Likvidace a ceny za „Komunální odpad“ v obci Černé Voděrady v roce 2022
Z důvodu změny odpadového zákona muselo zastupitelstvo schválit novou obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 a
č.3/2021
V roce 2022 se systém svozu nemění, poplatek však již obsahuje jak svoz směsného komunálního odpadu, tak i
tříděný odpad (BIO odpad, plasty, papír, sklo, jedlé oleje), dále velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Svozovým dnem je:
Směsný KO (černá popelnice) - čtvrtek sudý týden
Označené pytle na směsný KO - pondělky během dopoledne
BIO popelnice (hnědá popelnice) - svoz od dubna, středa lichý týden ! První svoz 30.3.2022, poslední 23.11.2022 !
Plasty
Papír
Sklo

čtvrtek/ týdně
pátek/ týdně
úterý/ sudý týden

Zpětný odběr elektrozařízení - uložením do kontejneru v lokalitě „kravín“ v době otevření místa
Velkoobjemový kontejner - 1x ročně, zpravidla v květnu, termín je dopředu zveřejněn na ÚD a vyhlášen
Nebezpečný odpad

17.5. a 14.9.2022

Pneumatiky

14.6.2022

Přehled plateb za TKO v obci pro rok 2022
Velikost a typ nádoby (litry)

Četnost svozu

Popelnice 120 l
Popelnice 240 l
Popelnice 120 l
Nemovitost k rekreaci pytel 120 l 5 ks/známky 5 ks

1 x 14 dnů
(26 svozů)
1 x 14 dnů
(26 svozů)
Nemovitost k rekreaci
Květen – říjen
1 x 14 dnů

Poplatek
rok/nemovitost
2 590 Kč
5 180 Kč
1 300 Kč
500 Kč

Doplňková služba
Velikost a typ nádoby (litry)
Popelnice 120 l
Popelnice 240 l
Pytel 120 l na SKO 1 ks
Každá další BIO popelnice navíc/popelnice
BIO pro nemovitost užívanou k rekreaci

Svoz/účel
Jednorázový svoz
Jednorázový svoz
Dokoupení pytle na SKO
Dokoupení další popelnice / pro
nemovitosti využívané k rekreaci

Poplatek
100 Kč
200 Kč
100 Kč
700 Kč

Preferujeme platbu převodem na účet
č.ú.: 6423151/0100
variabilní symbol:
uveďte číslo popisné/evidenční nemovitosti
do poznámky uvést „odpady/osada a jméno“
Shromaždiště pro svoz bioodpadu do kontejnerů (u bývalého kravína) bude otevřené vždy v sobotu dopoledne od
2.4.2022 do konce listopadu v době od 9.hod do 11. hod
Na známky roku 2021 budou nádoby vyváženy do konce února roku 2022.

Poplatek ze psů

za jednoho psa 60,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90,- Kč

