
  
  

 
 

 
Milí sousedé,  

podle zákona o odpadech musí každý majitel domu či chaty v Hlásné Třebani a na Rovinách 
vyplnit ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu. Toto ohlášení jsme po 
vás žádali v roce 2022, kdy zákon vešel v platnost. Pokud chcete měnit například frekvenci svozu či 
velikost nádoby, je třeba ohlášení vyplnit znovu.  
 

JAK NA TO 
1. Prosíme, vyplňte a podepište formulář na druhé straně tohoto listu. 

2. Podepsaný formulář nám doručte zpět, a to buď: 

a) e-mailem – podepsaný formulář vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na obec@hlasnatreban.cz 

b) osobně – formulář vhoďte do poštovní schránky na obecním úřadu 

c) poštou 

d) datovou schránkou – podepsaný formulář vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na: m5va7ck 

3. Příslušnou částku dle vámi zvolené varianty svozu zaplaťte, a to buď: 

a) na obecním úřadu kartou nebo v hotovosti 

b) převodem na účet: 0363870339/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné nebo 
evidenční číslo nemovitosti. 

4. Nevíte si rady? 

a) zavolejte na telefonní číslo +420 311 681 101, napište na e-mail obec@hlasnatreban.cz, nebo 

b) přijďte na obecní úřad. Rádi vám pomůžeme. 

NÁLEPKY NA POPELNICE MĚNÍME ZA ČIPY 
 

Od roku 2023 už nevydáváme po zaplacení poplatku nálepky, které se lepí na popelnice.  

 

Do 30. dubna 2023 osadíme všechny sběrné nádoby čipem, který bude sloužit jako virtuální 
nálepka. Vám bude stačit zaplatit poplatek osobně na obci nebo převodem přes účet. 

 

Od 1. května budou svozové vozy skenovat každou nádobu a nádoby, které nebudu řádně 
zaplaceny, nebudou svezeny. 

 

  

Obecní úřad Hlásná Třebaň 
Karlštejnská 150 
267 18 Hlásná Třebaň 



 

 
 
Frekvence svozu 1x za 14 dnů   Popelnice 60 litrů / 1 407 Kč 
       Popelnice 120 litrů / 2 814 Kč 

       Popelnice 240 litrů nebo 2x 120 litrů / 5 629 Kč 
 

Frekvence svozu 1x za měsíc    Popelnice 120 litrů / 1 299 Kč 
 

Frekvence svozu 6x za rok (chataři)   Popelnice nebo igelitový pytel 120 litrů / 649 Kč 
 

Další svoz/pytel (pro chataře)108 Kč   Počet svozů/pytlů navíc ……………. 
 
 

 
  
    

 
 
 
 

 


