
Poplatek za svoz odpadu na rok 2016 
 

Výše a způsob platby za svoz odpadu na rok 2016 v Kasejovicích se řídí obecně závaznou 
vyhláškou č. 2/2012 ze dne 14.12.2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do konce února 2016 v hotovosti nebo převodem 
na účet města Kasejovice. Výše poplatku zůstává beze změny, a to 420,- Kč za osobu, 
přihlášenou v obci k trvalému pobytu a 420,- Kč pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo dům, ve kterých není nikdo přihlášen 
k trvalému pobytu.  
Známky na popelnici, případně pytle na odpad, je možné vyzvednout si na Městském úřadě 
v Kasejovicích v průběhu příslušného roku. Platnost jednorázových i celoročních známek 
z roku 2015 končí 31.1.2016. Svoz odpadu probíhá v Kasejovicích každý čtvrtek v topné 
sezóně a každý sudý čtvrtek mimo topnou sezónu. Ve spádových obcích je svoz zajištěn 
celoročně jednou za čtrnáct dní v sudé čtvrtky.  
 

Počet osob s 
trvalým bydlištěm 

Poplatek Známka Cena za celoroční známku 
1x za 14dní 
u 1 - 2 osob nebo 
chalupářů 

1 osoba 
nebo chalupář 

420,- 5 jednorázových známek 
nebo 4 pytle 

1.260,- 

2 osoby 840,- 10 jednorázových známek 
nebo 8 pytlů 

1.260,- 

3 osoby 1.260,- 1celoroční známka  
(svoz 1x za 14 dní) 

- 

4 osoby a více 1.680,- 1 celoroční známka  
(svoz 1x za 14 dní) 

- 

Podle zájmu lze zakoupit další typ známky (platí pouze pro Kasejovice): 
2 100,- Kč kombinovaná známka (42 svozů/rok) -  1x za 14 dní v létě, 1x týdně v zimě 
 
Informace pro platby převodem z účtu: 
Číslo účtu: 3122361/0100 
Účel platby: svoz odpadu 2016 
Variabilní symbol: 15 
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení 
Specifický symbol:  Kasejovice 10 + číslo popisné (příklad: čp. 200 = 10200) 
 Řesanice 20 + číslo popisné 
 Újezd 30 + číslo popisné 
 Chloumek 40 + číslo popisné 
  4010 + číslo evidenční 
 Polánka 50 + číslo popisné 
 Podhůří 60 + číslo popisné 
 Kladrubce 70 + číslo popisné 
  7010 + číslo evidenční 
 Přebudov 80 + číslo popisné 
  8010 + číslo evidenční 
 
 


