Svoz komunálního odpadu v roce 2017
Ceník:
Popelnice – 1x za 2 týdny (26 svozů) 120 l

1.212,- Kč

Popelnice – 1x za 2 týdny (26 svozů) 240 l

1.824,- Kč

Popelnice – kombinovaný svoz (42 svozů) 120 l

1.599,- Kč

Popelnice – svoz 1x týdně (52 svozů) 120 l

1.883,- Kč

Popelnice – svoz 1x měsíčně (13 svozů) 120 l

771,- Kč

Popelnice – jednorázový svoz 120 l

76,- Kč

Popelnice – jednorázový svoz 240 l

135,- Kč

Nemovitost určená k rekreaci

400,- Kč

Poplatek je splatný v daném kalendářním roce a to nejpozději do 30. 6. 2017. Úhradu lze provést hotově do
pokladny OÚ nebo bankovním převodem na účet č.: 725686329 / 0800. Jako variabilní symbol je nutné
uvést číslo popisné (případně číslo parcelní) a do poznámky zkratku "TKO".
Svozový kalendář bude v prosinci 2016 uveřejněn na webových stránkách obce a v informačních vitrínách.
Pokud se stane, že nádoba nebude z nějakého důvodu vyvezena, prosíme o neprodlené sdělení na OÚ.
V případě dotazů se obracejte na tel. 377 922 282 nebo emailem na ou@bdeneves.cz.

V roce 2017 je možné využít svoz „Biologicky rozložitelného odpadu“
Do těchto sběrných nádob patří výhradně tento odpad:
 rostlinný odpad ze zahrad: listí, tráva, plevel, drobné větve
 zbytky ovoce a zeleniny, slupky,
 skořápky vajíček a ořechů
 sáčky od čaje

Svozy se realizují 1x za 14 dní (každé sudé pondělí) od dubna do října. Pro aktivaci služby je potřeba
umístit v obci nejméně deset nádob (deset zájemců).
Bioodpad (i řadu dalších odpadů) je možné nadále ukládat do sběrného dvora ve Městě Touškov.
Pro občany s trvalým pobytem v Bdeněvsi je tato služba bezplatná, neboť obec provoz sběrného dvora
spolufinancuje. Provozní doba: Po, St, Ne 14,00 - 18,00 hod, So 8,00 - 12,00 hodin
Dále obec připravuje „jarní a podzimní“ svoz bioodpadu ZDARMA, kdy budou přistaveny kontejnery určené
odpad ze zahrad, prořezávek apod. – informace bude zveřejněna s dostatečným předstihem.
Zájemce o svozovou nádobu na bio odpad prosíme o sdělení na OÚ do konce února 2017.

