OBEC
BDENĚVES

Vážení,

dovolujeme si vás touto cestou oslovit ve věci změn svozů komunálního odpadu, které budou
v platnosti od 1. ledna 2018.
Svoz odpadu bude nadále zajišťován spol. AVE CZ. Svozový den zůstává pátek, ale posádka bude
zajíždět do obce celoročně každý týden.
K dispozici budou následující druhy svozů, jak je uvedeno v tabulce.
Ceny jsou uvedeny na rok 2018 (včetně DPH).
Svoz / nádoba

nádoba malá 120 L

nádoba velká 240 L

633,- Kč

x

čtrnáctidenní svoz (26x)

1 191,- Kč

2 551 Kč

týdenní svoz (52x)

2 299,- Kč

4 714 Kč

měsíční svoz (13x)

Nadále bude možnost dokoupit si známku mimořádného jednorázového svozu 120 L nádoba za 78,Kč a 240 L za 132,- Kč.
Kombinovaný svoz 42x za rok se od 1.1.2018 ruší! Tímto žádáme občany, kteří tento svoz
v letošním roce využívají, aby nám sdělili nejpozději do 1.12.2017, o jakou náhradní variantu svozů
mají zájem. Pokud v daném termínu informaci nedostaneme, budou automaticky nastaveny svozy na
týdenní (52x), tj. každý pátek, a nádoba o velikosti 120 L.
V případě, že by i kdokoli další měl zájem o změnu stávajících svozů nebo velikosti nádoby, prosíme
taktéž o sdělení nejpozději do 1.12.2017.
S ohledem na ekonomičnost doporučujeme volit týdenní nebo čtrnáctidenní svozy malé 120 L
nádoby.
==> Ideální řešení je nahlásit nové svozy osobně na OÚ nebo e-mailem na adresu ou@bdeneves.cz
do předmětu zprávy uveďte „odpady 2018“.
Pozn.: pokud nemáte kombinovaný svoz (42x) nebo nechcete od nového roku změnu, není třeba činit
žádné kroky, jen vyčkat na zásilku se složenkou a známkou.
Splatnost poplatku zůstává jako doposud do 30.6. daného kalendářního roku. Nově budou
do poštovních schránek doručovány již v průběhu ledna obálky se složenkou a platebními pokyny. U
složenky bude také známka, kterou, prosíme, vylepte na svozovou nádobu. Stávající známku
odstraňte nebo přelepte. Preferujeme platbu převodem na účet nebo v hotovosti na poště.
Rádi bychom vás požádali vás v případě problémů ohledně vývozů (např. nevyvezená
nádoba), sdělte toto neprodleně na OÚ Bdeněves na tel. 377 922 282 nebo na adresu
ou@bdeneves.cz, abychom mohli rychle reagovat a uplatnit reklamaci.
V průběhu prosince 2017 bude umístěn nový svozový kalendář na rok 2018 na internetových
stránkách obce.
S případnými dotazy se na nás obraťte osobně nebo na výše uvedené kontakty.
Děkujeme.
V Bdeněvsi dne 16.11.2017
Za OÚ Bdeněves

Ing. Petr Chleborád, starosta

