
PRODEJ ZNÁMEK – KOMUNÁLNÍ ODPAD 
 

Na základě vyhlášky obce Křenice č. 1/2014 a jejího doplněného znění v OZV č. 1/2017, je poplatníkem každá 
fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad a plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde 
vzniká komunální odpad. Pokud poplatek za odvoz komunálního odpadu nebude zaplacen včas a ve správné 
výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Pokud za svoz komunálního odpadu platíte 
v jiné obci, prosím o dodání potvrzení o zaplacení vývozu z dané obce, který stačí zaslat na e-mail 
zumrovakarolina@gmail.com.  

 
Platbu proveďte ve prospěch účtu 24523201/0100 nebo hotově na OÚ Křenice. 
konstantní symbol - 0379,  
variabilní symbol - vaše číslo popisné (min 3 znaky),  
 

kdy: 
č.p. 1 bude mít VS - 001,   č.p. 11 = VS - 011,   č.p. 100 = VS – 100. 

 
Do zprávy pro příjemce uveďte Vaší ulici a příjmení. 
 
Známku na odvoz komunálního odpadu si bude možné vyzvednou od 6.1.2020 na OÚ Křenice 
po předložení dokladu o zaplacení nebo po zaplacení v hotovosti v tyto dny: 
 

Pondělí 17:00 – 19:00 hod 
Středa 09:00 – 11:30 hod 

 
Cena za vývoz odpadu na rok 2020: 

Nádoba (litry) Vývoz Barva známky Prodejní cena 

70l 1x týdně Modrá 1 422,- 

70l 1x14 dní Zelená    900,- 

120l 1x týdně Modrá 2 060,- 

120l 1x14 dní Zelená 1 400,- 

120l Sezonně Oranžová 1 740,- 

240l 1x týdně Modrá 3 160,- 

240l 1x14 dní Zelená 1 750,- 

240l Sezonně Oranžová 2 550,- 

 
 

Svoz komunálního odpadu (popelnice musí být vyndány ve středu od 6:00 hodin ráno) 

Vývoz modré známky (1x týdně) 
 

Vývoz zelené známky (1x14dní) 

Každou středu 
 

Sudé týdny, ve středu 

Vývoz oranžové známky (sezónní) 
1.5. – 30.9. = 1 x 14 dní, ve středu 
1.10. – 30.4. = 1 x týdně, ve středu 

1 popelnice = 1 známka   Známka na rok 2020 platí až do konce února r. 2021 

Pro více informací pište na zumrovakarolina@gmail.com nebo volejte na 734 546 170. 
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