Informace pro občany obce Střížovice 2020
Poplatky za odpady:
Pro tento rok zůstává poplatek ve stejné výši, a to 500,- Kč/osoba (děti do 18 let a občané starší 70 let 300,Kč/osoba).
Splatnost – jednorázově do 31. 5. 2020.
Po zaplacení je nutné si vylepit známku na popelnici, v opačném případě přestane svozová firma popelnici vyvážet.
Sazba poplatku se skládá ze dvou částek:
a) Ze zákonné částky 100,- Kč/poplatník a rok,
b) Z částky stanovené podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
rozpočítaných na jednoho poplatníka, která byla schválena dle vyhlášky č. 3/2019 ve výši 400,- Kč/poplatník
a rok.
Celkem tedy 500,- Kč/poplatník a rok.
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Rozdíl mezi náklady a příjmy = doplatek obce

Prosíme občany, aby u kontejnerů na třízený odpad neodkládali pytle s odpadem a vždy jej uložili do příslušných
kontejnerů. Svozová služba neodváží odpad mimo kontejnery a obec je tímto odpadem mnohdy znečištěna.
Sběrný dvůr Kvasice
Občané mají možnost využít sběrný dvůr Kvasice, a to bezplatně s výjimkou odkládání stavební sutě. Stavební sutě
mohou občané bezplatně odložit max. 1 t/nemovitost/rok. Pokud bude tento limit překročen, má občan povinnost
uhradit rozdíl na OÚ Střížovice (cena 1 t je 702,- Kč). Pokud bude dlouhodobě evidován nedoplatek, nebude tomuto
občanovi dále umožněno využívat sběrný dvůr Kvasice.
Evidence a poplatek ze psů
Výše poplatku
a) za prvního psa 50,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč
Povinnosti majitele psa:
- přihlásit psa na OÚ;
- zaplatit poplatek;
- umístit známku na obojek;
- úklid exkrementů při venčení psů na veřejném prostranství;
- zajistit, aby se psi nepotulovali bez dozoru po obci
Splatnost – jednorázově do 31. 5. 2020

Cenové podmínky pro odvádění odpadních vod – stočné 2020 za fyzické osoby a stavby určené k individuální
rekreaci
Dne 10. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo obce Střížovice v usnesení č. 44 stočné ve výši 5,55 Kč/m3 odpadních vod.
objem odpadních vod/os./rok je stanoven ve výši 36 m3 (Vyhláškou MZ č. 48/2014 Sb., kterou se provádí zákon
č. 428/2001 Sb., a zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých
zákonů a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce).
Stočné v roce 2020 činí tedy (za osobu a stavbu k ind. rekreaci/rok):
5,55 Kč/m3 x 36 m3/rok = 200,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny)
Splatnost – jednorázově do 31. 5. 2020
Přehled nákladů a příjmů v oblasti odvádění odpadních vod 2015 - 2020
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Náklady - opravy, údržba

Ostatní:
Vidimace a legalizace (podle zákona č. 21/2006 Sb., O ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu)
- ověřování podpisů (žadatel předloží OP nebo cestovní pas)
30,- Kč/podpis
- ověřování listin (nutno předložit originál listiny)
30,- Kč/strana
OÚ Střížovice v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím a ve
znění zák. č. 110/2007 Sb., stanovuje úhradu nákladů, kterou jsou spojeny s poskytováním informací:
- kopie za 1 stranu A4
- jednostranná kopie 2,- Kč
- oboustranná kopie 3,- Kč
CZECH POINT
výpis z Katastru nemovitostí,
výpis z Obchodního rejstříku,
výpis z Živnostenského rejstříku,
výpis z Rejstříku trestů,
Insolvenční rejstřík,
Výpis z Bodového hodnocení řidičů, aj.

Poplatky CZECH POINT 2020
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