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Poplatky 2019 

Platby provádějte na bankovní účet v Komerční bance, a.s. 

číslo účtu: 35-8423700267/0100 

variabilní symbol: číslo popisné/evidenční 

V případě, že neuvedete variabilní symbol k platbě, platbu vrátíme! 

Platby nelze slučovat, za každý poplatek je nutné poslat částku zvlášť.  Do popisu k platbě lze 
dopsat, o jakou platbu se jedná (př.120l, pronájem, 1x týdně). 

 

Uvedené poplatky jsou včetně DPH 

 

Sazba vodného 

rok cena v Kč/m³ včetně DPH 

2019 52, 32  

 

Sazba stočného 
 

rok cena v Kč/m³ včetně DPH Koeficientní propočet osoba/měsíc 

2019 47, 00  141 ,- 

 
V případě, že se stočné nepočítá dle stavu vodoměru je výpočet dle směrného čísla (koeficientní 
propočet) 

 

Poplatky za svoz odpadů – popelnice 

splatnost do 28. 02. 2019 

Typ nádoby četnost svozu částka za ks s pronájmem 

70 l 1 x týdně 1 900,- 2 100,- 

70 l 1 x 14 dní (lichý týden) 1 350,-  1 500,- 

120 l sezonně   2 250,- 2 450,- 

120 l 1 x týdně 2 500,-  2 800,- 

120 l 1 x 14 dní (lichý týden) 1 850,-  2 050,- 

240 l 1 x týdně 3 850,- 4 200,-  

240 l 1 x 14 dní (lichý týden) 2 450,-  2 750,- 

240 l sezonně     3 300,-   
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Poplatky za svoz odpadů – rekreanti 

pro rok 2019 - splatnost do 30. 06. 2019: 

12 ks pytlů ……………………………………………………….750,- Kč/rok 

  

 

Poplatky za BIO odpad 

r. 2019- první svoz dne   26. 3. 2019,  svozový den  - lichý týden v úterý, poslední svoz se 

uskuteční dne  19. 11. 2019 . 

Je pouze 240 l popelnice.  

Manipulační poplatek za vydání nové popelnicové nádoby je 200,- a hradí se v hotovosti při 

předání popelnice. Popelnice budete mít v pronájmu na2roky, poté budou vaše. Popelnice 

máme i pro nové zájemce  

objem svoz cena 

240 l 1 x 14 dní 750,- 

 Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov (kartičky jsou k zakoupení na Obecním 

úřadě Svojetice) 

1 m3 (objem cca vozík za auto) 100 Kč 

 

 

Nebezpečný odpad 

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 20. 4. 2019 a 14. 9. 2019, na návsi za budovou 

bývalé restaurace Bowling. Čas příjezdu 10, 15 hodin, nakládka 20 minut.   
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Provoz velkoobjemového kontejneru 2019 

 vždy od 09.00 do 11.00 h 

Jezírko Náves Vyhlídka Ke Klokočné Rozcestí El-Paso 

13.4. 27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 

22.6.  29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 

27.7.  3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 

7.9. 21.9. 5.10. 19.10. 26.10. 

 

Poplatky ze psů 

 za prvního psa   150,-Kč 

 za druhého a každého dalšího psa   200,-Kč 

 za prvního psa, jehož držitelem je senior   80,-Kč 

 za druhého a každého dalšího psa, držitelem senior   100,- Kč 

 

Poplatky za hřbitov (platba na 10let) 

pro hrobové nebo urnové místo 15,-Kč/m²/rok  

za služby 50,-Kč/rok 

 

Poplatky za užívání veřejného prostranství  

Sazba poplatku za užívání veř. prostranství činí za každý i započatý m² a každý i započatý 

den: 

 za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- 

 za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- 

 za provádění výkopových prací 10,- 

 za umístění stavebního zařízení a materiálu 5,- 

 za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10,- 

 za umístění skládek stavebního a podobného materiálu 3,- 

 za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5,- 

 za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5,- 

 za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- 

 za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a tel. děl 10,- 

- See more at: http://www.svojetice.cz/poplatky#sthash.4fIUpx0I.dpuf 

 

http://www.svojetice.cz/poplatky#sthash.4fIUpx0I.dpuf
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Ceny nádob při zakoupení na OÚ 

80 l plast……………………………………..720,- Kč 

110 l kov…………………………………...1030,- Kč 

120 l plast………………………………….. 890,- Kč 

240 l plast………………………………….1095,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH! 

 

 


