
Obec Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 9, 679 62 Křetín 
_______________________________________________________________ 

Informace obecního úřadu 
Obecní úřad v Prostředním Poříčí oznamuje, že vybírá 
POPLATEK:  

- ZA  KOMUNÁLNÍ ODPAD na r. 2020 
- ZE PSŮ na  r. 2020 

Poplatek za komunální odpad na rok 2020 činí 550,-- Kč na osobu a za rekreační objekt. 
Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů je splatný k 30. 6. 2020.  

Poplatky za komunální odpad a poplatek ze psů nyní plaťte, prosíme, bezhotovostně nebo 
můžete hradit až po skončení nouzového stavu.   
Číslo účtu 16427631/0100, při bankovním převodu je důležitý variabilní symbol. 
Variabilní symbol je Vaše číslo popisné.  

Poplatek ze psů na r. 2020  činí 50,-- Kč za prvního psa, 
za druhého psa téhož držitele   100,-- Kč.   

ZAPLATIT POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD JE POVINNOSTÍ KAŽDÉHO 
OBČANA ZE ZÁKONA . 

Na sklo jsou v naší obci umístěny čtyři  kontejnery, dva  u místní prodejny potravin, dva u 
místního pohostinství. Kontejner na papír je umístěn u místní prodejny potravin.     

V obci máme také čtyři kontejnery na PET lahve. Dva jsou umístěný u místní prodejny 
potravin a jeden u místního pohostinství a dva vedle mostu naproti OÚ. Prosíme občany, 
aby do těchto kontejnerů odevzdávali PET lahve sešlapané.  

Na jaře a na podzim je na obvyklých místech přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. 

Od 1.1.2020 zajišťuje obec Prostřední Poříčí také sběr použitých jedlých olejů. Sbírají se 
pouze použité rostlinné kuchyňské tuky. Použitý olej např. ze smažení a fritování dávejte, 
prosím, do PET lahví. Uzavřenou a nepoškozenou lahev s olejem odevzdejte na obecním 
úřadě v době úředních hodin, pondělí 18.00 – 20.00 hodin nebo úterý – pátek od 8.00 – 
12.00 hodin.   
Lahve s olejem budeme shromažďovat ve speciální sběrné nádobě, kterou bude svážet firma 
TS Malá Haná jedenkrát za měsíc.    

Odpad, je třeba třídit a odevzdávat do kontejnerů. Neotravujme si vzduch ani život. 

Všichni toužíme po tom, aby  vzduch i voda byla čistá, potraviny zdravé, země krásná, plná 
života. Musíme myslet i na další generace, které také budou chtít žít ve zdravém prostředí. 
BUĎME JEDEN K DRUHÉMU OHLEDUPLNÍ! 


