
DOTAZNÍK (Bělov – poplatky 2014) 

Vážení spoluobčané, 

od roku 2014 plánuje zastupitelstvo obce Bělov změnu systému výběru poplatků za komunální 
odpad. Současný systém, kdy se platí poplatek 700,- Kč za osobu, není spravedlivý, jelikož 80% 
obyvatel obce ze svých peněz dotuje odvoz odpadu zbývající pětině obyvatel. Proto chceme 
vybírat poplatek za popelovou nádobu bez ohledu na počet osob žijících v domácnosti. 
Stejným způsobem to obci účtuje i společnost BIOPAS. Nyní budete mít možnost sami si zvolit 
počet i velikost popelnic a podle toho se bude odvíjet výše poplatku. Každá domácnost bude 
platit vždy pouze skutečné náklady na odvoz odpadu a nic navíc. Nabízí se tyto varianty:  
1.500,- Kč za 110 litrovou popelnici, 2.300,- Kč za 240 litrovou popelnici. Samostatně žijící 
osoby a majitelé rekreačních objektů (chalupáři) budou mít možnost si zvolit svoz 110 l 
popelnice i 1x za 4 týdny a roční poplatek bude činit 900,- Kč nebo si můžou zakoupit 12ks 
plastových pytlů za 600,- Kč. V případě potřeby bude možnost si na obecním úřadě zakoupit 
plastové pytle za 50,- Kč/ks. Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku a odevzdání na obecním 
úřadě co nejdříve - nejpozději do 20.11.2013. Domácnost, která neodevzdá vyplněný dotazník 
do tohoto termínu, dostane pro příští rok automaticky přidělenou 110l popelnici se svozem 
1x14 dní za poplatek 1.500,-Kč. Potřebujeme podle výsledků dotazníku závazně objednat u 
společnosti BIOPAS potřebný počet popelnic na příští rok. Dotazník se vztahuje na celou 
domácnost a je závazný. 

Děkujeme, 
           Zastupitelstvo obce Bělov 

 

V roce 2014 chceme využívat tyto popelové nádoby (zakroužkujte vybranou variantu): 

12 ks pytlů (600,- Kč) …………..…(varianta pouze pro samostatně žijící osoby nebo chalupáře) 

popelnice 110 l (900,-Kč)-svoz 1x měs. (varianta pouze pro samostatně žijící osoby nebo chalupáře) 

popelnice 110 l (1.500,- Kč) - svoz 1x14 dnů ………….……….  počet kusů: … 

popelnice 240 l (2.300,- Kč) - svoz 1x14 dnů ....………………  počet kusů: … 

Pokud máte rozumné připomínky či dotazy tak je, prosím, napište  na druhou stranu dotazníku. 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………. 

Adresa: ……………………………………………………………..…………………………………………….. 

Počet osob v domácnosti: ……………………………………………………….………………………. 

Datum: ……………………………….                     Podpis: ………..………………………………….. 
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