OBEC CHRÁST, tř. Čs. odboje 133, Chrást 330 03, IČ 00257851
stanovuje v souladu s vyhláškou obce Chrást č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Chrást ze dne 11.12.2019 a se smlouvou mezi obcí Chrást a firmou AVE CZ s.r.o. tento

CENÍK SLUŽEB ZA UKLÁDÁNÍ A LIKVIDACI
ODPADU V OBCI CHRÁST
KOMUNÁLNÍ ODPAD
POPELNICE - SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
svoz 52 x ročně: nádoba 120, 110 l
svoz 42 x ročně: nádoba 120, 110 l
svoz 26 x ročně: nádoba 120, 110 l
svoz 13 x ročně: nádoba 120, 110 l
svoz 52 x ročně: nádoba 240 l
svoz 26 x ročně: nádoba 240 l

roční platba
roční platba
roční platba
roční platba
roční platba
roční platba

POPELNICE – NÁJEM

pololetní platba

občan
(vč. DPH 15%)
3.640,- Kč
2.940,- Kč
1.820,- Kč
910,- Kč
7.280,- Kč
3.640,- Kč

PYTEL NA ODPAD FIRMY AVE CZ S.R.O. (objem 90 litrů)
SBĚRNÝ DVŮR CHRÁST - BENÁTKY
1. občané, kteří prokáží zaplacení popelnice v daném období:
2. občané, kteří nemají zaplacenou popelnici:

podnikatel
(vč. DPH 21%)
3.828,- Kč
1.914,- Kč
0,- Kč
70,- Kč / 1 ks

zdarma
dle ceníku Sběrného dvora

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY - PŘEKLADIŠTĚ KONTEJNERŮ DOLEJŠÍ CHRÁST
(náhrada za svoz popelnic)
1. uložení komunálního odpadu včetně popela - občané s celoročním pobytem v Dolejším Chrástu
(po uzavření smlouvy s obcí):
1 osoba / 430,- Kč / rok
2. uložení komunálního odpadu včetně popela - občané, kteří využívají nemovitosti v Dolejším
Chrástu sezónně (chataři):
1 nemovitost / 430,- Kč / rok
3. pytel na odpad označený samolepkou obce Chrást (objem 70 l) - použití pro jednorázové uložení
komunálního odpadu kromě popela, je určen pro občany, kteří využívají nemovitosti v Dolejším
Chrástu
35,- Kč / 1 ks

SEPAROVANÝ ODPAD
sklo, papír, plasty, nápojový
karton, kovy

občané Chrástu –
zdarma
podnikatelé – smlouva s odpadovou firmou nebo možnost
zapojení do systému obce na základě smlouvy s obcí!!!

STAVEBNÍ SUŤ, OBJEMNÝ ODPAD (okna, dveře, koberce, nábytek, apod.)
Sběrný dvůr Chrást-Benátky - pouze pro občany užívající nemovitosti v katastru obce Chrást
stav. suť-množství nad 0,2 m3, objemný odpad (občan, který má zaplacen poplatek za odpad)
100,- Kč
stav. suť-množství nad 0,2 m3, objemný odpad (občan, který nemá zaplacen poplatek za odpad)
300,- Kč
detailní ceny viz Ceník Sběrného dvora

BIOODPAD - (kompostárna na Jarově)

zdarma

ODPAD Z CHEMICKÝCH WC - (nemovitosti v rekreační oblasti Na Plovárně)
50,- Kč/rok
Ceny jsou stanoveny podle skutečných nákladů na ukládání a likvidaci odpadu v obci. Každá změna cen
bude oznámena na úřední desce obce.
Tento ceník je platný od 1.1.2021. Tento ceník byl schválen na 15. veřejném zasedání zastupitelstva obce
dne 17.12.2020.

V Chrástu dne 18.12.2020

Ladislav B o h u s l a v
starosta

