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OZNÁMENÍ SPOLUOBČANŮM

POPLATKY NA OBCI ŽIŽICE V ROCE 2022
Známky na odvoz komunálního odpadu ( popelnice ) z roku 2021
platí do konce 02/2022
NOVÉ ZNÁMKY BUDOU PLATIT OD

03/2022

Změny v odpadech: komunální odpad (popelnice)-vyvážení celoročně 1x za 14 dní
jaro 2022 plast a papír vyvážení od každého RD (popelnice) celoročně 1x za 14 dní

cena za komunální odpad na osobu a rok zůstává stejná:
osoba a rok 700,-Kč
chalupa roční poplatek 700,-Kč
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Poplatek ze psa zůstává stejný: 1 pes 100,-Kč

2 pes a další 150,-Kč

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Poplatek za vypouštění odpadních vod do ČOV Luníkov v obci Žižice
Luníkov, Drnov, Vítov a Osluchov
Poplatek za vypouštění odpadních vod na ČOV Žižice zůstává stejný a to:
NA OSOBU A ROK včetně DPH = 1.000,-Kč
ZA CHALUPU A ROK včetně DPH = 2.000,-Kč
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

V případě, že budete chtít využít platby převodem z účtu použijete tyto variabilní symboly /VS/
Platba za
Komunální odpad / KO /Žižice : 1XX poplatek pes Žižice: 11XX
stočné ČOV Žižice: 111XX
KO Drnov:
2XX poplatek pes Drnov: 22XX stočné ČOV Drnov : 222XX
KO Vítov:
3XX poplatek pes Vítov:
33XX stočné ČOV Vítov : 333XX
KO Osluchov
4XX poplatek pes Osluchov: 44XX stočné ČOV Osluchov 444XX
KO Luníkov
5XX poplatek pes Luníkov: 55 XX stočné ČOV Luníkov: 555XX

*symbol XX značí č.p. domu
Vzor: platba za KO 4 osoby, 1 pes, poplatek za stočné ČOV 4 osoby, pan Cibulka ,Žižice 99
Účet.č: 4025141/0100 VS 199 částka: 2800,-Kč/ VS 1199 částka: 100,-Kč / VS 11199 částka:
4000,-Kč , KS 308
Cena vodného pro rok 2022 - tento poplatek platí pro celé ŽIŽICKO
Tuto platbu vybírá společnost SLAVOS Slaný: cena 70.16,-Kč včetně DPH
Účet č.: 4025141/ 0100 KS: 308

**Platby poplatků na obci Žižice v roce 2022 bude možné pouze v úřední dny

SCHVÁLENÉ ZMĚNY V ODPADECH NA ŽIŽICKU NA
ZASTUPITELSTVU OBCE 12/2021, bod jednání č. 21.16.
během jara roku 2022 dojde k těmto změnám:
separovaný odpad
** papír a plast – novinka každá domácnost obdrží plastovou popelnici o obsahu 120 litrů
v barvě modrá a žlutá. Tyto popelnice obdrží bezplatně a podmínkou obce je, že umístění
bude tak, aby nestály pořád před daným RD - předem děkujeme za pochopení. Ještě bude
řešena situace kolem bytovek.
** sklo – zůstane, tak jak je v současné době
** drobné kovy - v každé obci bude kontejner o obsahu 1000 litrů
** jedlé oleje – v každé obci bude nádoba(popelnice) na tento olej
** biologický odpad – v každé obci bude umístěn kontejner na trávu a drobné větve, tak jak
je v obci Žižice u hřiště – místa budou upřesněna

--- jediné společné místo pro nádoby na papír a plast o obsahu 1000 litrů (dle
zákona) bude pouze v Žižicích za hospodou pro celé Žižicko.

komunální odpad
** popelnice – bude nový systém a to takto:
--jeden až dva členové domácnosti: jedna osoba popelnice o obsahu 120 litrů, pokud jsou dva
členové domácnosti, tak dvě popelnice o obsahu 120 litrů či jedna o obsahu 240 litrů
--tři až čtyři členové domácností: tři popelnice o obsahu 120 litrů či kombinace do max.
obsahu popelnic 360 litrů
-- vícečlenná domácnost: kombinace popelnic o obsahu do max. 480 litrů

Vývoz komunálního a separovaného odpadu bude probíhat celoročně 1x za 14 dní
Důležitá informace, každý podnikatel na Žižicku, který vyprodukuje komunální odpad
bude muset mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou. Každá Obec v ČR má nyní
stanovanou maximální tonáž a pokud ji překročí, tak platí podstatně více za uložení
daného odpadu.
Důvodem ke změně v odpadech je, že v současné době je komunálního odpadu cca 80%
a separovaného odpadu je cca 20%. V nejbližších letech by měl být poměr obráceně.
Obce budou hradit komunální odpad dle výtěžnosti - čím méně bude komunálního
odpadu, tím menší platby. Tento odpad se bude vážit u každého RD.
**Podnikatelé na Žižicku budou muset mít uzavřené své vlastní smlouvy k odpadům
dle zákona – nebudou se využívat služby obce Žižice – platnost od 02/2022

**Platby poplatků na obci Žižice v roce 2022 bude možné pouze v úřední dny.
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