
 

Odpady-sběr, přeprava, třídění,likvidace  -  poplatky. 

====================================== 
     Odvoz popelnic  v Perálci byl zahájen  od listopadu roku  1989,  Technickými službami  

města Hlinska. 

 

Cena za odvoz  1 popelnice do roku  1992   300,- Kč / rok 

 

-  od 1.1.1994         -    týdenní odvoz   460,- Kč      -    čtrnáctidenní    276,-Kč 

-  od 1.1.1997         -    týdenní odvoz   680,- Kč      -   čtrnáctidenní    408,-Kč 

 

     Od 1.ledna 1999 provádí svoz popelnic firma  EKUS, Libor Hromádka Zderaz 115. 

 

-  v létě/14ti denní  + v zimě týdně  = cena za odvoz a likvidaci   ve výši  950,- Kč 

-   celý rok  1 x  za  14 dnů               =          „                           „                   720,- Kč 

 

Dále byla možnost jednorázového odvozu  1 popelnice, na zakoupenou známku v ceně 45,-Kč, 

Nebo zakoupení  pytle na odpad / v ceně odvoz i likvidace/    za poplatek  ve výši          55,-Kč. 

 

V roce 2000 obec  pořídila  kontejnery na plasty a sklo a  byl tak zahájen v naši obci   i 

v místní části Kutřín,  tříděný sběr. 

 

Od 1.ledna 2001  -     týdenní odvoz 1 popelnice     1 028,- Kč 

                                  -     čtrnáctidenní       „                    772,- Kč 

                              -    známka                „                      47,- Kč 

 

Od 1.ledna 2002  -     dle nového zákona o odpadech a na základě „Obecně závazné 

vyhlášky  obce“- poplatky vypočítány ze skutečných nákladů obce za minulý rok 

-    fyzická osoba s trvalým pobytem v obci                                       250,-Kč/osoba a rok 

-    fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 

     sloužící     k individuální rekreaci                                               270,Kč/nemovitost / rok    
                           

Celková sazba poplatku kryje náklady za pravidelný svoz komunálního odpadu a to 1 x za 14 

dní, dále náklady na svoz, třídění, využívání, likvidaci a odstraňování nebezpečných a 

ostatních objemových odpadů  a to 2 x do roka a svoz a likvidaci plastů z kontejnerů. 

    V tomto roce byl  pořízen kontejner na papír a tak zahájena další komodita tříděného 

odpadu. 

 

Od 1.ledna  2003  -   Dle nové „Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2002“ – 

výše poplatku je opět  vypočítána ze skutečných nákladů vynaložených obcí v minulém roce. 

-  fyzická osoba / dtto rok 2002/                    =             280,- Kč / osoba a rok 

-  za stavbu k individuální rekreaci              =             280,-Kč / nemovitost a rok 

 

Od 1.ledna 2004 zajišťuje svoz a likvidaci odpadů v obci firma  Technické služby města 

a.s. Bystřice nad Pernštejnem. 

 

Od   1.ledna 2005   jak  fyzická  osoba,  tak  za  stavbu  k individuální  rekreaci- 
poplatek  385,- Kč 
 



Od 1.ledna 2007  je poplatek ve výši  440,-Kč 

Svozový   den   pro   popelnic  je  sudý čtvrtek   v měsíci. 

 

 

Pro rok 2008 zastupitelstvo  obce odsouhlasilo  ponechat poplatek ve výši 

jako v roce 2007  a to  440,-Kč  i  když  byl  poplatek  svozovou  firmou o 

15,-Kč navýšen. 

  

   Od ledna 2008 bylo zahájeno třídění nápojových kartonů, které se zatím 

ukládají do kontejnerů na plasty. 

 ======================================================= 

    

    Od  1. ledna 2009  budou služby odvozu komunálního odpadu 
zajišťovat Technické služby Hlinsko. 
 

     Svozovým dnem je vždy sudá středa 

 

    Poplatek  byl zastupitelstvem obce schválen ve výši 500,- Kč za 
fyzickou  osobu a rok  a 500,- Kč za  stavbu k individuální rekreaci a 
rok. 
 
   Informaci o splatnosti a podání přiznání můžete zjistit ve vyhláškách obce, uveřejněných na 

webových stránkách obce. 

 

   Svozové dny velkoobjemného a nebezpečného odpadu  v roce 

2009 budou následující: 

 
Sobota 16. května 2009 od 9 hod. v Kutříně a následně v Perálci 

 
Sobota  3.října 2009 od 9 hod. v Kutříně a následně v Perálci 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

ODPADY _ rok 2010 

  Poplatek  pro rok 2010 je stejný jako v roce 2009 ve výši 500,- Kč 

 

- Svozovým dnem je  středa v lichém týdnu 

 

     -    SVOZ VELKOOBJEMNÉHO ODPADU   29. května 2010   a 

                                                                                     2. října 2010 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



ODPADY – rok 2011 

- výše poplatku  500,- Kč za fyzickou osobu s trvalým pobytem a rok 

- výše poplatku  500,- Kč za stavbu k individuální rekreaci a rok 

                - splatnost poplatku  do 31.března 

Xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcx 

 

ODPADY – rok 2012 

- poplatek dtto rok 2011 

- svoz  popelnic je prováděn 1 x za 14 dnů- domácnost může mít 1-2 

nebo 3 popelnice, dle potřeby za stejnou cenu. 

- Svozovým dnem je   středa  v lichém týdnu 

- Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je 2 x do roka. 

 

mnmnmnmnmnnnnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmn 

 

R O K  2013 

     -   poplatek zastupitelstvo obce schválilo ve stejné výši 500,- Kč jako je 

již od roku  2009 – 2012.    

V roce 2013 jsou od poplatku osvobozeni:    

-  poplatníci, kteří jsou  hlášení v obci k trvalému pobytu, ale dlouhodobě žijí   

   mimo území ČR / více jek 1 rok/                 

-  poplatníci,kteří mají v obci trvalý pobyt na adrese ohlašovny a nezdržují se 

   v obci. 

 Svoz nebezpečných  a velkoobjemových odpadů 2 x ročně – 27.dubna a 14.září 

 

cxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcx 

   R O K 2015 

 

-výše místního poplatku za svoz a likvidaci odpadu je ve stejné výši jako v roce 

2014, tj.  500,-Kč 

mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnm 

R O K  2016   ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 

14.12.2015 SCHVÁLILO POPLATEK VE VÝŠI  500,-Kč. 

 

-osvobození jako v roce 2013 a k tomu dále od 1.1. 2016: 

-----je osvobozen poplatník, který je ve vazbě nebo ve výkonu trestu déle než 9    

měsíců. 

-----Ze zákona jsou dále osvobozeni děti do 3 let věku, umístěné do dětského 

domova, nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 

rozhodnutí soudu, 

-----nezaopatřené  dítě umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, 

-----osoba umístěná v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově 

pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 



 

ROK  2017:    -  poplatek ve výši 500,-Kč za fyzickou osobu                

                            s trvalým pobytem a rok,       

                        -   poplatek ve výši 500,-Kč za nemovitost, v níž není        

                             žádná osoba hlášena k trvalému pobytu. 

 - osvobození – nezměněno – viz výše 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

 

 ROK 2018     -  beze změny 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

   Pro rok 2019 byl zastupitelstvem schválen roční poplatek 

                             ve výši 600,-Kč 

================================================= 


