Ceny za svoz a likvidaci odpadů - Kacanovy
(platný od 1.1.2018)

Nádoby na odpad (popelnice)
Frekvence svozu

Nádoba (v l)

1x týdně
1x za 14 dní
kombinovaná
1x týdně
1x za 14 dní
kombinovaná
1x týdně
1x za 14 dní
kombinovaná

60
80
120

Cena
pololetní platba
roční platba
1 150 Kč
2 300 Kč
820 Kč
1 640 Kč
985 Kč
1 970 Kč
1 300 Kč
2 600 Kč
900 Kč
1 800 Kč
1 100 Kč
2 200 Kč
1 535 Kč
3 070 Kč
1 035 Kč
2 070 Kč
1 285 Kč
2 570 Kč

Kombinovaná frekvence je svoz v období listopad - duben (včetně) 1x týdně, pak v období
květen - říjen 1x za 14 dní.
*cena obsahuje i pronájem příslušné nádoby, při využití vlastní nádoby bude cena ponížena o
100,- Kč ročně.

Typ objektu
Objekt - osoba s TP
Chata / chalupa

Objekty bez nádob na odpady (popelnic)
Způsob výběru Počet pytlů na MJ
na osobu s TP
7
na objekt
7

Cena
550 Kč
620 Kč

Cenu za tento způsob likvidace odpadů je možno hradit pouze roční platbou. Příslušný počet
pytlů na odpady bude vydán na OÚ v úředních hodinách po úhradě ceny.
*TP = trvalý pobyt

Prodej samostatných pytlů na odpady
Položka
Pytel na odpad o objemu 110l

Cena
75 Kč

Každý vlastník/obyvatel obytného objektu/bytové jednotky je povinen hradit cenu za svoz a likvidaci odpadů.
Zároveň si může zvolit jeden ze dvou způsobů a to pravidelným svozem nádob na odpad (popelnic)* nebo
prostřednictvím pytlů na odpady (objekty bez nádob na odpady).
* nemusí být dostupné na celém správním území obce
Způsoby úhrady:
a) převodem na bankovní účet 9624581/0100 pod variabilním symbolem složeným z 999 a čp/če (např.
999053)
b) poštovní složenkou s variabilním symbolem složeným z 999 a čp/če (např. 999053)
c) hotově na OÚ Kacanovy v úředních hodinách
Termíny úhrady:
roční platba - do 31.3. příslušného roku
pololetní platba - 1. platba do 15.2. a 2. platba do 15.8. příslušného roku

