
Místní poplatky pro rok 2018 
stanovené na základě usnesení zastupitelstva obce Boseň ze dne 23.11.2017 

 

 

Odvod splaškových vod na ČOV 
 

Provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV je Obec Boseň.  

Smluvní poplatek (roční) za odvod splaškové vody pro rok 2018: 

 

a) 1.100,- Kč na nemovitost  + 500,- Kč na jednu osobu v domě bydlící 

b) 1.100,- Kč na jeden byt v bytovém domě  + 500,- Kč na jednu osobu v bytě bydlící 

c) 1.500,- Kč za nemovitosti využívané k rekreaci a trvale neobydlené 

d) podnikatelské provozovny: 35,- Kč/m3 dle odpočtu vodoměrů  

e) nemovitosti nenapojené na splaškovou kanalizaci a využívající vývoz fekálními vozy: 35,-Kč/m3 

  

Odvoz komunálního odpadu z domácností 
 

Odvoz komunálního odpadu z domácností zajišťuje společnost COMPAG Mladá Boleslav spol s r.o. 

Smluvní ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácností pro rok 2018: 
 

a) červená známka – týdenní odvoz:   1.800,- Kč 

b) zelená známka – kombinovaný odvoz :    1.450,- Kč (květen-září :1x za 14 dnů, říjen-duben:týdně) 

c) modrá známka – čtrnáctidenní odvoz:          900,- Kč 

d) pytlový systém  - na domácnost :                  500,- Kč (v poplatku 8 velkých nebo 12 malých pytlů) 

                                                                    další k zakoupení na OÚ : velký: 40,- Kč, malý: 30,- Kč 

d) zdarma ( hradí obec): 2x ročně nebezpečný odpad, tříděný odpad (plast, papír, sklo, tetra pack), 

malé elektrospotřebiče, malé světelné zdroje, 1x ročně velkoobjemový odpad, bioodpad, kovy 

 

Poplatek ze psa 
 

100,- Kč za jednoho psa 

 

Platba poplatků : 

 

 Výše uvedené poplatky za odpad a splaškovou kanalizaci je možné platit splátkově. První splátka 

musí být uhrazena do 31.1.2018, poslední nejpozději do 31.10.2018. 

 

 Poplatek u pytlového systému je splatný jednorázově do 31.03.2018 a jeho využití je možné pouze 

u míst nedostupných pro svozovou techniku společností COMPAG a rekreační objekty, případně 

pro jedno nebo dvou početné domácnosti 

 

 Poplatek za psa je splatný jednorázově – do 31.03.2018 

 

 Po domluvě na OÚ je platba poplatků možná nejen v hotovosti na pokladně OÚ ale i převodem 

z bankovního účtu. 

 

Upozornění: Firma COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. bude do konce měsíce ledna 2018 akceptovat 

známky na popelnice z roku 2017. Od 1. února 2018 je však nutné mít vylepenu známku novou. 

 

Známky na popelnice pro rok 2018 je možné již nyní zakoupit na OÚ Boseň. 

 

 

 

                    Šedivý Rudolf                                                               Maudrová Hana 

                    místostarosta obce                                                        starostka obce 


