Svoz komunálního odpadu ve Voděradech 2019
Svoz komunálního odpadu vždy v úterý v době od 5:00 do 24:00
Leden
1, 8, 15, 22, 29
Únor
5, 12, 19, 26
Březen
5, 12, 19, 26
Duben
9, 23
Květen
7, 21
Červen
4, 18
Červenec
2, 16, 30
Srpen
13, 27
Září
10, 24
Říjen
1, 8, 15, 22, 29
Listopad
5, 12, 19, 26
Prosinec
3, 10, 17, 24, 31
Mobilní svoz nebezpečného odpadu: 3. května, 19. září

Druhy sbíraných odpadů do kontejnerů na sběrných
místech:
Papír
modré kontejnery
Sklo
zelený kontejner barevné sklo, bílý kontejner bílé sklo
Plasty + tetrapaky žlutý kontejner
Prosíme všechny spoluobčany, aby pomohli ke snížení množství komunálního
odpadu tříděním. Tímto počinem se nám podaří společnými silami udržet cenu
za svoz komunálního odpadu. Pokud bude muset obec vynakládat vyšší
prostředky za svoz, bude muset pro další období zvýšit cenu za odpady.
Vzorec výpočtu poplatku za svoz odpadů:
1. Paušální částka dle zákona 250 Kč
2. Částka nákladů souvisejících s odvozem a uložením všech odpadů
odvezených z obce
3. Celková částka, která může být vybírána dle zákona až 1000,- Kč na občana.
Bioodpady je možné ukládat do kontejnerů na vyhrazených místech. Dále pro
zájemce je možné poskytnout domovní biokontejnery. Tyto biokontejnery je
možné vyzvednou na základě bezúplatné smlouvy na obecním úřadě v úředních
hodinách.

Obec Voděrady, Voděrady 77, 566 01 Vysoké Mýto

Poplatky za odpady a poplatky ze psů
v roce 2019
Poplatníci ročník narození 2019
bez poplatku
Poplatníci ročník narození 2016, 2017, 2018
240,- Kč
Ostatní poplatníci
480,- Kč
Poplatníci narození od roku 1939 – 1948
360,- Kč
Poplatníci narození do roku 1938
bez poplatku
Poplatníci s průkazem ZTP po předložení
bez poplatku
Chalupáři (za nemovitost)
480,- Kč
Pouze studenti po předložení potvrzení o studiu a ubytovací smlouvy
(potvrzení o přidělení kolejí, internátu nebo podnájemního ubytování)
přímo při výběru poplatků mají nárok na slevu tj. 240,- Kč jinak výběr v plné
výši (480,-)
Vždy musí být souběžně obě potvrzení (ubytování+studium)
Pokud se občan odhlásí z trvalého pobytu a podá písemnou žádost, tak mu bude poměrná část
poplatku po následujícím měsíci, od kterého v obci není trvale přihlášen vrácena v úředních
hodinách.
Pokud se občan do obce přihlásí k trvalému pobytu, bude mu vypočtena poměrná část poplatku od
následujícího měsíce po přihlášení k trvalému pobytu splatná při přihlášení.

Poplatky ze psů 200,- Kč za jednoho a za každého dalšího 200,- Kč
Psi vedení jako pracovní nebo služební v MS nebo jiných službách
po předložení průkazu osvobozeni od placení poplatku
Výběr poplatků bude probíhat v měsíci březnu 2019 každý čtvrtek od 19:15 do
20 hodin v budově obecního úřadu ve Voděradech.
Známky musí být vylepeny do 31.3. 2019, po tomto datu nebudou popelnice
bez aktuálních známek vyváženy!!!!!
Firma Ekola Č.Libchavy žádá aby byla nalepena na popelnici pouze platná
známka na stávající rok a neplatné známky strženy

