Směrnice Obce Letiny
pro výdej známek na nádoby se směsným komunálním odpadem
1) Podle platné Obecně závazné vyhlášky Obce Letiny č. 4/2004 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je každý občan přihlášený k trvalému pobytu na území obce
nebo majitel nemovitosti na území obce určené nebo sloužící k rekreačním účelům
povinen zaplatit poplatek ve výši 500,- Kč / osobu (nebo nemovitost) / rok.
Správcem místního poplatku je OÚ Letiny. Poplatek je splatný do 15. 3. každého
kalendářního roku.
2) Po provedení úhrady místního poplatku obdrží trvale bydlící poplatníci podle počtu
osob v domácnosti známku na nádobu o objemu 110 nebo 120 litrů:
1 – 2členná domácnost – žlutá známka – vývozy 1 x za 14 dní
3 – 4členná domácnost – červená známka – kombinovaný vývoz (v zimním období:
1. 10. – 31. 3. každý týden; v letním období: 1. 4. – 30. 9. 1 x za 14 dní)
5 a vícečlenná domácnost – zelená známka – vývoz každý týden (platí pro Letiny)
nebo žlutá známka – vývozy 1 x za 14 dní pro nádobu o objemu 240 l (platí pro
všechny obce)
3) Majitelé nemovitostí určených nebo sloužících k rekreaci si po úhradě místního
poplatku zvolí jednu z následujících variant:
3.1) modrá známka s vývozy 1x měsíčně po celý rok
3.2) žlutá známka s odstřiženým rohem - vývozy 1x za 14 dní v letním období od 1.4.
do 30.9.
3.3) 8 ks jednorázových známek za rok, každý vývoz je třeba předem nahlásit svozové
firmě na č. tel. 377 152 150
4) Občané, kteří budou požadovat služby ve větším rozsahu než stanoveném v bodě 2)
nebo 3) (např. častější vývozy, jednorázový vývoz), si mohou službu doplatit podle
platného ceníku.
5) Ke každé úhradě místního poplatku ve výši 500 Kč obdrží poplatník 4 ks pytlů na
plastový odpad.
Platnost směrnice od 1. 1. 2011.

V Letinech dne 14. 12. 2010

…………………………….
Jiří Plachý
místostarosta

….………………………..
Jaroslav Vraný
starosta

