
 

 

Potřebujete pro příští rok změnu velikosti  popelnice  nebo chcete 

přistavit  popelnici na BIO odpad ? 

 

Pokud nastala během roku změna v počtu členů vaší domácnosti (odstěhování, přistěhování, 

narození, úmrtí, apod.), a vy jste zjistili, že máte popelnici zbytečně velkou nebo příliš malou a 

potřebujete změnu nebo pokud máte zájem o hnědou popelnici na bio odpad, musíte o změnu 

nádoby požádat opět písemně.  

Vyplňte prosím ZMĚNU OBJEDNÁVKY (otočte tento list) a opět doručte nejpozději do 

30.10.2022 na Obecní úřad Dětmarovice - vhoďte do poštovní schránky u vchodu úřadu, 

naskenujte a pošlete  na adresu ekolog@detmarovice.cz nebo doručte osobně.  

Pokud potřebujete poradit, volejte na tel: 596 540 147 Taťána Čempelová a vyplníme Změnu 

spolu. 

Na základě těchto změn musíme objednat u svozové firmy dostatek nádob a v lednu je 

přistavit k domům.   

POZOR ! Bio popelnice se přistavují max. 2 ks na rodinný dům.  Popelnice musí být 
využívány ke svozu BIO odpadu od domu, ne pouze jako sběrné nádoby, které občané  
sami vozí na sběrný dvůr.  
Obec pak platí 2x, jednou podle počtu nahlášených bio popelnic a pak znovu za svoz plných 
kontejnerů s bio odpadem ze sběrného dvora. Pokud tak bude zjištěno opakovaně, že bio 
popelnice není vystavena ke svozu, bude odvezena.   
 

Minimální základ poplatku činí 30 l směsného komunálního odpadu na 1 bydlící osobu 

(poplatníka) za 1 měsíc, nádoba nesmí být menší. 

KDO ŽÁDNOU ZMĚNU NEPOŽADUJE, NIC  NEVYPLŇUJE A SLUŽBA POKRAČUJE STEJNĚ JAKO 

LETOS. 

Děkujeme za spolupráci 
 
 
Taťána Čempelová 
OÚ Dětmarovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontaktní osoba:   Taťána Čempelová               tel:596 540 147            e-mail: ekolog@detmarovice.cz 

 

mailto:ekolog@detmarovice.cz
tel:596540147


OBECNÍ ÚŘAD  DĚTMAROVICE 

735 71 Dětmarovice č.27 
 

ZMĚNA OBJEDNÁVKY 

kapacity nádob na SKO (směsný komunální odpad) a BRO (biologicky rozložitelný odpad) 

Jméno:*  

 

Příjmení:* Datum narození:* Telefon* 

Adresa trvalého pobytu * 

Obec:* 

 

Č.popisné:* Č.evidenční:*( pouze u 

zahradních domků) 

PSČ:* 

 

Počet bydlících osob v domě*: 

 

 

 

Adresa nemovitosti, k níž se vztahuje platba poplatku, je-li jiná než adresa trvalého pobytu* 

Obec:* 

 

Č.popisné:* Č.evidenční:*( pouze u 

zahradních domků) 

PSČ:* 

 

Počet bydlících osob v domě*: 

 

 

 

Údaje označené* jsou povinné. 

POUZE  ZMĚNA: 

1)K nemovitosti mám nyní přistavenu popelnici  na směsný komunální odpad o tomto objemu : 

Objem popelnice  Stávající počet 

kusů  

Četnost odvozu Chci ji vyměnit 

Ano/Ne 

    

Nově požaduji od 1.1.2023  tuto  nádobu na SKO, která vychází z minimální požadované 

kapacity 30 l na osobu a měsíc, z dostupných nádob v obecním systému : 

 

x 

Celkový počet 

bydlících osob 

v nemovitosti 

Objem 

popelnice 

v litrech 

Četnost 

odvozu 

Místní 

poplatek za 

rok v Kč 

  60 1xměsíc 234,- 

  60 1x14 dnů 468,- 

  110-120 1x14 dnů 936,- 

  240 1x14 dnů 1872,- 

 

2) Biologicky rozložitelný odpad  - svoz je 1x14 dnů. 

K nemovitosti již mám přistavenu BIO popelnici a požaduji pokračovat od 1.4.2023 v této službě 

bez dalších poplatků: 

Objem nádoby Stávající počet 

kusů  

240  

K nemovitosti  požaduji nově přistavit BIO popelnici (max. 2 ks na nemovitost), od 1.4.2023 bez 

dalších poplatků: 

Objem nádoby počet kusů 

240  

 

Datum: 

 

Podpis ohlašovatele - plátce poplatku: 
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