
INFORMACE  O  VÝŠI   MÍSTNÍCH  POPLATKŮ  v r. 2022 
 

Poplatky jsou splatné v hotovosti na OÚ Nová Ves I. 

a nebo převodem na účet 5025151/0100 do VS se uvádí číslo popisné 
 

1.Poplatek za svoz komunálního odpadu (známky z r.2021 platí do 28.února 2021) 
 

    Poplatek v r.2021 činí 1000,- Kč/rok za osobu                                                                                                            
     Poplatek  je splatný jednorázově, a to nejpozději do 28.února příslušného kalendářního roku  

    Od poplatku je osvobozena osoba, která k 1.1.2022 je starší 85 let  

 

    Na nemovitost se vydává pouze jedna známka!!!  V případě potřeby více známek, každá          

    další známka 1000,-Kč /známka 
 

2.Poplatek za užívání veřejné splaškové kanalizace r. 2022 
 

    a)  1650,- Kč/rok za osobu                               b)  850,- Kč/rok děti do 15ti let   

    c)  850,- Kč/rok  osoby starší  75ti let            d) držitelé ZTP/ ZTP-P  osvobozeni    
     Poplatek  je splatný jednorázově,ve dvou splátkách nebo čtvrtletně nepoději však  do 30. 09. 2022     

    Od poplatku je osvobozena osoba, která k 1.1.2022 je starší 85 let 
 

3. Poplatek za psa 100,- Kč/rok za psa, každý další pes je za 200,-Kč. 
              Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby 
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis a dále osoby, které 
1.1. příslušného kalendářního roku jsou starší 85let. 

Poplatek za psa je splatný do 28.února 2022 
___________________________________________________________________________ 

 INFORMACE  O  SBĚRU  ODPADU  v r.2022  
      

      

 TŘÍDĚNÝ ODPAD:     

 Umístění kontejnerů na sklo  :                Nová Ves ul.Velimská,Na Průhoně,Václavské náměstí 

                                                             Ohrada Legerovo náměstí , ul.Alšova  

     

 

 
Od března k dispozici sběrný dvůr ( prostor 
za ČOV Nová Ves I): směsný komunální 
odpad, bio odpad, plasty, sklo, papír      

      

 Svoz nebezpečného odpadu:      dne N.Ves Ohrada  

 (Václavské nám.,Legerovo nám.)  12.března 8.-9.hod 9.-10.hod  

                                                      29.října 8.-9.hod 9.-10.hod  

      

 

Pravidelný svoz popelnic bude ve čtvrtek 
dle rozpisu.     

 


