Obec Radějovice

1) Komunální odpad
Četnost svozů
1 x 14 dnů
1x měsíčně
26 svozů/rok
12 svozů/rok

Objem nádoby
„malá“ 120 l (110 l)
„velká“ 240 l
rekreační nemovitost
(1100 l nebo pytle)

2.000 Kč
3.000 Kč

1.100 Kč
1.700 Kč

1.100 Kč

------

Využívání nádob 1.100 l a pytlů slouží výhradně pro rekreační objekty nebo nedostupné
lokality a je bez nároku na bioodpad zdarma.
Formulář Ohlášení plátce poplatku za komunální odpad vyplňují všichni vlastníci
nemovitosti a odevzdají jej do 15.1.2022 na obecní úřad (např. naskenovaný mailem).
Nově poplatku podléhají i pozemky využívané pro bydlení nebo rodinnou rekreaci
(nezkolaudované stavby). Popelnice musí být uzavřeny víkem (přeplněné popelnice
nebudou vyvezeny).
Na staré známky na rok 2021 budou popelnice vyvezeny naposledy 10.2.2022. Počínaje
svozem provedeným 24.2.2022 musí být vylepeny nové známky na rok 2022. Variabilní
symbol platby = číslo popisné domu/číslo evidenční chaty + kód 3722.

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 31.3.2022.
Ohlašovací povinnost mají všichni držitelé psů na území obce. Prohlášení plátce
poplatku se vyplňuje jen při změně oproti předchozímu roku. Do předmětu platby
uveďte prosím jméno a příjmení držitele psa + „poplatek ze psa“.

3) Bioodpad
Zdarma pro vlastníky, kteří si zakoupili roční známky na komunální odpad a vlastní nádobu
na bioodpad nebo si ji zakoupí (lze objednat viz formulář Ohlášení plátce poplatku
za komunální odpad).
Svoz v období duben – listopad 2022, 1 x 14 dní v liché středy. Termín zahájení svozu bude
upřesněn v průběhu března.

Způsob úhrady poplatků:
1) Převodem na bankovní účet č. 2001029277/2010
2) Prostřednictvím platebního portálu na adrese https://platbysc.cz/organizace/praha-vychod/radejovice/obec-radejovice. Platba probíhá kartou
nebo bankovním převodem přes QR kód
3) V hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách
Děkujeme za spolupráci.

