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Odečet spotřeby vody – aplikace Můj vodoměr
Informace k novému místnímu poplatku za komunální odpad

1. SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (TKO) PRO ROK 2022
Platnost kuponu pro rok 2021 končí dnem 31. 1. 2022. Od úterý 1. 2. 2022 nebudou
nádoby s tímto kuponem vyvezeny.
Prodej kuponů 2022 od středy 5. 1. 2022 do čtvrtka 27. 1. 2022 v hotovosti na OÚ:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8–12
13–17
8–12
13–16
8–12
13–18
8–12
13–16
ZAVŘENO

Ceny svozu TKO a tříděného odpadu pro rok 2022 včetně DPH:

60 litrů
80 litrů
120 litrů
240 litrů
1 100 litrů

Svoz 1x za 14 dní
včetně DPH

Svoz 1x týdně
včetně DPH

1 014,- Kč
1 352,- Kč
2 028,- Kč
4 056,- Kč
18 590,- Kč

2 028,- Kč
2 704,- Kč
4 056,- Kč
8 112,- Kč
37 180,- Kč

Termín svozu TKO a tříděného odpadu v roce 2022 se nemění:
svoz 1x týdně
svoz 1x za 14 dní
svoz tříděného odpadu

první svoz v úterý 4. 1. 2022
sudé úterý, první svoz bude 11. 1. 2022
každé úterý od 4. 1. 2022

Otevírací doba sběrného místa v Kmochově ulici (bývalá lištárna):
rok 2021

naposledy v neděli 19. 12. 2021 od 9–12 hod.

rok 2022

leden–únor → pouze každou sobotu od 9–12 hod.
od 20. 12. 2021 do 28. 2. 2022 ve středu a v neděli
zavřeno

2. VODNÉ/STOČNÉ PRO ROK 2022
Cena vodného a stočného pro rok 2022 bude známa v průběhu 1. čtvrtletí roku 2022.

3. POPLATEK ZA PSA V ROCE 2022
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Držitelé psů jsou povinni jej uhradit nejpozději do
27. 2. příslušného kalendářního roku. Žádáme držitele, aby na OÚ Zeleneč vždy hlásili
jakékoliv změny (pořízení psa, úmrtí, odstěhování).
Poplatek bude vybírán spolu s úhradou za svoz TKO na OÚ Zeleneč, viz termíny bod 1.
Poplatek činí za kalendářní rok:
•
•
•
•

za jednoho psa v obci Zeleneč
za jednoho psa v části Mstětice
za jednoho psa, jehož držitelem je starší 65 let
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

300,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
300,- Kč

4. ODVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Po vánočních svátcích máte možnost odložit před dům na chodník, odvoz bude zajištěn
vždy v pondělí od 3. 1. 2022 do 14. 2. 2022.

5. KULTURNÍ AKCE
Betlémské světlo Betlémské světlo přivezou skauti ze Záp a Zelenče a budou jej rozdávat
ve čtvrtek 23. prosince od 19 do 20 hodin u vánočního betléma (ulice Čsl. Armády 16 –
bývalá knihovna u rybníka).
Tradiční ohňostroj se koná 1. 1. 2022 od 18:00
23. novoroční ohňostroj není možné s ohledem na vládní opatření uskutečnit, přesto vás
zastupitelstvo obce nechce o tento zážitek připravit. Ohňostroj bude odpálen 1. 1. 2022
v 18:00 z plochy, která bude pro veřejnost uzavřená. Celý jeho průběh bude přenášen na
YouTube (odkaz bude k dispozici na webových stránkách obce www.zelenec.cz). Ohňostroj
můžete zároveň sledovat ze svých zahrad a domů. Přejeme vám příjemný zážitek.
Kulturní pořad: Páté přes desáté - Ivo Šmoldas a J. Rychterová
Zábavný pořad plný inteligentního humoru, ve kterém oblíbený glosátor, publicista a
moderátor Ivo Šmoldas probere různě palčivá společenská témata, popř. se nechá inspirovat
tím, co zazpívá písničkářka J. Rychterová. Jestliže se říká, že smích prodlužuje život, vsaďte
právě na tento pořad, který skvěle pobaví všechny generace publika.
Kde: restaurace ZELAND kdy: 14. 1. 2022 od 19 hodin/vstupné: senioři 50 Kč, dospělí
100 Kč. REZERVACE VSTUPENEK elektronicky: starosta@zelenec.cz ,
tel. 777 155 880.
Jiří Skřivan
starosta obce Zeleneč
V Zelenči dne 17. 12. 2021

Příloha 1
ODEČET SPOTŘEBY VODY
Odečtové údaje dodejte nejpozději do 17. ledna 2022 jedním z níže uvedených způsobů.
Faktura za vodné/stočné bude vystavena za období 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021.
•

Aplikace Můj vodoměr – aplikaci spustíte na internetové adrese
https://mujvodomer.cz/ na většině běžně používaných zařízeních (počítač, tablet,
mobilní telefon). Děkujeme za její přednostní volbu, ušetří čas Vám, úřadu i
zpracovateli dat.

•

E-mailem – věnujte prosím pozornost přiloženému odečtovému lístku
a všechny předepsané údaje odešlete na vodne@zelenec.cz

•

Vyplněním přiloženého odečtového lístku – pokud nemáte možnost využít žádný
z předchozích způsobů. Vyplněný lístek vhoďte do schránky před OÚ Zeleneč.

--------------------------------------------------ODEČTOVÝ LÍSTEK
*) nehodící

se škrtněte

Jméno a příjmení odběratele:
………………………………………………………………………...................................................
Adresa místa odběru: Zeleneč, ulice .................................................................. č. p ………….
Počet osob (včetně dětí) ………
Hlavní vodoměr: stav ............................................ m3 /číslo vodoměru ………………………..
2. hlavní/podružný vodoměr*): stav ...................... m3 /číslo vodoměru ………………………..
3. hlavní/podružný vodoměr*): stav ....................... m3 /číslo vodoměru ……………………….
Vlastní voda ze studny

ano / ne*)

e-mail ......................................................................................................................................
Telefon ............................................................... ......................................................................

V Zelenči 31. 12. 2021

podpis odběratele ..................................................................

Příloha 2
INFORMACE K NOVÉMU MÍSTNÍMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Vážení občané,
od 1. 1. 2022 se v souladu s novým zákonem o odpadech mění systém odpadového
hospodářství v naší obci. Stávající smluvní způsob úhrady za svoz komunálního odpadu
nahradí nový místní poplatek za odpad.
Nový odpadový zákon postupně až do roku 2030 navyšuje obcím platby za skládkování
odpadů. Společně se zvyšováním cen elektřiny, pohonných hmot a náklady na zajištění
provozu sběrného místa se proto nevyhneme ani další změně, kterou jsou vyšší ceny
za svoz, tzn. vyšší cena kuponu za popelnici.
Některé obce využily nové právní úpravy již pro letošní rok a zavedly nové místní poplatky od
začátku roku 2021. Zeleneč k této změně přistupuje k nejzazšímu možnému termínu 1. ledna
2022, kterým vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Co se pro obyvatele obce pro rok 2022 mění?
Mění se právní úprava poplatku za odpad a jeho výše. K poslednímu prosinci letošního
roku skončí platnost dosavadních smluv, na základě kterých obec zajišťuje svoz popelnic
a tříděného odpadu. Pro tyto služby je potřeba se zaregistrovat k novému místnímu poplatku.
Svoz jako takový, termíny, četnost, bude fungovat beze změn. Nadále jej budou zajišťovat
svozová firma AVE a Technické služby obce Zeleneč, které pro obyvatele svážejí tříděný
odpad.
Jak se k novému místnímu poplatku za odpad zaregistrovat?
Vyplněním registračního formuláře, který obdržíte na obecním úřadě při platbě za nový
kupon za svoz popelnice. Zvolený kupon jako každoročně zakoupíte v hotovosti na OÚ
v lednu, v termínu od 5. 1. do 27. 1. 2022 každý den kromě pátku v běžných úředních
hodinách. Letošní kupony budou platit do konce ledna 2022, tzn. od února je nutné mít
zakoupený a na popelnici nalepený kupon.
Jak se změní ceny?
Odpadový zákon dal obcím možnost stanovit cenu za odpad až na korunu za litr obsahu
nádoby a měsíc. V Zelenči byla stanovena cena 0,65 hal. za 1 lt odpadu, viz Obecně
závazná vyhláška č. 1/2021 zveřejněná na webu obce. Pro nejčastěji používanou nádobu
o objemu 120 litrů tak bude cena za svoz 1x za 14 dnů činit 2 028 Kč a pro svoz 1x za týden
4 056 Kč. Přehled všech cen viz bod 1 a najdete jej rovněž na obecním webu v rubrice
Odpady.
Změna svozu bioodpadu
Od 1. 1. 2022 bude zrušen odvoz bioodpadu od domu (červené pytle). Pro zájemce bude
od 1. 4. 2022 zavedena možnost pronájmu hnědé popelnice na bioodpad. Bližší informace
obdržíte při koupi kuponu na popelnici v průběhu ledna.
Máte nějaké dotazy?
Zeptejte se nás. Dotazy můžete posílat na adresu obec@zelenec.cz.
OÚ Zeleneč

