CENÍK: odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
pro území obce – Mšecké Žehrovice platný od 1.1.2020

Velikost
nádoby
60 litrů
60 litrů
60 litrů
80 litrů
80 litrů
80 litrů
120 litrů
120 litrů
120 litrů
120 litrů
240 litrů
240 litrů
PE pytel
komunál
PE pytel –
třídění

Chatové
osady

četnost
odvozů
1 x týdně
1 x 14 dnů
kombinovaný

1 x týdně
1 x 14 dnů
kombinovaný

1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x měsíčně
kombinovaný

1 x týdně
1 x 14 dnů

počet
svozů
52
26
40
52
26
40
52
26
12
40
52
26

cena
celkem
nádoba
vlastní
1 600,1 100,1 300,1 900,1 200,1 600,2 400,1 900,1 200,2 200,3 600,2 200,-

Pronájem
nádoby za
rok

cena celkem za rok
včetně pronájmu

120,120,120,120,120,120,130,130,130,130,250,250,-

1 720,1 220,1420,2 020,1 320,1720,2 530,2 030,1 330,2320,3 850,2 450,-

1 kus

90,-

1 kus

10,-

Roční
poplatek za
nemovitost

550,-

Na nádoby (popelnice), které v současné době vlastníte, se pronájem nevztahuje. Dokud
nedojde k výměně popelnice, za pronájem nádob NEPLATÍTE.
Pronájem popelnic se bude účtovat od výměny (zničené, nefunkční) popelnice za novou, nebo
pokud se rozhodnete pro výměnu velikosti popelnice. Od roku 2020 budou i nové velikosti
popelnic (60 a 80 litrů). Pokud se rozhodnete pořídit vlastní popelnici, je to možné a za nájem
neplatíte.
Veškeré reklamace (zničená popelnice, nevyvezený odpad,) se bude řešit přímo se společností
zajišťující svoz odpadu: Marius Pedersen a.s., na tel. čísle:

493 645 805
Správu poplatku vykonává obec Mšecké Žehrovice. Poplatek je splatný do 31. ledna
kalendářního roku. Poplatek za chaty je splatný do 31. května kalendářního roku. Případné
změny velikosti popelnice či četnost svozů odpadu, budete řešit přímo s obcí Mšecké
Žehrovice.

Vážení občané,
tímto ceníkem Vám zasíláme potřebné informace pro rok 2020.
Náklady na likvidaci i svoz odpadu se zvyšují. Tímto se omlouváme,
ale musíme zvýšit cenu svozu odpadu i Vám.
Obec přispívá z rozpočtu obce na svoz a likvidaci objemného odpadu,
úklidu černých skládek, svoz bio odpadu, svoz ze hřbitova, svoz
nebezpečného odpadu a svoz tříděného odpadu. Vám (fyzickým
osobám) je účtován pouze svoz a likvidace směsného komunálního
odpadu (dle ceníku firmy).
Pokud se rozhodnete velikost popelnice a četnost svozu zachovat jako
v roce 2019, není potřeba nás kontaktovat. Poplatek stačí zaplatit do
konce ledna 2020.
Pokud se rozhodnete pro změnu, budeme rádi (kvůli přípravě známek
na rok 2020), když nám změnu nahlásíte do konce roku 2019.
Změnu můžete nahlásit:
• osobně na obecním úřadě, Mšecké Žehrovice čp. 77, 270 64
• zaslat email na starosta@msecke-zehrovice.cz
• telefonicky na čísle 724 189 480, 313 572 490
Známky vydané v roce 2020 budou trvalé, nebudou se měnit každý rok.
V případě, že se rozhodnete během roku změnit velikost nebo četnost
svozů, domluvíte se přímo s obecním úřadem Mšecké Žehrovice.
Svozová firma vybaví svá auta od roku 2020 kamerovým systémem.
Při reklamacích o nevyvezené popelnici, se tak lépe dohledá příčina
nevyvezeného odpadu.
S pozdravem a úctou
za obec Mšecké Žehrovice
Romana Metelková

