Vážení občané,
z důvodu stále trvajícího nouzového stavu a vzhledem k tomu, že se blíží termín splatnosti poplatků za komunální
odpad a za psy a poplatku za odvádění odpadních vod na rok 2020, vyzýváme občany o přednostní platbu těchto
poplatků na účet obce.
Platby na účet zasílejte následovně:

Poplatek za komunální odpad a za psa
Č. Ú. 148 311 33 29/ 0800
VS: číslo popisné !!!!
Zpráva pro příjemce: Jméno + účel platby (např. Novák popelnice a pes)
Poplatek za komunální odpad na rok 2020 činí 500,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci,
úlevu mají osoby do 18 let, a osoby starší 70 let na 300,-Kč./viz. OZV č.3/2019/
Poplatek za 1 psa činí 50,- Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč./viz OZV č.1/2019/
Poplatky můžete sečíst za všechny členy domácnosti i za psa a jednou platbou poslat.
V případě nejasností o výši platby volejte tel. 573358035.
Nové známky na popelnice Vám budou po připsání platby doručeny do poštovní schránky. Předpokládaný termín
vývozu popelnic na nové známky bude od 1.6.2020.

Poplatek za odvádění odpadních vod
Č. Ú. 148 311 33 29/ 0800
VS: číslo popisné !!!!
Zpráva pro příjemce: Jméno + účel platby (např. Novák stočné)
Odvádění odpadních vod v roce 2020 za fyzické osoby a stavby určené k individuální rekreaci pro rok 2020 ve výši
200,-Kč/rok za osobu, která je v obci přihlášena k trvalému pobytu v nemovitosti napojené na obecní kanalizaci,
nebo tuto nemovitost prokazatelně obývá a není v obci přihlášena k trvalému pobytu. Nebo objekt sloužící
k individuální rekreaci, napojený na obecní kanalizaci.
Poplatky sečtěte za všechny členy domácnosti a zašlete jednou platbou.
V případě nejasností o výši platby volejte tel. 573358035.

Občané, kteří nemají možnost platby bezhotovostně můžou za dodržení hygienických opatření platící v nouzovém
stavu provést od 20.4.2020 platbu v hotovosti na OÚ.
PO 7.30 – 13.30 17.00 – 19.00
ÚT neúřední den
ST 7.30 – 13.30 17.00 – 19.00
ČT 7.30 – 13.30
PÁ neúřední den

