
Obec Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 9, 679 62 Křetín 
_______________________________________________________________ 

 

Informace obecního úřadu    
 
Obecní úřad v Prostředním Poříčí oznamuje, že vybírá  
POPLATEK:  
- ZA  KOMUNÁLNÍ ODPAD na r. 2019    
- ZE PSŮ na  r. 2019 
Poplatek za komunální odpad na rok 2019 činí 450,-- Kč na osobu a za rekreační objekt.  
Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů je splatný k 30. 6. 2019.  
 
Poplatky za komunální odpad a poplatek ze psů můžete uhradit hotově na Obecním 
úřadě v Prostředním Poříčí nebo převodem na účet, 
číslo účtu 16427631/0100, při bankovním převodu je důležitý variabilní symbol. 
Variabilní symbol je Vaše číslo popisné.  
Poplatek ze psů na r. 2019  činí 40,-- Kč za prvního psa,  
za druhého psa téhož držitele    60,-- Kč.   
Poplatky se vybírají každé             PONDĚLÍ   18.00 hodin  - 20.00 hodin  
                                                                                                         
ZAPLATIT POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD JE POVINNOSTÍ KAŽDÉHO 
OBČANA ZE ZÁKONA . 
Náklady za sběr a svoz komunálního odpadu v roce 2018 činily                130 861,-- Kč  
Náklady za sběr ostatních odpadů ( papír, sklo, plast 
biologický odpad)                                                                                               50 094,--                                   
Náklady na sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                12 205,-- 
_________________________________________________________________________  
CELKOVÉ NÁKLADY –   r. 2018                                                                 193 160,-- 
 
Na sklo jsou v naší obci umístěny čtyři  kontejnery, dva  u místní prodejny potravin, dva 
u místního pohostinství. Kontejner na papír je umístěn u místní prodejny potravin.     
 
V obci máme také dva kontejnery na PET lahve. Jeden je umístěný u místní prodejny 
potravin a druhý u místního pohostinství. Prosíme občany, aby do těchto kontejnerů 
odevzdávali PET lahve sešlapané.  
 
Také máme tři kontejnery na bio odpad. Jeden je umístěn u obecního úřadu, druhý u 
místní prodejny potravin, třetí u místního pohostinství.  
 
Na jaře a na podzim je na obvyklých místech přistaven kontejner na velkoobjemový 
odpad. 
 
Prosíme, v kamnech a kotlech topme zodpovědně, kouř vycházející z komína musí být 
nezávadný, což poznáme nejen okem, ale také čichem. Odpad, je třeba třídit a odevzdávat do 
kontejnerů. Neotravujme si vzduch ani život. Všichni toužíme po tom, aby  vzduch i voda 
byla čistá, potraviny zdravé, země krásná, plná života.  
Musíme myslet na další generace, které také budou chtít žít ve zdravém prostředí. 
BUĎME JEDEN K DRUHÉMU OHLEDUPLNÍ! 


