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V Petrovicích dne 22. 01. 2018

Oznámení o výši poplatku
za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstranění
komunálních odpadů v roce 2018
Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 23. zasedání konaném dne 27. 12. 2017 projednalo
výši ceny za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstranění komunálních
odpadů resp. poplatek za komunální odpad dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
dalších zákonů, v platném znění, jak je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce č. 6/2016.
Cena je stanovená za jednu popelnici o objemu 110-120 l při čtrnáctidenním svozu a činí pro
rok 2018 celkem 1.052,-- Kč/rok.
Pro svoz popelnic o objemu 240 l je sazba dvojnásobná tj. 2.104,-- Kč/rok.
Cena nebyla upravena a je stejná již od roku 2011.
Úhrada poplatku občany bude nadále hrazena platbami SIPO vybíranými čtvrtletně (vždy
v druhém kalendářním měsíci daného čtvrtletí roku 2018) ve výši 263,-- Kč (resp. 526,-- Kč)
popř. hotově do pokladny Obecního úřadu Petrovice.
Obec Petrovice dále informuje občany, že je možné, aby pro dvě domácnosti v různých
nemovitostech v obci byla společná jedna popelnice. Při správném vytřídění komunálního
odpadu vznikajícího v domácnosti do kontejnerů na tříděný odpad umístěných na sběrných
místech v obci, zůstává velmi málo odpadu, který je nutné ukládat do popelnic a to zejména
mimo topnou sezónu nebo u nemovitostí, které jsou vytápěny plynem. Upozorňujeme však
občany, že budeme soustavně kontrolovat, nejsou-li tyto společné popelnice přeplňovány,
přidávány k nim např. igelitové pytle s odpadem, a u těch, u kterých toto zjistíme, společné
využívání zrušíme.
V případě společného užívání popelnice, se pak sníží náklady, které domácnost vydá za jejich
svoz. Výše poplatku k úhradě pak bude účtována ve výši dle vzájemné dohody společných
uživatelů popelnice.
Tříděním odpadů a vzájemnou dohodou např. mezi sousedy lze ušetřit polovinu uvedené
částky.
Více informací poskytne Obecní úřad Petrovice.
Ing. Zdeněk Jeřábek
starosta

