Obecní úřad Stříbrná
Stříbrná čp. 670, pošta 358 01 Kraslice

U P O Z O R N Ě N Í – platby za poplatky

Kalendář odvozu domovního odpadu v roce 2022 !
Kalendář odvozu: popelnice označené červenou nálepkou se vyváží každý týden
popelnice označené žlutou

nálepkou se vyváží každý sudý týden

popelnice označené oranžovou nálepkou se vyváží:
3. týden … 21.01.
7. týden … 18.02.
11. týden … 18.03.

15. týden … 15.04.
19. týden … 13.05.
23. týden … 10.06.

27. týden … 08.07.
31. týden … 05.08.
35. týden … 02.09.

39. týden …
43. týden …
47. týden …
51. týden …

30.09.
28.10.
25.11.
23.12.

Odvoz domovního odpadu zaplaťte hotově na Obecním úřadě ve Stříbrné. Pokud
chcete platbu provést složenkou, je potřeba o ni požádat na OÚ ve Stříbrné. Poplatky za odvoz domovního odpadu jsou splatné od 1.1. nejpozději do 30.3. příslušného roku, pokud
nebudou do této doby zaplaceny, může být zrušen odvoz odpadu. Splatnost ostatních
poplatků tj. za psy, pronájmy pozemků jsou splatné taktéž od 1.1. do 30.3. příslušného
roku. Pokud nezaplatíte v tomto termínu, může Vám být zaslána upomínka.
Platbu můžete provést v hotovosti na Obecním úřadě ve Stříbrné, zaplatit můžete
převodem z Vašeho účtu na účet Obecního úřadu ve Stříbrné číslo účtu 4223391/0100 KB
Sokolov, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční rodinného nebo
rekreačního domu ve Stříbrné, nebo můžete zaplatit složenkou o kterou je potřeba si požádat.

Ceny za odvoz v roce 2022 – týká se nádob velikosti 110 l – 120 l
C E N Y O D V O Z U PRO OBYVATELE
1 x za 1týden
1 x za 2týdny
1 x za 4týdny
1x za 1týden, 1x za 2týdny
1x za 2týdny, 1x za 4týdny

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

2 361,-- Kč za rok
1 181,-- Kč za rok
591,-- Kč za rok
1.772,-- Kč za rok
887,-- Kč za rok

LÉTO od 1.4. do 30.9. / ZIMA od 1.10. do 31.3.
Pokud budete pořizovat nádobu větší než 110 l – 120 l, informujte se na cenu za odvoz
na Obecním úřadě ve Stříbrné
Starostka obce
Jana Kortusová v. r.

telefon: 352 686 938

e-mail: stribrna@volny.cz

