Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky obce Čtyřkoly
o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2019:
Sazba poplatku:
a) Osoby s trvalým pobytem na území obce Čtyřkoly a osoby, které se na
území obce Čtyřkoly trvale zdržují:
900,- Kč pytel 8x do roka,
nebo
1.800,- Kč popelnice 80 litrů, svoz 1 x za 14 dní
nebo
2.100,- Kč popelnice 120 litrů, svoz 1 x za 14 dní
nebo
2.900,- Kč popelnice 240 litrů, svoz 1 x za 14 dní
Zakoupení dalších pytlů je možno po celý rok, cena 85,- Kč za 1ks.
Začátkem roku je možná výměna popelnice za jinou velikost.
Výměna bude provedena pouze za prázdnou a vymytou popelnici.
V poplatcích jsou zahrnuty i popelnice na plast a papír 240 litrů.
b) Objekty individuální rekreace:
900,- Kč pytel 8x do roka
nebo
1.100,- Kč popelnice 80 litrů, svoz duben-září 1x za 14 dní
nebo
1.300,- Kč popelnice 120 litrů, svoz duben-září 1x za 14 dní
Zakoupení dalších pytlů je možno po celý rok, cena 85,- Kč za 1ks.
Ten, kdo bude používat popelnice a bude požadovat odvoz celoročně 1x za 14 dní,
zaplatí tak, jak je uvedeno pod písmenem a). Kontejnery na směsný zbytkový odpad
(černé) se od 1.1.2019 ruší.
V poplatcích je zahrnuto i využívání kontejnerů na tříděný odpad na jednotlivých
stanovištích.
c) Právnické osoby, které mají provozovnu v katastru obce Čtyřkoly:
3.200,- Kč popelnice 120 litrů, svoz 1x za 14 dní včetně 1 ks popelnic 240 litrů
na plast a papír - svoz dle harmonogramu
nebo
4.000,- Kč popelnice 240 litrů, svoz 1x za 14 dní včetně 1 ks popelnic 240 litrů
na plast a papír - svoz dle harmonogramu
nebo
10.900,- Kč kontejner 1.100 litrů, svoz 1x za 14 dní včetně 1 ks popelnic 240 litrů na
plast a papír - svoz dle harmonogramu

BIO odpad:
BIO odpad z katastru obce bude odvážen kontejnery, které budou umístěny na
určených stanovištích, a to v období od 1.4. do 30.12. (dle klimatických podmínek).
Tato příloha je nedílnou součástí Obecně závazné vyhlášky obce Čtyřkoly o poplatku
za komunální odpad ze dne 21.11.2012 a Obecně závazné vyhlášky o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Čtyřkoly včetně systému nakládání s komunálním
odpadem.
Tímto se ruší příloha č. 1 schválená ZO Čtyřkoly dne 6.12.2017.
Tato příloha nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2019

……………………………………….
Štěpán Benca, starosta obce

Vyvěšeno den: ………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

…………………………………………
Libor Jaeger, místostarosta obce

