OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Lety č. 5/2019,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Lety se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením č. 10/10/2019
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Mění se příloha č. 1 stanovení sazby poplatku, četnosti svozů a počtu sběrných nádob
k obecně závazné vyhlášce obce Lety č. 7/2017 poplatek za komunální odpad, článek 5 bod 1
Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

V Letech dne 11.12.2019

Ing. Barbora Tesařová v.r.

Jiří Hudeček, DiS. v.r.

Starostka obce Lety

Místostarosta obce Lety

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 13.12.2019
Sejmuto na úřední desce obecního úřadu dne:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Lety č. 5/2019
Stanovení sazby poplatku, četnosti svozů a počtu sběrných nádob

Sazba poplatku podle frekvence svozu odpadů a objemu nádob je stanovena následovně:
Typ svozu:
Tarif „A“
Tarif „B“
Tarif „C“
Tarif „D“
Tarif „E“
Tarif „F“
Tarif „G“

Frekvence svozu:
Pravidelný svoz 1× za dva týdny
Pravidelný svoz 1× za měsíc
Pravidelný svoz 1× za dva týdny
Pravidelný svoz 1× za měsíc
Svoz pro rekreační objekty*
Svoz kontejneru - 1× za dva týdny
Svoz kontejneru - 1× za měsíc
Svoz bio popelnice 1 x za dva týdny
v období IV. - XI. měsíc
Svoz bio popelnice 1 x za dva týdny
v období IV. - XI. měsíc

Objem
sběrné
nádoby:
110 l (120 l)
110 l (120 l)
240 l
240 l

Cena:

1 100 l
1 100 l

1.900,- Kč / rok
1.000,- Kč / rok
3.900,- Kč / rok
2.100,- Kč / rok
1.000,- Kč / rok
12.700,- Kč / rok
7.000,- Kč / rok

110 l (120 l)

595,- Kč

240 l

970,- Kč

* pravidelný svoz černých kontejnerů na směsný komunální odpad umístěných na těchto
místech vždy v pondělí: sběrné místo v ul.Polní, Jitřenka, ul. Nad Slunečnou, Lety pod
Lesem, osada Strong Boys, osada Černá Skála, V Průhonu

