
                          Poplatky pro rok 2023 

1/Popelnice: příjem plateb od 01.02.2023, splatnost do 31.03.2023 

 700 Kč za trvale hlášenou osobu v obci 
 700 Kč za nemovitost bez trvale hlášených osob 

Úleva ve výši 100 Kč je  poskytnuta samostatně žijícím občanům nad 70 let. 
Cena je včetně svozu nádoby na bioodpad.  
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. Při platbě na pokladně obecního úřadu budou vydávány známky na popelnice 
na rok 2023 neprodleně. 
Do konce března 2023 budou popelnice vyváženy i na staré známky, svozový den je každé 
liché úterý. 
Nádoby na bioodpad se začínají vyvážet od 11. 4. - také každé liché úterý - nejprve bude 
svezen komunální odpad, a potom bioodpad.  Počet nádob není omezen. 
 

2/ Poplatek za psa: příjem plateb od 01.02.2023, splatnost do 31.03.2023 

 za jednoho psa 400 Kč 
 za druhého a dalšího psa 400 Kč 
 za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let  200 Kč 
 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.  
 

3/ Poplatek za stočné: 

Pro rok 2023 dochází k navýšení ceny z 55 Kč na 66 Kč/m3 vč. DPH. 
Poplatek za 1 osobu a rok činí 1.925 Kč bez DPH, 2.310 Kč s DPH. 
 
Reálné náklady na provoz kanalizace jsou daleko vyšší. Rozdíl v ceně dotuje obec z obecního 
rozpočtu. Nezbytné navýšení ceny pro uživatele činí 10%. Toto navýšení nepokryje aktuální 
míru inflace, která přesahuje aktuálně 15%. 

 Rodinné domy: paušálně, 35 m3/osoba/rok, fakturováno čtvrtletně. 
 Bytové domy, MŠ, podnikatelé: na základě odečtů z vodoměrů, fakturováno 

čtvrtletně. 
 Rekreační objekty: na základě odečtů z vodoměrů, ročně, nejpozději k 31.12. (pokud 

není stanoveno jinak). 

Pokud ve vaší domácnosti nastala změna, především v počtu osob v domě, informujte nás 

o této skutečnosti co nejdříve. Děkujeme. 

Obec Břežany II 


