Oznámení OÚ Radčice

POPLATKY 2020
Informujeme veřejnost o změnách v poplatcích za komunální odpad.
1. Obecně závazná vyhláška 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
Radčice
➢ obec Radčice plošně přechází na popelnicový systém, který je vázaný na nemovitost!
➢ ke konci ledna se ruší velkoobjemový kontejner na komunální odpad pod autobusovou
zastávkou
➢ každá nemovitost bude roční poplatek platit za popelnicový svoz (dle aktuálního ceníku
svozové společnosti) nebo pytlový svoz (zde je stanoven min. roční poplatek 770 Kč, ke
kterému jsou přiřazeny pytle na komunální odpad dle volby, vyzvednutí na OÚ nebo dle
dohody, viz vyhláška 2/2020)
➢ 15. ledna 2020 - termín k nahlášení OÚ, jaký systém chcete využívat, tj. objednat/zrušit
popelnici, zrušit druhou popelnici (domácnosti, kde jsou dvě popelnice musí zvážit, jak
moc se jim roční poplatek znásobí, atd). Svozy komunálního odpadu projíždí (v
současném nastavení) 1 x 14 dní, vždy v pátek, každý sudý týden (začátek 3.1.2020).
Svoz odpadu pouze v řádně označených nádobách nebo pytlích svozovou společností.
Lze objednávat i po výše uvedeném termínu, ale OÚ nezaručuje řádné dodání nádob.
Přechodné období s velkoobjemovým kontejnerem končí koncem ledna.
➢ obec podporuje třídění domovního odpadu, pytle i nadále OÚ poskytuje zdarma
(vyzvednutí na OÚ, v knihovně nebo dle dohody)

2. Obecně závazná vyhláška 2/2020 o poplatku za komunální odpad
➢ obec Radčice touto vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká
na území obce. Výše odpovídá aktuálnímu ceníku svozové společnosti, který je uveden
ve vyhlášce nebo samostatně v ceníku svozové společnosti, a to na úřední desce obce
nebo na internetových stránkách obce
➢ poplatek je splatný jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku
➢ bankovní spojení pro převod obecních poplatků 12720451/0100
✓ komunální odpad, VS 222 (viz výše)
✓ poplatky za psa, VS 333 (100 Kč/pes)
✓ v případě, že posíláte platby dohromady, prosím, navažte jednotlivé VS za sebou
✓ do zprávy pro příjemce vepište jméno, číslo popisné, evidenční (majitelé nemovitosti bez
přiděleného čísla popisného vepíší své plné jméno či par.číslo)

➢ poplatky je taktéž možno uhradit na v kanceláři OÚ o úředních hodinách

