POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2019.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
se zvyšuje se na základě odsouhlasené vyhlášky č. 2/2018 s platností od 1. 1. 2019
Poplatek za odvoz odpadu činí 750 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj. občana ČR a cizince
s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území obce na dobu delší než 90 dnů), úleva
z poplatku ve výši 150 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku
65ti a více let (poplatek tedy činí 600 Kč). Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu platí 1 000 Kč
za objekt na rok.
Poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2019.
Známky na popelnice budou dle rozhodnutí rady městyse ze dne 7. 1. 2019 vydávány podle počtu
trvale přihlášených osob v čísle popisném takto:
1 známka – počet 1 až 3 osoby
2 známky – počet 4 až 6 osob
3 známky – počet osob 6 a více
Na nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen, bude majiteli vydána pouze 1 známka.

Městys chce tímto opatřením omezit likvidaci odpadu těm, kteří za tuto službu obci neplatí
a učit občany k lepšímu a efektivnějšímu třídění.
POPELNICE NA BIOODPAD
Od dubna budou moci občané Nehvizd využívat hnědé popelnice na ukládání bioodpadu. Všem
občanům, kteří o ně budou mít zájem, budou tyto nádoby vydávány zdarma na sběrném dvoře.
S výdejem se začne v měsíci březnu. Současné velkoobjemové kontejnery pro odkládání bioodpadu,
umístěné v obci, budou odstraněny. Informace k nakládání s bioodpadem budeme zveřejňovat jak
na webových stránkách obce, tak v místním časopisu, obecné i aktuální informace budou k dispozici
i na FB stránkách městyse. K tomuto kroku byla obec nucena přistoupit, protože odpad
v kontejnerech na bioodpad byl většinou znečištěn komunálním odpadem a aby mohl být dále
následně zpracován, musely technické služby provádět jeho dočištění a různé druhy odpadu
likvidovat samostatně, čímž se celý systém stal neefektivní a nefunkční.

KDE PLATIT VEŠKERÉ POPLATKY?
Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově nebo bezhotovostně v pokladně (tj. na úřadu městyse
Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na účet 5226201/0100. V případě, že budete platbu
provádět převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné. Po zaplacení
poplatku si známku vyzvednete v podatelně. Bližší informace na tel. 326992523 nebo 724191245.

