POPLATKY 2021
1. POPLATEK ZA PSŮ – PLATÍ DRŽITEL PSA
jeden pes ………………. 100,00 Kč, druhý a další pes ……
2. POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD- VLASTNÍK

150,00 Kč

NEMOVITOSTI (ZÁSTUPCE POPLATNÍKŮ)

Typ poplatku
A
B
C
D
H

poplatek/za rok

žlutá známka
110 l
1.300,- Kč
zelená známka
110 l
1.800,- Kč
červená známka
110 l
2.200,- Kč
bílá známka
110 l
700,- Kč
vlastníci domů a bytů, ve kterých má jedna osoba trvalý pobyt
vlastníci rodinných domů (objektů) sloužících k rekreaci
a vlastníci bytů, ve kterých nemá trvalý pobyt žádná osoba
8 jednorázových svozů
110 l
600,- Kč

Poplatek ze psů a poplatek za komunální odpad se platí od 18. 1. 2021 do 1.
2. 2021 pouze v pondělí 15.00 – 17.30 hod., ve středu 9.00 – 11.30 hod.
Preferujeme poplatek zaplatit na účet, v případě placení v hotovosti
žádáme, aby finanční částka byla předem přesně připravena.
Při vstupu na OÚ nasaďte si roušku nebo obdodnou ochranu úst a nosu,
využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce, dodržujte rozestupy.
Buďte ohleduplní k pracovníkům OÚ a k ostatním občanům. Děkujeme.
Poplatky bankovním převodem na účet obce 6928141/0100 – platba za
odpad variabilní symbol 133700 č. popisné (např. 133700299), platba ze psů
variabilní symbol 134100 č. popisné (např. 134100299).
Poplatník vyplní a odevzdá na OÚ Ledce přiznání k poplatku za svozy a
poplatku ze psa.
Známky pro svozy odpadů z roku 2020 platí do 31. 1. 2021.
Známky na popelnicích
ŽLUTÁ ZNÁMKA
- svoz po celý rok sudý týden
ZELENÁ ZNÁMKA - svoz leden až duben každý týden
svoz květen až září sudý týden
svoz říjen až prosinec každý týden
ČERVENÁ ZNÁMKA - svoz po celý rok každý týden
BÍLÁ ZNÁMKA
- svoz 1x za měsíc dle svozového kalendáře
SVOZOVÝ DEN POPELNIC JE STŘEDA

NAUČME SE SPRÁVNĚ TŘÍDIT
MODRÝ KONTEJNER - Papír – krabice, noviny, letáky, papíry, obálky –
OBJEMNÝ ODPAD ROZŘEZAT nebo počkat na velkoobjemový kontejner
ŽLUTÝ KONTEJNER - Plasty – pet lahve (SEŠLAPÁVAT), plastové tašky
a sáčky, lahve od mycích prostředků, plastové kelímky, polystyren, VELKÉ
PLASTY ROZŘEZAT NEBO POČKAT NA VELKOOBJEMOVÝ
KONTEJNER
Sešlapáváním, mačkáním a kroucením se PET LAHVÍ do kontejnerů vejde
cca 4 x více.
ZELENÝ KONTEJNER- Sklo – skleněné obaly, sklenice, skleněné lahve
BÍLÝ KONTEJNER - Oděvy a obuv – sběr čistých, suchých a nepotřebných
oděvů, obuvi a textilu v igelitových taškách
Železný odpad – sběrný dvůr na OÚ
Bioodpady – odpady rostlinného původu do přistaveného kontejneru u hřbitova
Hnědá popelnice (na stanovišti u čp. 27 v blízkosti kadeřnictví a u čp. 89 na
začátku komunikace na Šternberk) na sběr jedlých tuků a olejů – oleje a tuky
slijte do platové nádoby.
POPELNICE – odpad z domácností a popel
Svoz objemných odpadů organizuje obec 2x ročně (duben, říjen).
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V ROCE 2021
Odpady, které FIRMA AVE bude přebírat od občanů v květnu a v listopadu
2021
nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné
tkaniny, ředidla, teploměry, fotochemikálie, lepidla, rozpouštědla, kyseliny,
zásady, pesticidy, léky, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů,
zaolejované textilie, nádoby od sprejů apod.
elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné
elektrospotřebiče
pneumatiky

