P O P L A T K Y 2016
Poplatky ze psů pro rok 2016 budou vybírány podle Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2010, o místním poplatku ze psů opět ve stejné výši jako
v předchozích letech. Tato vyhláška je k nahlédnutí na Obecním úřadě
Lásenice.
Sazba poplatku ze psů činí Kč 200,- za každého psa držitele s trvalým
pobytem v Lásenici. Poplatek je splatný od 15. února 2016
do 31. března 2016.
Poplatky za odpad pro rok 2016 budou vybírány podle Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2015, která je k nahlédnutí na Obecním úřadě
Lásenice.
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu činí Kč 530,na jednoho poplatníka. Poplatek je splatný od 15. února 2016
do 31. března 2016 pro poplatníky dle čl.2 odst. 1 písm. a) bodu 1
OZV (to jsou obyvatelé s trvalým pobytem v Lásenici a cizinci) a pro
poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. b) OZV (vlastníci rekreačních objektů
atd.) od 15. února 2016 do 31. července 2016.

Sběr a svoz jiného než komunálního odpadu
Sběrný dvůr u kravína
Bude otevřen opět každou poslední sobotu v měsíci v době od 9:00
do 11:00 hodin. Jedná se o sobotu, 27. února, 26. března, 30. dubna,
28. května, 25. června, 30. července, 27. srpna, 24. září, 29. října,
26. listopadu a !! 17. prosince !!, zde je možnost ukládat
velkoobjemový, nebezpečný, kovový a jiný odpad. Nepatří sem
bioodpad a odpad ze zahrádky.
Bioodpad a větve ze zahrady
Kompostéry
Separovaný odpad v pytlích
Svoz separovaného odpadu tj. žlutých a červených pytlů umístěných
na prostranství před domem bude v roce 2016 probíhat v těchto
dnech 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna,
5. září, 3. října, 7. listopadu a 5. prosince, jedná se o první pondělí
v měsíci.

P O P L A T K Y 2016
- poplatky za odpad a za psy budou vybírány od pondělí
15. února 2016 vždy v době úředních hodin na OÚ Lásenice.
- poplatky jsou splatné do 31. března 2016 a pro majitele rekreačních
objektů do 31. července 2016.
- sazba poplatku za odpad činí 530,- Kč/ osoba s trvalým pobytem
nebo cizinec a 530,- Kč/rekreační objekt, kde není nikdo přihlášen
k trvalému pobytu.
- sazba poplatku ze psů je 200,- Kč za každého psa držitele s trvalým
pobytem v Lásenici.

Místní poplatky je možné zaplatit převodem na účet číslo:
603168339/0800, jako variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné,
případně číslo evidenční – chaty.
Po připsání částky na účet obce je možné si na obecním úřadě
vyzvednout známku na popelnici a známku pro psa určenou pro rok
2016.
Více informací na Obecním úřadě Lásenice, telefon 728 897 813 nebo
e-mail: urad@ou-lasenice.cz.

