OBECNÍ ÚŘAD BRATRONICE, Bratronice čp.35 okres Kladno
PSČ: 273 63 IČ: 00234 192 Tel.a fax: 312 659 128 email: bratronice@bratronice.cz

MÍSTNÍ

POPLATKY NA ROK

2022

VYLEPENÉ ZNÁMKY NA POPELNICÍCH,
PLATÍ JEŠTĚ CELÝ MĚSÍC LEDEN ROKU 2022






NOVÉ ZNÁMKY NA POPELNICE SE BUDOU VYDÁVAT OPROTI PODPISU
A DLE POČTU PLATÍCÍCH OSOB V NEMOVITOSTI
4 osoby a více s trvalým pobytem/dobrovolně přihlášení - červená známka (120l popelnice)
nebo maximálně 35 jednorázových známek na rok
3 osoby s trvalým pobytem/dobrovolně přihlášení - červená známka (120l popelnice) nebo
maximálně 25 jednorázových známek na rok
2 osoby s trvalým pobytem/dobrovolně přihlášení - žlutá známka (120l popelnice) nebo
maximálně 20 jednorázových známek na rok
1 osoba s trvalým pobytem - maximálně 6 jednorázových známek na rok (120l popelnice)
1 osoba bez trvalého pobytu - maximálně 4 jednorázové známky na rok (120 l popelnice,
rekreační objekty pytle s vylepenou jednorázovou známkou s uložením před sběrným
dvorem za Penzionem u Sajdlů č.p. 54 Bratronice.
Červená známka – svoz každé pondělí
Žlutá známka – svoz každý sudý týden
Jednorázová známka – každé pondělí dle potřeby a naplněnosti nádoby

ODPADY

800,- Kč na osobu na rok – trvalý pobyt (plast, papír, sklo, bio, velkoobj. kont.)
800,- Kč na osobu na rok – dobrovolní plátci (žijící v nemovitosti)
800,- Kč na rok majitel nemovitosti, ve které není nikdo hlášen

Osvobození: držitelé průkazu ZTP a občané přihlášení na ohlašovně, kteří se po celý
kalendářní rok v obci nezdržují, osoby umístěné v domově pro seniory, děti umístěné do
dětských domovů a výchovných zařízení.
Úlevy: 300,- Kč osobám starším 70 let (včetně roku, ve kterém dosáhnou věku 70 let)
STOČNÉ
PES

138,- Kč na osobu na měsíc – osoby zdržující se trvale v nemovitosti
69,- Kč na osobu na měsíc – rekreační pobyt

80,- Kč za jednoho psa, staršího 3 měsíců
100,- Kč za druhého a dalšího psa

Platba poplatků za odpady (lze hradit ve dvou splátkách) a psa v hotovosti na obecním úřadě
nebo převodem na ÚČET OBCE Komerční banka 1924141/0100. VS uvádějte: Pes –
1341+číslo popisné, příp. evidenční. Odpady – 1337+číslo popisné, příp. evidenční.
STOČNÉ - platba poplatků za stočné na účet Svazku obcí Komerční banka
107-8965870287/0100. Vždy uvádějte variabilní symbol číslo popisné, případně evidenční.
Termín úhrady: pes
do 31.05.2022
odpady do 30.06.2022/31.12.2022, možno ve dvou splátkách
stočné
do 31.03., 30.06., 30.09., 31.12., lze zaplatit najednou či měsíčně
MiloslavaKnížetová, starostka

