Vážení občané, chceme Vás informovat o placení poplatků na rok
2021.
Je nutné zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psa (kdo
vlastní psa) a pachtovné (kdo má v pronájmu obecní pozemky).
Poplatek za svoz komunálního odpadu: je splatný do 31.1.2021. Stále platí
známky, které jste obdrželi v roce 2020. V letošním roce pouze zaplatíte poplatek. Kdo
nebude mít zaplaceno do 31.1.2021, tomu popeláři od února nebudou popelnice
vyvážet.

CENÍK odvozu komunálního odpadu platný od 1.1.2021
Velikost
nádoby
120 litrů
120 litrů
120 litrů
120 litrů
240 litrů
240 litrů
PE pytel
komunál
PE pytel –
třídění

četnost odvozů

1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x měsíčně
kombinovaný
1 x týdně
1 x 14 dnů

počet
svozů
Zelená 52
Žlutá 26
Modrá 12
Červená40
Zelená 52
Žlutá
26

cena celkem
Pronájem nádoby
nádoba
za rok
vlastní
2 500,2 000,1 300,2 300,3 800,2 300,-

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

cena celkem za rok
včetně pronájmu
2 630,2 130,1 430,2 430,4 050,2 550,-

1 kus

70,-

1 kus

5,-

Chatové
Roční poplatek
600,osady
za nemovitost
Ceník méně využívaných velikostí popelnic, které je možnost objednat.
60 litrů - 1x týdně
1.700,- Kč + nájem
60 litrů - 1x 14 dnů
1.150,- Kč + nájem
60 litrů - kombinovaný
1.400,- Kč + nájem
Tyto popelnice je třeba hradit i s nájmem
popelnic, který činí 120,- Kč ročně
80 litrů - 1x týdně
2.000,- Kč + nájem
80 litrů - 1x 14dnů
1.300,- Kč + nájem
80 litrů - kombinovaný
1.700,- Kč + nájem
Na popelnice, které v současné době vlastníte, se pronájem nevztahuje, pokud nedošlo od 1.1.2020
k její výměně za novou. To znamená, kdo dostal od 1.1.2020 novou popelnici, musí zaplatit poplatek
včetně pronájmu popelnice. Ostatní, kteří mají popelnici před rokem 2020 za pronájem NEPLATÍ.

Byli bychom rádi, kdybyste v této složité době využili bezhotovostní platby:
Částka: dle výše uvedené tabulky
Číslo účtu: 0542045369/0800
občané Mšeckých Žehrovic Variabilní symbol : 1
občané Lodenice
Variabilní symbol : 2
Specifický symbol: vaše číslo popisné
Do poznámky pro příjemce prosím uveďte druh poplatku. Pokud budete
platit více poplatků, tak u nich prosím uveďte i částky. (Např. pes 100, popelnice
2500, pacht 230)

Dáte-li přednost platbě v hotovosti do pokladny OÚ, je možné tyto poplatky
zaplatit: středa 13.1.2021 7.30 – 13.00
pondělí 18.1.2021 7.30 – 13.00
středa 20.1.2021 12.30 – 17.00
pondělí 25.1.2021 7.30 - 13.00
středa
27.1.2021 12.30 – 17.00
Jestliže chcete změnit velikost popelnice nebo četnost vozů, nebo máte
jakékoli jiné dotazy, volejte prosím na tel. 313 572 490 nebo 724 189 480
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
Poplatek ze psa: za každého psa je poplatek 100,-Kč
Sleva na důchodce: důchodce zaplatí 50,-Kč za jednoho psa a za druhého a
každého dalšího 100,-Kč
Pachtovné: zaplatí nájemci dle nájemní smlouvy

Dále bychom Vás jménem společnosti Marius Pedersen, a.s. chtěli
obeznámit, že svozový den je každé úterý od 6.00 hod do 22.00 hod,
tzn. že nádoby by měly být přistaveny k výsypu od rána, protože se
může stát, že svozová technika vyjede dříve.

Pytlový svoz tříděného odpadu:
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI (první svoz 1.1.2021)
Informace o plánu svozu (kdy se popelnice vyváží) a ceník
na rok 2021, najdete na stránkách obce v záložce
„Aktuálně“

