Komunální odpady v r. 2022
Zastupitelstvo obce Čistá na svém zasedání 25.11.2021 schválilo poplatek za
likvidaci odpadu pro rok 2022. Rozdíl mezi skutečnými náklady a vybranými
poplatky od občanů za likvidaci odpadů bude nadále hradit obec.

Poplatek za komunální odpad v roce 2022 :
800,- Kč za trvale hlášenou fyzickou osobu a rok
800,- Kč za rekreační nemovitost a rok
Trvale žijícím občanům v počtu 1-2 osoby pod jedním číslem popisným
bude vydána známka na 120 l nádobu s vývozem 1x měsíčně nebo
1x14 dnů (vývoz vždy lichý týden).
Počet 3 osob pod jedním číslem popisným obdrží na 120 l nádobu
známku na vývoz 1x 14 dnů nebo kombinovanou (1.11. – 30.4. každý
týden, 1.5. – 31.10. 1x 14 dnů).
Počet osob 4 – 5 pod jedním číslem popisným obdrží na 120 l nádobu
známku na vývoz 1x týdně.
6 osob a více pod jedním číslem popisným obdrží na 120 l nádobu
známku na vývoz 1x týdně a 1x14 dnů
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na likvidaci odpadu, budeme rádi,
když svou potřebu vývozů zvážíte a zvolíte si pro Vás dostačující četnost vývozů
odpadu. Vyšší frekvenci vývozů než je stanovena je nutné doplatit.
Doufáme, že stanovení frekvence vývozů přispěje k většímu třídění odpadu a
sníží se množství komunálního odpadu.

ZMĚNA se týká majitelů rekreačních nemovitostí. Od roku 2022 se
vracíme k systému odpadních nádob pro každou rekreační nemovitost,
chatu nebo byt. V rámci poplatku obdrží majitel takové nemovitosti 6
ks jednorázových známek. Pokud jste si neponechali odpadní 120 l
nádobu, která byla zapůjčena svozovou firmou, musíte si ji nyní již
pořídit na vlastní náklady.

Podle OZV č. 3/2021 čl. 7 odst. 2 písm. musí žadatel o osvobození od poplatku
do 15 dní od skutečnosti zakládající nárok na osvobození sám požádat a doložit,
kde poplatek hradí. Pokud tuto skutečnost neprokáže, bude poplatek vymáhán.
Poplatek za likvidaci odpadu je splatný ve dvou splátkách, do 28. února a do
30. června 2022, resp. pro vlastníky rekreačních nemovitostí platí splatnost
k 30. červnu 2022. Plátcům za rekreační nemovitosti již nezasíláme složenky.
Úhrada lze provést hotově na OÚ nebo bankovním převodem na účet obce č.
542373389/0800. Přidělený variabilní symbol zjistíte na OÚ, tel. 313 549 454,
pí. Valigurčinová.
Příslušná známka na popelnici při platbě převodem bude vydána pouze po
předložení dokladu o zaplacení, nebude zasílána poštou.
Kontejnery 1100 l na komunální odpad zůstávají pouze v osadě Strhaná, u
Truxova mlýna a další bude umístěn na rozcestí u Kazilky, tedy v chatových
osadách. Tyto kontejnery se vyváží na zavolání v období od 1. dubna do 30.
října. Nutnost vývozu hlaste včas na tel. 313 549 454 (vývoz bude prováděn
vždy ve středu).
Doufáme, že budete při třídění odpadu jednotlivé komodity ukládat jen do
nádob k tomu určených. Zdůrazňujeme, že je potřeba jak PET láhve, tak
papírové krabice z důvodu skladnosti, sešlapávat.
Při ukládání odpadu do sběrného dvora si zjistěte otevírací dobu, možné
množství jednotlivých odpadů, které lze uložit a nezapomeňte si doklad o
úhradě odpadu na rok 2022.

Za dodržování uvedených podmínek děkujeme.
Obecní úřad Čistá

