INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU V ÚJEZDĚ
tel. 311577562, e-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz , www.ujezducerhovic.cz

Oznámení nové výše vodného a místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Vodné:
Kalkulace ceny vodného za rok 2020 je 38,63 Kč/m3. Cena vody byla již několik let dotována
z obecního rozpočtu.
Po více než 11 letech jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny vodného z částky 35,- Kč/m3
na 40,- Kč/m3.
Nová sazba vstoupí v platnost 1. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že odečet vodoměrů proběhne
30. 6. 2021, bude polovina spotřeby vody účtována za původní a polovina za novou cenu.
Zálohy za vodné se budou platit v měsíci lednu a dubnu na č.ú. 19-6491680297/0100,
variabilní symbol = číslo popisné.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů – obecně závazná vyhláška obce Újezd č. 3/2020
Z důvodu navýšení ceny za odvoz odpadů u poskytovatele služby, společnosti AVE CZ, dojde s
platností od 1. 1 .2021 k navýšení místního poplatku z částky 650,- Kč na 750,- Kč.
Od 1. 1. 2021 bude cena za komunální odpad na poplatníka zvýšena o cca 22 % tzn. 847,- Kč
+ 15 % DPH (974 Kč).
Vzhledem k tomu, že změna sazby od dodavatele, společnosti AVE CZ, je vázána na změny
v zákonu o odpadech, které jsou nyní v procesu schvalování, byli jsme dodavatelem
upozorněni na to, že přesná cena navýšení bude začátkem ledna 2021 ještě upřesněna.
I v tomto případě platí, že obec dotuje odvoz odpadu, neboť kromě odvozu komunálního
odpadu je zajišťován i odvoz tříděného, dále pak velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Reálné náklady na odvoz odpadů jsou tak víc než dvojnásobné oproti uvedené sazbě, kterou
hradí občan.
Rozúčtování nákladů obce Újezd za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování všech odpadů za rok 2020:
Druh komunálního odpadu
Netříděný
Tříděný

52 pravidelných svozů (popelnice)
plasty
papír a lepenka
sklo bílé + barevné
kovové odpady
olej

Nebezpečný
Biologicky rozložitelný

Náklady v Kč
571 055
305 739
116 656
35 747
7 220
1 000
6 312
167 254

Velkoobjemový /jaro, podzim/

42 771

Náklady na svoz komunálních odpadů

1 253 754

Odměna za zajištění zpětného odběru separovaných odpadů – EKO-KOM

- 122 737

Celkem komunální odpady
Skutečné náklady v roce 2020 na 1 fyzickou osobu/rok: 1 131 017 : 710

1 131 017

Poplatky za odpady vybrané od občanů v roce 2020, poplatek 650,- Kč

473 443

1 593

Splatnost poplatku za odpady je do 30. 6. 2021, č. ú. 6824131/0100, variabilní symbol číslo
popisné nebo evidenční/2021.
Místní poplatek ze psa – obecně závazná vyhláška obce Újezd č. 3/2019
Poplatek činí 100,- Kč za prvního psa, za každého dalšího psa 150,- Kč. Vztahuje se na psy
starší třech měsíců.
Úhyn psa nebo jakoukoliv změnu v držení psa má majitel povinnost nahlásit na obecní úřad
v Újezdě do 15 dnů.
Splatnost poplatku za psy je do 30. 3. 2021, č. ú. 6824131/0100, variabilní symbol číslo
popisné nebo evidenční/2021.

Z důvodu účetní uzávěrky budou platby v hotovosti na obecním úřadě přijímány
od 15. 1. 2021 v úředních hodinách.
PIETNÍ VZPOMÍNKA
V neděli 10. 1. 2021 se koná pietní vzpomínka u příležitosti
77. výročí vyzrazení partyzánského krytu.
Z důvodu nařízení vlády není vzpomínka organizována, probíhá individuálně.
PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Žádáme občany, aby v zimním období, pokud je to možné neparkovali své automobily u
obecních komunikací z důvodu zimní údržby. Zabráníte tím komplikacím při odklízení sněhu.
Při posypu mezi svátky došlo k situacím, kdy stály v ulicích auta po obou stranách
komunikace a sypač nemohl projet. Pokud se tato situace bude opakovat, nebudou tyto
komunikaci udržovány.
Plánovaná odstávka elektřiny
15.01.2021 od 8.00 – 11.00 hodin v těchto číslech popisných:
101, 102, 157, 183, 184, 186, 201, 202, 205, 207, 212, 213, 216, 220, 223, 226,
parc. č. 697/10, parc. č. 739/3
Leden 2021

Alena Frühaufová
starostka obce

