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Změna výše POPLATKŮ za komunální odpad od 1.1.2019  
 

 

Vážení občané, 

 

obec Dobročovice si Vás dovoluje informovat o schválení a uveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 

5/2018 o poplatku za komunální odpad.  

Na svém veřejném zasedání č. 5/2018 ze dne 05.09.2018 schválilo zastupitelstvo obce Dobročovice 

ZVÝŠENÍ ROČNÍHO POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU od roku 2019. 

 

Za posledních 6 let se cena za svoz odpadu nezvyšovala. Obec obdržela informaci od svozové společnosti 

FCC plánované zvyšování cen za svoz od 1.1.2019. 

 

Nově odsouhlasené ceny od 01.01.2019: 
Povinnost bude zakoupit na jednu nemovitost (číslo popisné) základní známku na odpad. Na výběr bude 

opět ze dvou možností frekvence svozu: 

 

1) Svoz 1x 7 dní = 2.900,- Kč každou středu 

2) Svoz 1x 14 dní = 1.900,- Kč každou SUDOU středu  

 

 

SVOZOVÉ DNY - TŘÍDĚNÝ ODPAD – 2019 

NAŠE OBEC NEZAPOČÍTÁVÁ NÁKLADY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO CENY KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU. 

• ŘADOVKY č.p. 90 – 121; č.p. 7 a č.p. 126 => (PAPÍR, PLAST, TETRAPACK, SKLO) 

o majitelé domů č.p. 7, 90-121 a 126 budou vhazovat nadále tříděný odpad do sběrného 

místa u obecního úřadu (viz. OZV č. 6/2018, schválené ZOD dne 28.11.2018) 

 

• OSTATNÍ DOMY (PAPÍR, PLAST, TETRAPACK, SKLO) 
o od 03.12.2018 je možné vyzvednout si v úředních hodinách nádoby na plast a papír na 

obecním úřadě.  

o svoz papíru a plastu bude hrazen v režii obce 

o pronajaté nádoby je nutné skladovat na pozemku svého domu 

o ostatní tříděný odpad je společný pro všechny obyvatele Dobročovic a budou jej občané 

moci vhazovat do sdíleného sběrného místa u obecního úřadu 

SVOZOVÉ DNY - TŘÍDĚNÝ ODPAD:  

 veškerý svoz tříděného odpadu hradí ze 100% obec Dobročovice 

 

BIO ODPAD: bude od nového roku svážen jednorázově v předem stanovené termíny: 

jaro/podzim, a to ve velkoobjemových kontejnerech. O svozových termínech budou občané 

včas informováni. Vzhledem ke zkušenostem s BIO odpadem, který se před OÚ kupil 

v plastových pytlích, jsme nuceni přistoupit k takto razantnímu omezení. Cílem je, aby každý 
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dům prioritně kompostoval svůj BIO odpad, který se dá následně použít jako kvalitní zemina. 

Dále obec bude nabízet za roční poplatek 700,- Kč svoz BIO odpadu přímo od Vašeho domu.  

 

Ostatní tříděný odpad: 

o PAPÍR:  sudý čtvrtek 

o PLAST:  lichá středa 

o SKLO:    sudé úterý 

o TETRAPACK:  1 x měsíčně (první liché úterý) 

o KOVY:  sudá středa 

o OLEJ:   dle naplněnosti nádoby 

 

 
Platnost svozové známky (2018) - komunální odpad - nejpozději do 28. února 2019! 

Zahájení nákupu známek na svoz komunálního odpadu a výdej 

známek na nádoby papír/plast:  

od 07.01.2019! 

 

 

 

 

 

 

Informace o ceně STOČNÉHO pro rok 2019 
 

 

STOČNÉ: 70,00 Kč/m3 včetně DPH 

 

Ceny za stočné jsou ponechány ve stejné výši jako předchozí roky (od roku 2017 zůstává cena ve stejné 

výši). 

Žádáme občany, aby zálohy na stočné zasílali pravidelně ke každému 20. dni v měsíci. 

Majitele domů, kteří jsou připojeni ke kanalizaci, budou opět vyzváni na začátku roku 

k pravidelnému odečtu stavu vodoměrů.  

 


