OBEC ČERŇOVICE
ČERŇOVICE 72, 330 36 PERNAREC, BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB PLZEŇ, Č.Ú. 36626371/0100,
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Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Naše značka:
Vyřizuje: Olga Vaňková

Určeno majitelům rekreačních chat
na území obce Čerňovice

Datum: 10.11.2020

Věc: Informace o výši a způsobech úhrady poplatku za ukládání komunálního
odpadu a nájemného za pozemek pod rekreační chatou
Vážená paní,
Vážený pane,
v roce 2021 dochází ke změnám v sazbě poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ve výši nájemného za pozemky pod rekreačními
chatami.
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 činí sazba poplatku za komunální odpad 1000,- Kč.
ročně.
Způsob úhrady poplatku se nijak nemění a je nutné jej uhradit do 31. března 2021, a to jedním ze tří
možných způsobů:
1. bankovním převodem na účet obce Čerňovice vedený u Komerční banky Plzeň, Goethova 1, číslo
36626371/0100. POZOR: Nutno uvést Váš variabilní symbol, tj. evidenční číslo chaty! (Např. majitel
chaty „E123“ by uvedl variabilní symbol „123“.) Jako specifický symbol pro platbu poplatku za komunální
odpad uveďte vždy „1340“.
2. hotově do pokladny obce Čerňovice, pondělí - čtvrtek.
3. poštovní poukázkou, zasláním na účet 36626371/0100. Je nutné dodržet symboly platby jako v bodě 1
(uvedete je na poštovní poukázce).
POZOR: Pokud nebudou symboly platby dodrženy, nebude moci být Vaše platba identifikována! Obec
Čerňovice nezasílá složenky pro úhrady poplatků a nájemného.
Dále bychom ty z Vás, kteří máte chatu postavenou na pozemku v majetku obce Čerňovice, chtěli
informovat, že výše nájemného za pozemek pod rekreačními chatami zůstává o nadále nezměněna a činí
16,- Kč za metr čtvereční ročně na jednu rekreační chatu; poplatníkem je majitel chaty zapsaný v katastru
nemovitostí. Nájemné prosím uhraďte ve stejné výši jako v roce 2020 do 31. března 2021 odděleně od
platby za komunální odpad a v platbě použijte jako variabilní symbol opět číslo Vaší chaty (viz příklad výše)
specifický symbol pro platbu nájemného uveďte vždy „61712131“.
Další informace pro Vás:
Obec Čerňovice organizuje pravidelně svoz nebezpečného a objemného odpadu. Proto prosím
využívejte k odložení tohoto typu odpadu tyto svozy a neodhazujte např. pneumatiky, nádoby od barev a olejů či
chemikálií, lina, koberce, gauče, pohovky, skříně, záchodové mísy, lednice, vany, bojlery, staré TV přijímače,
stavební odpad, staré sekačky, matrace, atd. do kontejnerů na komunální odpad! Svoz nebezpečného a
objemného odpadu probíhá vždy z návsi před prodejnou potravin a je zdarma.
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O svozu můžete být pohodlně a včas informováni např. službou SMS INFO (nutná registrace - vizte
prosím níže), nebo sledujte naše www stránky a úřední desku.
Kontejnery na běžný komunální odpad jsou rozmístěny na celkem sedmi stanovištích, přičemž můžete
pro uložení komunálního odpadu využít kteréhokoli bez ohledu na to, kde se Vaše chata nachází:
- kiosek u Nového mostu
- Lift
- Podkova
- osada Úteráci
- bývalá škola v obci
- hostinec v obci
- Kopáčkův Mlýn (OZAP).
Kontejnery mimo obec Čerňovice jsou v terénu umístěny během sezóny, tj. duben až říjen, kontejnery
v obci Čerňovice (škola, hostinec) a u kiosku - Nový most jsou umístěny celoročně.
V období od 1.6. do 31.8. kalendářního roku platí o nedělích a státem uznaných svátcích zákaz
používání hlučných strojů (sekačky, motorové pily, cirkulárky, atd.) Vyhlášky obce Čerňovice a další důležité
informace naleznete na našem webu: www.cernovice.info.
Pro e-mailovou komunikaci s námi můžete použít e-mail: starosta@cernovice.info.
Registrace ke službě SMS INFO: Zašlete SMS s Vaším celým jménem na číslo: 606622567. Služba
je zdarma.
Děkuji Vám za spolupráci.
S pozdravem

Ing. Roman Reiser, v.r.
starosta

