
Obec Břežany II 

 

 

P O P L A T K Y  na rok  2020 je možné platit od                       

                             27.1.2020 

1/Popelnice: 

  Výše poplatku: 

 550 Kč za trvale hlášenou osobu v obci, splatnost do 31.3.2020; 

 550 Kč za nemovitost bez trvale hlášených osob, splatnost do 31.3.2020.  

 Úleva ve výši 100 Kč je  poskytnuta samostatně žijícím občanům nad 70 let 

  Po zaplacení poplatku budou vydávány známky na popelnice na rok 2020 

Poplatek je možný platit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně 
složenkou či bankovním převodem na účet číslo 9229151/0100, variabilní symbol je 
číslo popisné, v poznámce uvést: Popelnice. Jakmile bude platba provedena, do 10 dnů 
Vám obec zajistí vhození známky do poštovní schránky. 

      Do konce března 2020 budou popelnice vyváženy i na staré známky, svozový den je    

    NOVĚ každé liché úterý, frekvence svozu-14 dní. 

       UPOZORNĚNÍ- PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH A NEUSTÁLE  

       SE NAVYŠUJÍCÍ NÁKLADY OBCE NA SKLÁDKOVNÉ BUDOU ZNAMENAT  

       ZVÝŠENÍ POPLATKŮ- PROTO JE NUTNÉ ODPAD TŘÍDIT !!!! 

Nyní dochází k tomu, že i v kontejnerech na tříděný odpad je množství 
odpadu, které tam nepatří, kontejnery proto jsou mnohokrát nevyvezeny, 
zaměstnanci obce musí kontrolovat kontejnery na tříděný odpad, místo 
toho, aby se starali o údržbu obce. 

2/ Poplatek za psa:  

       a) za jednoho psa   400 Kč 

       b) za druhého a dalšího psa  400 Kč 

       c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let  200 Kč 

 d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let-200 Kč 

Poplatek je možný platit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně 
složenkou či bankovním převodem na účet číslo 9229151/0100, variabilní symbol je 
číslo popisné, v poznámce uvést: Pes. Jakmile bude platba provedena, do 10 dnů Vám 
obec NOVĚ zajistí vhození PSÍ známky do poštovní schránky. 

3/ Poplatek za stočné : 

Pro rok 2020 zůstává ve výši 35 m3/osoba/rok, cena je 55 Kč/m3. 

UPOZORNĚNÍ:NÁKLADY NA PROVOZ KANALIZACE A ČOV SE HLAVNĚ DÍKY 
NEZODPOVĚDNOSTI OBČANŮ NAVYŠUJÍ (PLENY, PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, 
UBROUSKY…, KTERÉ DO KANALIZACE S ČERPADLY NEPATŘÍ), 
PRAVDĚPODOBNĚ V BUDOUCNU ZAPŘÍČINÍ NAVÝŠENÍ I TOHOTO 
POPLATKU !!! 



 

 

 

 

 

 

 


