CENÍK ÚHRAD ZA ODPAD
pro podnikatele a ubytovatele
PODNIKATELÉ, UBYTOVATELÉ

Úhrada na rok

Smluvní úhrada

Firma (živnostník)
- Provozovna, obchod, restaurace
Za 1 ks nádoby 110 litrů

2.380,-Kč bez DPH

Za 1 ks nádoby 240 litrů

3.600,-Kč bez DPH

Za 1 ks nádoby 1100 litrů

8.200,-Kč bez DPH

Smluvní úhrada

Ubytovatelé
Za 1 lůžko a rok

200,-Kč bez DPH

V ceně smluvní úhrady je právo a povinnost osoby produkující odpad tento třídit
a složky využitelné k recyklaci – plasty, sklo, papír, textil a kovy – ukládat do
veřejných sběrných nádob k tomu určených, rozmístěných na prostranství obce.
Velkoobjemový odpad a nebezpečné složky domovního odpadu lze odevzdat
odevzdat 2x ročně při sběru a svozu těchto v termínech a na stanovištích
oznámených v obecních novinách, na webu obce a obecním hlášením.

Výše úhrady podle počtu lůžek
Původce odpadu/
provozovna

Počet lůžek
ks

Sazba za lůžko
Kč

Celkem
Kč/rok

Výše úhrady podle počtu nádob na KO
Původce odpadu/
provozovna

Nádob dle objemu v litrech
(110 l, 240 l, 1100 l)

Úhrada celkem
Kč

Odpad je v místech, kde je prováděn pravidelný svoz sběrným vozem, ukládán
do vlastních nádob, v místech, kde nelze provádět pravidelný svoz sběrným
vozem, do objemových kontejnerů. Vytříděné složky odpadu se odkládají do
nádob k tomu určených na veřejných prostranstvích.
Plasty a kompozitní obaly se odkládají do pytlů k tomu určených, které jsou
barevně rozlišeny. Do žlutých pytlů se odkládají plasty, do oranžových pytlů se
odkládají kompozitní obaly. Tyto pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo
na sběrném místě – technické zázemí pro vozový park obce (bývalá ubytovna
Marta - naproti Diakonii ČCE, budova č. 2).
Pro místa, kde není prováděn svoz nádob, je pro odkládání pytlů s plasty a
kompozitními obaly určen sběrný dvůr (bývalá ubytovna Marta - naproti
Diakonii ČCE, budova č. 2).
Schváleno na 29. veřejném zasedání ZOS, konaném dne 30.10.2017.
Účinnost ceníku je stanovena od 1.1.2018.
Vyvěšeno: 31.10.2017
Sňato:

16.11.2018

