
Poplatky za komunální odpad v roce 2011 
 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 16.12. 2010 byla odsouhlasena 
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
s platností od 1. 1. 2011. 

Dle této vyhlášky zůstává místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2011 
ve výši 470,- Kč na poplatníka. 
 Nadále platí osvobození od poplatku pro: 
  - osoby, které v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  
   - osoby, které v příslušném roce dosáhnou  80 a více let věku, 
   - osoby, které se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí  
 Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku. Poplatek je možné rozdělit do 
dvou rovnoměrných splátek splatných do 30. června příslušného roku a do 30. září 
příslušného roku. 

S plným zněním obecně závazné vyhlášky obce se můžete seznámit na 
internetových stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. 
Poplatek můžete platit od měsíce března 2011 v kanceláři obecního úřadu, případně na účet 
obce, č. ú. 1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a 
vyplněním přiznání k poplatku v kanceláři obecního úřadu.  

Firmou, která bude v naší obci zajišťovat svoz odpadů, zůstává v roce 2011 firma 
Liko Svitavy. Obec za tuto službu bude hradit částku 554,- Kč za jednoho obyvatele. Pro rok 
2011 jde o platbu za celkem 549 osob a 28 rekreačních budov. 

Kompletní přehled svozových dní, otevírací doba sběrného dvora, překladiště 
komunálních odpadů a důležité kontakty na pracovníky firmy Liko a.s. Svitavy: 
 
Svoz a odstraňování odpadů  

Středisko Polička Střítežská 399, 572 01 Polička  
 vedoucí: Milan Nespěšný, tel.: 461 724 815, mobil: 605 246 544 
 (v době nepřítomnosti p. Čermák mobil: 731 183 909)  
  svozové vozidlo: mobil: 606 272 767 
 Otevírací doba – prodej známek pro podnikatele – středa 8,00 – 14,00 
 
Termíny svozu popelnic:  
Kamenec - každé sudé pondělí: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 
30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 
12.12., 26.12. 
 
Jelínek – každá sudá středa: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 
1.6., 15.6.,  29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 
14.12., 28.12. 
 
 



Termíny svozu plastů: 
kontejnery - 1 x 14 dnů – sudé úterý: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 
17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 
29.11., 13.12., 27.12.  
pytle –1 x měsíc - sudé úterý: 25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 14.6., 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 
15.11., 13.12.,  
 
Termíny svozu papíru: 
kontejnery - 1 x 14 dnů – sudá středa: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 
18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 
30.11., 14.12., 28.12.  
 
Svoz skla: 

Četnost svozu se bude řídit dle požadavku obce. 
 
Termíny mobilních svozů nebezpečných a velkoobjemových odpadů: 
Kamenec 16.5.2011 1600  hod. u odbočky k areálu Pod Lipou 

1700  hod. Jelínek  
19.9. 2011 1600  hod. u odbočky k areálu Pod Lipou 

1700  hod. Jelínek 
Sběrný dvůr  
  Hegerova ulice, 572 01 Polička, mobil: 733 267 613  

Otevírací  doba:  

Pondělí 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období)

Úterý zavřeno  

Středa 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období)

Čtvrtek 8,00 - 12,00  

Pátek 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období)

Sobota 8,00 - 12,00  

 
Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 

- nebezpečné odpady vznikající v domácnostech (ředidla, akumulátory, monočlánky, 
barvy, oleje, léky, obaly od barev, kyseliny, apod.) 

- objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, apod.) 
- zpětný odběr elektrozařízení (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, 

sušičky, ždímačky, vysavače, ruční el. zařízení, videa, zářivky, úsporné žárovky, 
mukrovlné trouby, mobilní telefony, apod.). ODEVZDÁVANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ 
MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ, nekompletní elektrozařízení nepatří do zpětného odběru a 
bude zpoplatněno 

- kovy 
- recyklovatelné plasty neznečištěné 



- pneumatiky z osobních automobilů 
Odběr odpadů za úplatu od obyvatel: 

- stavební a demoliční odpady 
- stavební materiály obsahující azbest (eternit) 
- nerecyklovatelné plasty znečištěné 
- asfaltové lepenky 
Množství odebíraného odpadu v tomto zařízení je z kapacitního důvodu omezeno na 

menší množství odpadu. Při odstraňování většího množství odpadu je nutné si objednat 
samostatný kontejner.  
 
Překladiště komunálního odpadu 

Čsl. armády, 572 01 Polička, mobil: 604 695 729 (při výjezdu z Poličky směr Jedlová) 

Otevírací doba: 

Pondělí 6,00 - 13,30 

Úterý 6,00 - 13,30 

Středa 6,00 - 18,00 (letní období), 6,00 – 16,30 (zimní období) 

Čtvrtek 6,00 - 13,30 

Pátek 6,00 - 13,30 

Sobota 8,00 - 11,30 

Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 
 komunální odpad 
 objemný odpad 
 oděvy, textil 
 plasty 
 papír 
 sklo 
 kovy 

Odběr odpadů za úplatu od obyvatel: 
 stavební a demoliční odpady 
 tašky a keramické výrobky 
 zemina a kamení 
 stavební odpady s obsahem azbestu (eternit) 
 asfaltové lepenky 
 dřevo 
 nerecyklovatelné plasty (znečištěné ) 
 okna zasklená i bez skel 
 zařizovací předměty (umyvadla, záchodové 

mísy) 
 odpad z demolice bytových jader 
 dveře, zárubně 
 plasty z autovraků 


