
INFORMACE O PLATBÁCH ODPADU 2021  
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám sdělili několik praktických informací k placení odvozu 
komunálního odpadu na rok 2021.  
1. Odpad je možné platit na účet od 2. 1. 2021, v hotovosti až od 4. 1. 2021  
A) Na účet č. 8929201/0100 (vedený u Komerční banky) – tuto variantu PREFERUJEME vzhledem ke 
stávající pandemické situaci a žádáme všechny občany, aby této možnosti pokud možno využili – při 
bezhotovostní platbě uveďte, prosím, jako variabilní symbol číslo popisné vašeho domu, a pokud to 
bude možné, i Vaše příjmení – známky si pak vyzvednete na Obecním úřadě nejdříve 3 pracovní dny 
po úhradě.  
B) V hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách (pondělí od 8:00 do 12:00 a od 15:30 do 19:00, 
ve středu od 15:30 do 18:00). Platby jsme schopni přijmout i dopoledne v úterý a čtvrtek od 9:30 do 
11:30 u paní Kristianové. 
2. POZOR! Změnily se sazby u všech svozů – přehled najdete na webu obce a na úřední desce a 
rovněž bude uveřejněn ve Větrušáku. 
3. Známky můžete platit až do konce února 2021, kdy přestanou platit známky na rok 2020. Po tomto 
datu Vám firma FCC již odpad nevyveze, pokud nebudete mít příslušnou známku na rok 2021.  
4. Stále platí sleva pro starobní a invalidní důchodce ve výši 500 Kč na rok, podle usnesení z roku 
2015 (usnesení č. 6/13/2015).  
 
CENY ZA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2021  
 

Objem sběrné nádoby Sazba na plátce 

Týdenní svoz / 52 svozů Čtrnáctidenní svoz / 26 svozů 

80 l 2 250 Kč 1 180 Kč 

120 l 3 000 Kč 1 600 Kč 

240 l 5 000 Kč  
 

(není zajištěn) 770 l 15 100 Kč 

1100 l 18 900 Kč 

Objem sběrné nádoby Sazba na plátce 

Sezonní svoz (od 1. 5. do 31. 10. 14denní, jinak týdně) 

120 l 2 350 Kč 

 

Jednorázový svoz 
(velkoobjemový 
kontejner)*,** 

100 Kč 

*Pouze jako doplněk k výše uvedeným variantám 
**Kontejner je umístěn na adrese: Hlavní 91, areál ZD Klecany, Větrušice  

 


