Informace – svoz odpadů v r. 2018
Svoz odpadu bude nadále zajišťován spol. AVE CZ. Svozový den zůstává pátek,
ale posádka bude zajíždět do obce celoročně každý pátek.
K dispozici budou následující druhy svozů dle tabulky. Kombinovaný svoz (42x
ročně) byl zrušen!
Ceny jsou uvedeny na rok 2018 (včetně DPH). Ceny se mohou meziročně
měnit, proto je nutné vyčkat na zaslání složenky! Změny svozů lze provádět
pouze na celý nadcházející kalendářní rok předem a to vždy nejpozději do 15.
prosince.
Svozy komunálního odpadu Bdeněves r. 2018 – ceny vč. DPH
nádoba malá
Svoz / nádoba
120 L
nádoba velká 240 L
měsíční svoz (13x)
633,- Kč
x
čtrnáctidenní svoz (26x)
1 191,- Kč
2 551 Kč
týdenní svoz (52x)
2 299,- Kč
4 714 Kč
Nadále je také možnost dokoupit si známku mimořádného jednorázového
svozu 120 L nádoba za 78,- Kč a 240 L za 132,- Kč.
Splatnost poplatku zůstává jako doposud do 30.6, nově však budou do
poštovních schránek doručovány již v průběhu ledna obálky se složenkou a
platebními pokyny.
U složenky bude přiložena také svozová známka, kterou, prosíme, vylepte na
popelnici. Stávající známku odstraňte nebo přelepte!
Preferujte prosím úhradu převodem na účet nebo v hotovosti na poště.
Rádi bychom vás požádali 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.
Veškeré informace jsou na www.bdeneves.cz v sekci „odpady“.
K této informaci je přiložen platný svozový kalendář na rok 2018.

Poplatek za psy se platí od půl roku věku psa, je splatný
vždy nejpozději do 30.6 za daný kalendářní rok a činí za jednoho
(prvního) psa 100,- Kč a za každého dalšího psa 150,- Kč. Poplatek je
splatný v hotovosti na OÚ nebo převodem na bankovní účet č.:
725686329 / 0800, VS: číslo popisné nebo číslo parcelní, do předmětu
zprávy uveďte „poplatky za psa“.
Děkujeme, OÚ Bdeněves.

