Příloha č. 1

Ceník
za využívání systému Obce pro původce odpadů ve smyslu § 4 odst. 1
písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Cena za svoz a uložení odpadu složením podobného komunálnímu:
 Cena za svoz 1 ks nádoby o obsahu 120 l je 2 200 Kč / rok,
 Cena za svoz 1 ks nádoby o obsahu 120 l pro sezonní provozovny je 1 100 Kč / rok,
 Cena za svoz 1 ks kontejneru o obsahu 1 100 l je 22 000 Kč / rok,
 Cena za svoz 1 ks kontejneru o obsahu 1 100 l pro sezonní provozovny je 11 000 Kč / rok,
 Drobní živnostníci, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a v rámci své nevýrobní
činnosti produkují směsný odpad v množství menším než 20 l týdně - zdarma.
Svoz je prováděn zpravidla 41x ročně; v období leden až duben a říjen až prosinec 1x týdně,
v měsících květen až září 1x za 14 dní, a to vždy v pondělí.
Cena za využití systému při produkci složek tříděného odpadu:
 Roční poplatek při produkci tříděného odpadu do objemu 1 500 l činí 1 000Kč,
 Sezónní poplatek při produkci tříděného odpadu do objemu 1 500 l činí 500 Kč,
 Při produkci nad 1 500 l ročně je za každých dalších 1 500 l účtován poplatek 1 000Kč,
 Sezónní poplatek při produkci nad 1 500 l za každých dalších 1 500 l činí 500 Kč,
 Drobní živnostníci, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a v rámci své nevýrobní
činnosti produkují tříděný odpad v množství menším než 20 l týdně - zdarma.
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních označených sběrných nádob, místa umístění jsou
uvedena v obecně závazné vyhlášce č. 1/2020.
Sezónní provozovnou se rozumí provozovna, která je v provozu nejvíce 6 měsíců v daném roce.
Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou uvedené včetně DPH.

Tento ceník byl schválen zastupitelstvem obce Babylon dne 25. 2. 2020.

