
Ohlášení k místnímu poplatku 
za odkládání komunálního odpadu

Obecní úřad Hlásná Třebaň 
Karlštejnská 150 
267 18 Hlásná Třebaň
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Milí sousedé,


dopadla na nás změna zákona o odpadech, kterou v loňském roce schválil parlament. Snažíme se 
celý postup udělat co nejjednodušší. Každý z nás, kdo v obci bydlí nebo zde má nemovitost, musí 
podle nového zákona formálně vyplnit „přihlášku“ a objednat si svoz odpadů, a to do konce 
ledna 2022. Proto se na vás obracíme s formulářem, který potřebujeme vyplnit. Věřte, že kdyby nám 
to zákon nenařizoval, tak bychom to po vás nechtěli.

Jak na to
1. Prosíme, vyplňte a podepište formulář na druhé straně tohoto listu.

2. Podepsaný formulář nám doručte zpět do 31. ledna 2022, 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 do 30. dubna 2022, 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.

Pomozte nám udržet cenu odpadů na uzdě
Cena za likvidaci odpadu bude i nadále stoupat. Skládkovací poplatek za tunu směsného odpadu 
v roce 2021 činil 800 Kč, v roce 2022 bude stát 900 Kč a dál bude růst až na 1850 Kč. Jak můžeme 
všichni přispět k tomu, abychom ceny za odpady udrželi na uzdě?

• Důsledněji třiďme – za vytříděný odpad jednak dostáváme peníze zpět, tyto příjmy nám zaplatí 
cca 17 % nákladů na odpady. Nakupujeme další kontejnery na plasty či papír a umisťujeme je 
na další místa v obci, abyste to k tříděnému odpadu měli blíže.

• Zvažme, zda potřebujeme vyvážet směsný odpad každý týden, pokud bychom sváželi směsný 
odpad jen každý druhý týden, ušetříme na nákladech za svoz.
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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 týdně Popelnice 60 litrů / 1 997 Kč

Popelnice 120 litrů / 3 994 Kč

2x Popelnice 120 litrů / 7 987 Kč

Frekvence svozu 1x za 14 dní Popelnice 60 litrů / 998 Kč

Popelnice 120 litrů / 1 997 Kč

Frekvence svozu 1x za měsíc Popelnice 120 litrů / 922 Kč

Frekvence svozu 6x za rok (pro chataře) Popelnice nebo igelitový pytel 120 litrů / 461 Kč 

Další svoz / pytel (pro chataře) / 77 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


