Obecní úřad Měcholupy
Měcholupy 76 PSČ 335 51

OZNÁMENÍ
o platbě poplatků za odpady a za psy
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání:
1. Usnesením 26/21, že cena známek pro rok 2022 je stanovena vyhláškou obce
1/2021 v částce 600,-Kč a zbylá část nákladů na likvidaci odpadů bude doplacena
z rozpočtu obce Měcholupy.
2. Usnesením 26/20, že poplatek za psa pro rok 2022 je stanoven vyhláškou obce
2/2020 v částce 50,-Kč za každého psa.
Poplatky je možné platit bezhotovostním převodem na účet obce Měcholupy:
č. účtu 27327361/0100 - variabilní symbol = číslo domu a 2022 (např. Měcholupy 76 = vs.
762022)
Bezhotovostní platbu za komunální odpad a psa plaťte částkou samostatně a do zprávy pro
příjemce napište „Komunální odpad 2022“ a „Poplatek za psa 2022“. V případě využití
bezhotovostní platby si známku osobně vyzvednete na poště nebo na obecním úřadě.
Poplatky bude možné uhradit na i přepážce pošty v hotovosti a to od 1.2.2022

Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů na rok 2022
Poplatek ve výši 600,- Kč je stanoven v souladu se zákonem za každou osobu trvale
hlášenou v obci, dále pak za každou rekreační budovu.
Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2022
Vývozy odpovídající počtu osob v dané nemovitosti při objemu popelnice do 120 l.

Obecní úřad Měcholupy
Měcholupy 76 PSČ 335 51

Počet osob

Četnost vývozů

Poplatek

Odpovídající známka

1 osoba

5 x jednorázový vývoz

600,00 Kč

5 x jednorázová
známka

2 osoby

1x vývoz za měsíc

1 200,00 Kč

Modrá známka

3 osoby

1 x vývoz za 14 dnů

1 800,00 Kč

Žlutá známka

4 osoby

1 x vývoz za 14 dnů

2 400,00 Kč

Žlutá známka

3 000,00 Kč

Červená známka

3 600,00 Kč

Červená známka

4 200,00 Kč

Červená známka

600,00 Kč

5 x jednorázová
známka

5 osob
6 osob
7 osob
rekreační
budova

1 x vývoz za 14 dnů v létě,
1 x vývoz za 7 dnů v zimě
1 x vývoz za 14 dnů v létě,
1 x vývoz za 7 dnů v zimě
1 x vývoz za 14 dnů v létě,
1 x vývoz za 7 dnů v zimě
5 x jednorázový vývoz

V případě požadavku občanů na navýšení vývozů, nebo vývoz popelnice o vyšším objemu
než 120 litrů, je možné se na obecním úřadě na těchto změnách dohodnout a častější vývozy,
nebo vyšší objemy popelnic doplatit.
Každý občan má možnost nákupu dalších jednorázových vývozů v průběhu roku. Cena
jednorázového vývozu činí 100,- Kč.

Poplatky za psa na rok 2022
Poplatek za každého psa

50,00 Kč

Známky na popelnice je nutné nalepit nejpozději do 28.2.2022. V případě, že nebude
popelnice označena známkou na rok 2022, nebude od 1.3.2022 vyvážená.

