OHLÁŠENÍ VZNIKU POVINNOSTI K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
(místní poplatek za komunální odpad dle obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Radechová)
Zahájení svozu od 1.1.2022

A. POPLATNÍK:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………….
Datum narození: ……..…….…….………………
Adresa nemovitosti na území Obce Dolní Radechová (rodinný dům, rekreační objekt, byt, atp.):
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………
Počet svozů *)
počet ks 6 
počet ks 13 
počet ks 21 
počet ks 26 

Email: ……………………………….

Četnost svozu
dvouměsíční-fialová
měsíční-modrá
poloviční+měsíční-šedá
poloviční-žlutá

Objem svozové nádoby
120 l
120 l
120 l
120 l

Cena
504,1092,1764,2184,-

B. POPLATEK BUDE HRAZEN: *)
 v hotovosti
 převodem na účet č. 7424551//0100 VS:
V Dolní Radechové dne…………………………

č.p..………..
Podpis žadatele: …………….……………

*) hodící se označte křížkem

Vámi poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři bude zpracovávat Obec Dolní Radechová na základě
právní povinnosti a svého oprávněného zájmu. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souvislosti
s poplatky za odpady a budou uchovány po dobu nezbytně nutnou.

Vyplněný formulář můžete odevzdat při platbě za svoz odpadu na obecním úřadu, vhodit do
schránky na obecním úřadu nebo poslat na e-mailovou adresu obec@dradechova.cz, a to
nejpozději do 31.3.2022.
Telefonické dotazy můžete směřovat na obecní úřad: 491 424 724, 724 179 769.

Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území Obce Dolní Radechová,
ke dni 31.12.2021 skončí současný systém, kdy měla každá domácnost smlouvu na svoz komunálního
odpadu s firmou Marius Pedersen a.s., ale stále zůstává známkový systém, pro vás se prakticky
nic nemění. K tomuto dni rovněž končí svoz nádob (popelnic) označených jednorázovými známkami,
končí svoz pytlů na odpad a bude možnost vybrat si pouze ze čtyř četností svozů a to dvouměsíční,
měsíční, poloviční + měsíční a poloviční.
Všichni občané a všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území Obce Dolní Radechová
nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt, apod.) bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt,
jsou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře (Ohlášení vzniku povinnosti
k místnímu poplatku za komunální odpad). Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny
nemovitosti. V praxi to znamená, že na 1 domácnost (rodinný dům, rekreační objekt, byt apod.)
připadne 1 nádoba na odpad (popelnice) a zároveň povinnost úhrady místního poplatku za každou
nádobu. V případě neobydleného objektu, to znamená v objektu neprodukujícího odpad, nevzniká
ohlašovací povinnost a nebude hrazen poplatek za komunální odpad.
Ceník pro rok 2022 je uveden níže a splatnost poplatku je do 31.3.2022.
V souvislosti s výše uvedeným je na druhé straně jednoduchý formulář „Ohlášení vzniku
povinnosti k místnímu poplatku za KO“, který je k vyplnění i na webových stránkách obce Dolní
Radechová na adrese www.dolniradechova.cz.
Vyplněný formulář můžete odevzdat při platbě za svoz odpadu na obecním úřadu, vhodit do
schránky na obecním úřadu nebo poslat na e-mailovou adresu obec@dradechova.cz, a to
nejpozději do 31.3.2022.
Odpadové známky pro rok 2022 budou vydány na Obecním úřadu Dolní Radechová po zaplacení
poplatku. Nádobu (popelnici) je nutno viditelně označit vydanou známkou.
Předem vám všem děkujeme za spolupráci.
Ceník pro rok 2022:
Četnost svozu
dvouměsíční-fialová
měsíční-modrá
poloviční+měsíční-šedá
poloviční-žlutá

Počet svozů za Objem svozové nádoby
6
120 l
rok
13
120 l
21
120 l
26
120 l

Cena
504,1092,1764,2184,-

