
                                            O B E C N Í  Ú Ř A D  V R CH O V A N Y 

                                             ------------------------------------------------------    

                                                                 O z n á m e n í 

 

Svoz komunálních odpadů z domácností v roce 2016 bude zajišťován oprávněnou firmou 

AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o., provozovna Česká Lípa, Poříční 1918, na základě 

uzavřené smlouvy s obcí Vrchovany, pravidelně 1x za 14 dnů. V prostoru za autobusovou 

čekárnou budou dále umístěny sběrné nádoby pro odkládání tříděných složek komunálního 

odpadu – skla, plastů a papíru. V měsíci Duben a Říjen bude v obci proveden svoz 

objemných odpadů a složek nebezpečných odpadů. Úhrada za likvidování komunálních 

odpadů se stanovuje na základě místního poplatku platné obecně závazné vyhlášky 

následovně:  

a) občan s trvalým pobytem v obci Vrchovany ve výši 600,- Kč za kalendářní rok, 

b) vlastníci rekreačních objektů v obci Vrchovany ve výši 600,- Kč za kalendářní rok, 

c) osvobozeni od poplatku: jsou děti do dovršení věku 6-ti let v kalendářním roce, občané, 

kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Obecního úřadu Vrchovany. 

 

Splatnost poplatku je stanovena na základě obecně závazné vyhlášky a to: 

a) pro občany s trvalým pobytem v obci Vrchovany ½ z celkové částky do konce Března a 
2/2  do konce Srpna kalendářního roku 2016, s možností uhrazení celého poplatku 

jednorázově v měsíci Březen. 

b) vlastníci rekreačních objektů v obci Vrchovany zaplatí poplatek jednorázově, nejpozději 

do konce měsíce Srpna kalendářního roku 2016. 

 

Při nezaplacení poplatku ve stanovených lhůtách může správce poplatku, poplatek zvýšit až 

na trojnásobek. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na obecním úřadě ve 

Vrchovanech,  nebo převodem na účet obce Vrchovany, č.ů: 0900971339/0800.Variabilní 

symbol: uvést číslo popisné, do zprávy pro příjemce napsat: komunální odpad a jméno 

plátce. 

Stanovené dny pro odvážení komunálního odpadu z domácností – sudé týdny Pátek : 

15. Leden 2016            6. Květen  12. Srpen             18. Listopad 

29. Leden  20. Květen             26. Srpen               2. Prosinec 

12. Únor                    3. Červen               9. Září             16. Prosinec 

26. Únor  17. Červen             23. Září  30. Prosinec 

11. Březen    1. Červenec    7. Říjen   

25. Březen  15. Červenec             21. Říjen   

  8. Duben  29. Červenec               4. Listopad 

22. Duben 

 

V roce 2016 jsou stanoveny dny pro svoz objemných odpadů a složek nebezpečných odpadů 

na sobotu 16. Duben a sobotu 15. Říjen. O času sběru budou občané informováni. 

 

Bližší informace na telefonním čísle: 734 833 057. 

Vzhledem k narůstání počtu dlužníků, Vás žádám o uhrazení dluhu, za odvoz komunálních 

odpadů z minulých let. (Po domluvě se starostou, lze přistoupit na formu splátkového 

kalendáře. 

 

Ve Vrchovanech dne 4. 1. 2016.                              Jaroslav Křupala 

                                                                                      starosta obce 


