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Město Bochov
č. j.: MUBO/3812/2020

CENÍK
NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
pro občany, podnikatele a firmy
dle specifikace nádob a četnosti odvozu směsného komunálního odpadu
od 1. 1. 2021
Roční sazby jsou uvedeny v Kč včetně DPH, dle platného zákona o DPH
Velikost
nádoby

Četnost odvozu
Počet 42 x
Počet 26 x
nádob ročně
nádob ročně

1x
týdně

80 l

2.761,-

1

2.288,-

1

120 l

3.476,-

1

2.882,-

1

240 l

5.830,-

1

4.862,-

660 l

18.095,-

1

1100 l

29.447,-

1

Počet
nádob
1

1

1.859,* 1.166,2.343,* 1.573,3.421,-

13.464,-

1

12.067,-

1

24.607,-

1

19.789,-

1

1
1

Igelitový pytel 165,- Kč / ks
 * tuto sazbu budou platit ovdovělí důchodci, žijící sami v rodinném domku
 nádoba o velikosti 80 l je určena pro max. 2 osoby žijící v rodinném domku
Četnost odvozu:
- 1 x týdně ………. každou středu po celý rok
- 42 x ročně ……... od 16. do 38. týdne – každý lichý týden ve středu (tj. 1 x za 14 dní)
..……. od 1. do 15. a od 39. do 52. týdne – každý týden ve středu
- 26 x ročně …..…. každý sudý týden ve středu po celý rok (tj. 1 x za 14 dní)
- pro chalupáře je možno sjednat i sezónní svoz

Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov
Hodiny pro styk s veřejností:
Po, St a Pá 8–12 hodin, Po, St 13–17 hodin
e-mail: podatelna@mesto-bochov.cz
ID datové schránky: hhxbfgd

tel.: 353 67 01 21
č.ú. 2221341 / 0100 KB K.Vary
IČ: 00254444
DIČ: CZ00254444

CENÍK
NAKLÁDÁNÍ SE SEPAROVANÝMI ODPADY
pro podnikatele a firmy
od 1. 1. 2021
Roční sazby jsou uvedeny v Kč včetně DPH, dle platného zákona o DPH
Předmět podnikání

Roční sazba

Drobné služby
(např. kadeřnictví, pedikúra, kosmetika …)

110,-- Kč

Zdravotní služby
(např. lékárna, lékaři …)

220,-- Kč

Pohostinství
(např. restaurace, jídelna, bufet …)

440,-- Kč

Obchod
(např. prodejna)

1.760,-- Kč

 separované odpady jsou: papír a lepenka, sklo, PET lahve a směsné
plasty, nápojové kartony, kovové obaly, oleje, nebezpečný odpad, odpad
oděvů, textilu a obuvi, objemný a biologický odpad
 tento ceník se nevztahuje na podniky a podnikatele, kteří pravidelně
předkládají doklady o likvidaci separovaných odpadů, tzn. mají uzavřenou
smlouvu se svozovou firmou na likvidaci těchto odpadů

Náměstí Míru 1, 36471 Bochov
Hodiny pro styk s veřejností:
Po, St a Pá 8–12 hodin, Po, St 13–17 hodin
e-mail: podatelna@mesto-bochov.cz

tel.: 353 67 01 21, fax: 353 67 01 27
č.ú. 2221-341 / 0100 KB K.Vary
IČ: 00254444
DIČ: CZ00254444

