Informace ohledně svozu komunálního odpadu.
Tento rok došlo ke změně vývozů komunálního odpadu. Vzhledem k tomu, že okolní
obce nechtěli svoz komunálu v zimním období každý týden, nebude společnost AVE
vyvážet odpady každý týden ani v Nadrybech. Vyjednali jsme přechodné období, a
tak do 25.1.2022, budou svážet odpad ještě každé úterý pro ty, co měli minulý
rok známku na 42 vývozů.
Poté budou vyvážet odpady po 14 dnech každý sudý týden. Ti co si zakoupí známku
na 42 vývozů, budou mít dvě popelnice (v případě potřeby zajistí obec), které se
budou vyvážet 1x za 14 dní.
Na stránkách obce bude zveřejněn nový svozový kalendář a nový ceník poplatků.
Po 11 letech dochází ke zdražení vývozů odpadů viz. nový ceník poplatků.
Zvýšení ceny je zapříčiněno zvednutím cen společností AVE, která reflektuje změnu
zákona, který zvedl ceny za ukládání odpadů na skládky a obecně dochází ke
zvýšení provozních nákladů spol. AVE.
Připomínám, že obec má zajistit vývoz odpadů, a ne je dotovat. I tak stojí obec
vyvážení odpadů několik desítek tisíc korun ročně.
Obecní úřad upřednostňuje platbu poplatků převodem na účet obce vedený u České
spořitelny a.s.. Číslo účtu: 725673309/0800.
Jako variabilní symbol uveďte: 22 a číslo popisné nemovitosti (např.: 2214), u čísel
evidenčních ještě přidat 99 (např.: 221499) a při sdružených platbách uveďte do
zprávy pro příjemce účel platby (např.: odpad 42 svozů + 2 psy).
Platba v hotovosti a vyzvedávání zaplacených známek bude možné na OÚ v
úředních hodinách od 17.1.2022.
Stávající známky zůstávají v platnosti do 25.1.2022.
Přeji Vám, aby jste v novém roce 2022 byli zdraví, a aby Vás neopouštěl optimismus.
Snad už tento rok bude jiný než ty dva poslední.
Petr Šimice
starosta obce Nadryby
Nadryby 14
330 11 p.Třemošná
mob.: 775 927 774
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