Obec Radějovice

1) Komunální odpad
a) popelnice malá (110 nebo 120 litrů)
b) popelnice velká (240 litrů)
c) chata s evidovaným trvalým pobytem
d) chata bez evidovaného trvalého pobytu

1600
3000
1600
1000

Kč
Kč
Kč
Kč

(chataři odkládají odpad do kontejnerů umístěných u vjezdu do lokalit (Pešátov,
Za Olešským potokem). Mohou též využívat vlastní popelnice s frekvencí svozu
1 x 14 dnů, za předpokladu, že je přiblíží k místu dostupnému svozovému vozidlu,
které bude obcí určeno. V tomto případě se poplatek hradí v závislosti na objemu
sběrné nádoby podle roční sazby poplatku)

Na staré známky na rok 2020 budou popelnice vyvezeny naposledy
11.2.2021. Poplatku podléhá každá nemovitost určená k trvalému
nebo rekreačnímu bydlení. Poplatek je splatný do 15.2.2021 (chataři
do 30.4.2021). Číslo bank. účtu (pozor – změna na FIO banku:
2001029277/2010, variabilní symbol platby = číslo popisné domu/číslo
evidenční chaty + kód 3722). Prohlášení plátce poplatku se vyplňuje jen
při změně oproti předchozímu roku.
Nové známky na rok 2021 bude možné zakoupit v pokladně obecního
úřadu v úředních hodinách (pondělí 17:00-19:00, středa 8:30 – 11:00)
od pondělí 4.1.2021. Je možné známku zaplatit na výše uvedený
bankovní účet a po 3 dnech si známku osobně vyzvednout.

2) Poplatek ze psa
za 1. psa za 2. psa za 3. psa za 4. psa
300 Kč

600 Kč

1200 Kč

1800 Kč

za 5. a každého
dalšího psa
2250 Kč

Je-li držitelem psa osoba starší 65 let, činí sazba poplatku:
za 1. psa
200 Kč

za 2. a každého dalšího psa
300 Kč

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíce a je nezbytné jej zaplatit do 31.3.2021.
Oznamovací povinnost mají všichni držitelé psů na území obce. Prohlášení plátce
poplatku se vyplňuje jen při změně oproti předchozímu roku.

3) Bioodpad
Cena za pronájem a odvoz 240 litrové nádoby

1 200 Kč

Svoz v období duben – listopad 2021, 1 x 14 dní v liché středy. Termín zahájení
svozu bude upřesněn v průběhu března.

