CENY
za odvoz a odstranění odloženého směsného
komunálního odpadu
z jednotlivých nemovitostí v obci Přílepy okres Rakovník
od 1.1.2022
ODVOZOVÝ DEN = STŘEDA
Druh odvozu :

počet odvozů za rok
množství - kapacita
barevné označení…

„A“

40 – 41 výsypů ročně / červená známka
120 l/1x výsyp x 40 výsypů = 4.800 litrů

KOMBINOVANÝ

……………………………………………………………………………………………..…...

120 l/1x výsyp x 41 výsypů = 4.920 litrů
………………………………………………………………………………………………………

- zimní období
1x týdně od 1.10. do 30.4.
odvozový den = STŘEDA

„B“
1x za 14 dní
„C“
1x za měsíc
„E“
SVOZOVÝ PYTEL
„F“
JEDNORÁZOVÝ ODVOZ

- letní období
1x za 14 dní od 1.5. do 30.9.
odvozový den = STŘEDA
pouze v sudém týdnu
26 výsypů ročně / ŽLUTÁ známka
120 l/1x výsyp x 26 výsypů = 3.120 litrů
odvozový den = STŘEDA
pouze v sudém týdnu
12 výsypů ročně / MODRÁ známka
120 l/ 1x výsyp x 12 výsypů = 1.440 litrů
1x za měsíc = odvozový den STŘEDA
pouze v prvním sudém týdnu v měsíci
( plastový černý - označený logem společnosti,
která provádí odvozy )
1 vývoz = 110 litrů
odvozový den = STŘEDA / BÍLÁ známka
viz. zimní nebo letní období
1 vývoz = 120 litrů

Cena za
objednanou
kapacitu
včetně DPH
2.880,- Kč
……………………………………

2.952,- Kč
…………………………………….

1.872,- Kč

864,- Kč
66,- Kč

72,- Kč

►Ceny

jsou stanoveny na základě Obecně závazné vyhlášky obce Přílepy č. 2/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích
prostředků na odpad) od 1.1.2022.
►Všichni

poplatníci jsou povinni z odpadu vytřídit recyklovatelné složky a to papír, plasty, sklo, tetrapakové
obaly, textil, kov. Recyklovatelné složky je možné odkládat do nádob na tříděný/separovaný odpad umístěných
v obci Přílepy na sběrném místě za budovou č.p.47 Přílepy.
►Povinnost uhradit částku za odkládání směsného komunálního odpadu z nemovitostí je do 31.března
příslušného kalendářního roku v pokladně Obce Přílepy ve výši objednané kapacity.
►Upozorňujeme občany, že bez včasného uhrazení poplatku za odkládání směsného komunálního odpadu a řádně
vylepené odvozové známky na popelnici nebude směsný komunální odpad odvezen.
►Služby

týkající se sběru a odvozu/přepravy odpadu zajišťuje společnost: Marius Pedersen, a.s. .

