
Ohlášení k místnímu poplatku 
za odkládání komunálního odpadu

Obecní úřad Hlásná Třebaň 
Karlštejnská 150 
267 18 Hlásná Třebaň
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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 objednat / změnit svoz odpadu?
1. Vyplňte online formulář bit.ly/objednavka-svozu

2. Vytiskněte a vyplňte formulář na druhé straně tohoto listu a doručte nám ho zpět, a to buď:

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

b) osobně – formulář zaneste na obecní úřad, nebo jej hoďte do poštovní schránky na obecním 
úřadu,

c) poštou,

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

Jak za svoz zaplatit?
Příslušnou částku dle vámi zvolené varianty svozu zaplaťte, a to buď:

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

2. na obecním úřadu kartou popřípadě v hotovosti.

Nevíte si rady?
1. Zavolejte na telefonní číslo +420 311 681 101, napište na e-mail obec@hlasnatreban.cz, nebo

2. 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 převodem na účet obce, nebo osobně na obecním úřadě.


Od 1. května budou svozové vozy skenovat každou nádobu a nádoby, které nebudu řádně zaplaceny, 
nebudou svezeny.
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1. Plátce poplatku (fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo vlastník nemovité věci, 
ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba)

Jméno a příjmení Datum narození Počet os. v nemovitosti

E-mail * Telefon Datová schránka *

* E-mail a datová schránka jsou nepovinné údaje.

2. Adresa nemovitosti

Ulice a číslo popisné / evidenční Obec / Část

Hlásná Třebaň Rovina

3. Objednávám  tuto kapacitu sběrné nádoby (Zaškrtněte, prosím, jednu z  možností.)

Frekvence svozu 1x za 14 dní 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 (pro chataře) Popelnice nebo igelitový pytel 120 litrů / 649 Kč 

Další svoz / pytel (pro chataře) / 108 Kč počet svozů / pytlů navíc

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a své povinnosti 
hlásit každou změnu, která má vliv na výši poplatku, do 30 dnů od jejího vzniku.

V dne podpis

S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně. Pečlivě je chráníme a dodržujeme veškerou platnou 
legislativu. Údaje budou zpracovávány pouze v souvislosti s poplatky za odpady a pouze po nezbytně 
nutnou dobu. Více informací k ochraně osobních údajů se dozvíte na webu obce https://bit.ly/3DKtwRk 
anebo v pracovní době v kanceláři úřadu.

Objednávka svozu komunálního odpadu


