PRODEJ ZNÁMEK 2022 – KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na základě vyhlášky obce Křenice č. 1/2021 se zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v nemovitosti bydliště, popř. vlastník nemovité věci, ve které nemá
bydliště žádná fyzická osoba. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka. Pokud poplatek za odvoz komunálního odpadu nebude zaplacen včas a ve správné výši,
vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.
V souvislosti s přijetím nové vyhlášky dochází v roce 2022 k několika změnám:
- ruší se všechny plechové nádoby (budou vyváženy pouze do 28.2.2022)
- ruší se objemy 70l resp. 80l, 110l (budou vyváženy pouze do 28.2.2022)
- ruší se frekvence sezónních svozů
- na základě podané žádosti na OÚ Křenice do 31.1.2022 lze uhradit poplatek ve dvou
rovnoměrných splátkách s termíny úhrad do 28.2. a do 30.9.

Způsoby úhrady
1. Bankovním převodem ve prospěch účtu 24523201/0100 (od 1.1.2022 do 28.2.2022)
Variabilní symbol - vaše číslo popisné (min 3 znaky), viz příklad níže.
- č.p. 1 bude mít variabilní symbol 001
- č.p. 11 bude mít variabilní symbol 011
-č.p. 100 bude mít variabilní symbol 100
Do zprávy pro příjemce uveďte Vaší ulici a příjmení.
2. Platební kartou na OÚ Křenice v úředních hodinách od 1.1.2022 do 28.2.2022.
3. Hotově (pouze v odůvodněných případech) na OÚ Křenice v úředních hodinách od 1.1.2022 do 28.2.2022.

Cena za vývoz odpadu na rok 2022
1 popelnice = 1 známka

Místní poplatky za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích prostředků
Frekvence
svozů

Počet
svozů za
rok

Objem nádoby x
počet svozů =
celkem litrů /rok

(místní poplatek stanoven vyhláškou 0,50 Kč /l )

120 litrů (plastová)

1 x za 7 dnů

52

120*52=6240

3 120,00 Kč

120 litrů (plastová)

1 x za 14 dnů

26

120*26=3120

1 560,00 Kč

240 litrů (plastová)

1 x za 7 dnů

52

240*52=12480

6 240,00 Kč

240 litrů (plastová)

1 x za 14 dnů

26

240*26=6240

3 120,00 Kč

Velikost nádoby

Výše poplatku za rok dle velikosti
nádoby a frekvence svozů

Od 1.3.2022 budou realizovány vývozy pouze těch typů nádob s frekvencí svozů, které jsou uvedeny v tabulce výše.

Jak postupovat, pokud máte popelnici o objemu nebo frekvenci svozu, který není uveden v tabulce nebo máte popelnici
plechovou?
V případě, že používáte typ nádoby nebo frekvenci svozu, který bude od 1.3.2022 zrušen, kontaktujte do 31.1.2022 OÚ
Křenice, paní Vladanu Joseph, tel. +420 604 246 476, která s Vámi dohodne termín a způsob výměny. Bezplatně budou
provedeny výměny nádob, kdy bude oproti nově dodané nádobě od OÚ Křenice odevzdána Vaše současná nádoba
nepoškozená a zbavená hrubých nečistot. V případě, že Vámi odevzdaná nádoba bude poškozená, popř. znečištěná, bude
výměna nádoby zpoplatněna částkou ve výši 600,- Kč.
Nová známka Vám bude doručena v případě změny objemu nádoby spolu s touto novou nádobou, při změně jen frekvence
svozu bude vylepena do 28.2.2022 pracovníkem OU Křenice ve dnech realizovaných svozů odpadů.

Jak postupovat, pokud máte plastovou popelnici o objemu, který je uveden v tabulce (tedy nebude od 1.3.2022 zrušen),
ale máte zájem změnit objem nádoby za jiný objem uvedený v tabulce nebo chcete změnit jen frekvenci svozu, popř.
obojí?
V případě, že v roce 2022 budete realizovat změnu, tedy změníte objem nádoby nebo frekvenci svozu, popř. obojí
kontaktujte do 31.1.2022 OÚ Křenice, paní Vladanu Joseph, tel. +420 604 246 476, která s Vámi požadovanou změnu
vyřídí, resp. dohodne termín a způsob výměny. Pokud se bude jednat o výměnu nádoby, tak ta bude provedena
bezplatně, pokud bude oproti nově dodané nádobě od OÚ Křenice odevzdána Vaše současná nádoba nepoškozená a
zbavená hrubých nečistot. V případě, že Vámi odevzdaná nádoba bude poškozená, popř. znečištěná, bude výměna nádoby
zpoplatněna částkou ve výši 600,- Kč.
Nová známka Vám bude doručena v případě změny objemu nádoby spolu s touto novou nádobou, při změně jen frekvence
svozu bude tato vylepena do 28.2.2022 pracovníkem OU Křenice ve dnech realizovaných svozů odpadů.

Jak postupovat, pokud nemusíte nic měnit (máte nádobu s frekvencí svozu, který je v tabulce) a ponecháte si objem
nádoby se stejnou frekvencí svozu jako jste měli v roce 2021 i v roce 2022?
Pokud nebudete realizovat žádnou změnu oproti roku 2021, tedy objem nádoby a frekvenci svozu (viz. tabulka) si
ponecháte beze změny i v roce 2022, pak stačí jen uhradit příslušnou výši poplatku.
Nová známka Vám bude vylepena do 28.2.2022 pracovníkem OU Křenice ve dnech realizovaných svozů odpadů.

Svoz komunálního odpadu
Popelnice musí být vyndány ve středu od 6:00 hodin ráno
Vývoz modré známky (1xtýdně)

každou středu

Vývoz zelené známky (1x14dní)

sudé týdny, ve středu

V případě jakýchkoliv dotazů piště na joseph@obec-krenice.cz nebo volejte na +420 604 246 476.

