27. prosince 2021, č. 2021/2

Třebízský občasník
Úvodník
Toto vydání Občasníku je především informativní. Od ledna 2022 dochází k podstatné změně pravidel
při svozu komunálního odpadu, níže proto naleznete
nejdůležitější informace. Také připomínáme platby stočného za končící rok 2021.
V nastávajícím roce 2022 musíme doufat, že
problémy s epidemií Covid-19 snad už opravdu odezní,
opět bude možné plnohodnotně uspořádat Pouť, Defektman a další…
Příjemný konec roku 2021 a co nejlepší rok 2022
přejí zastupitelé a obecní úřad Třebíz.
Opravený chodník, opravená místní komunikace a nová lampa veřejného osvětlení

Informace o odpadech

Výňatek z OZV č. 1/2021

Informace o změně nakládání s komunálním odpadem

o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

Od 23. 12. 2020 vstoupil v platnost nový zákon
č. 541/2020 Sb. o odpadech. Obec Třebíz musela na změnu zákona reagovat a schválila novou obecně závaznou
vyhlášku o nakládání s odpadem v obci Třebíz (OZV
č. 1/2021).
Podstatná změna je v platbě. Obec musela přistoupit na
výběr paušální platby na jednoho obyvatele za rok ve výši
700 Kč. Obec Třebíz počítá se slevami pro důchodce.
Vzhledem k tomu, že v naší obci převládaly známky s 28
vývozy ročně, budou k dispozici pro rok 2022 pouze tyto
známky. Podle nových pravidel nelze počty vývozů kombinovat. Obec tedy bude po zaplacení paušálního poplatku přidělovat známky na vývoz popelnic v počtu jedna
známka na dva poplatníky. V domácnostech, kde je pouze jeden poplatník, bude známka také přidělena. Individuální požadavky s vámi vyřešíme operativně. Stále trvá
pravidlo, kde jedna známka je pro vývoz nádoby o objemu 120 litrů.
Tento systém svozu je, dle dostupných informací, zatím
dočasný a bude se měnit se zavedením vozů s váhou a
přesným rozdělením množství odpadů jednotlivým obcím.
Přesnější informace a odpovědi na dotazy samozřejmě
poskytneme.
— Zastupitelstvo obce Třebíz

• Poplatníkem poplatku je:
- fyzická osoba přihlášená v obci nebo
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna
na území obce.

• Sazba poplatku činí 700 Kč.
• Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do
31.3. příslušného kalendářního roku.

• Úleva/sleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

- v příslušném kalendářním roce dovrší věk 65 let a
více, a to ve výši 200,- Kč,

- je studentem a v příslušném kalendářním roce se
více než 6 měsíců zdržuje mimo místo přihlášení, a
to ve výši 200,- Kč.

• Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku (OÚ) zvýšit až na trojnásobek.

Úplné znění nové vyhlášky je k nahlédnutí na OÚ a na webových stránkách www.trebiz.cz .
PLATBY STOČNÉHO
1500 Kč /obyv. /rok
poukazujte na účet č.:
35-0389080319/0800
variabilní symbol = č.p.

č

ř

Č
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