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Sazby poplatků platí pro trvale hlášené občany nebo pro cizince s přechodným pobytem delším jak 90 dní                                                                                                                                                               
v Borečnici, Bošovicích, Čížové, Krašovicích, Nové Vsi, Topělci a ve Zlivicích od 1.1.2022

Druh poplatku Sazba poplatku na 1 osobu Počet známek na 1 osobu

Poplatek za místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství 

360 Kč                               3 ks

Druh poplatku Sazba poplatku Je možno pronajmout si buď kovovou popelnici nebo plastovou.                                                                                   
V případě zničení zavoláte na Obecní úřad v Čížové, nahlásíte závadu 
a popelnice vám bude následně vyměněna.Pronájem popelnice 150 Kč                               

Druh poplatku Sazba poplatku za 1 psa
Sazba poplatku za každého 

dalšího psa

Poplatek za psa staršího 3 měsíce 120 Kč                               240 Kč                               

V případě chat bez trvale hlášených osob (oblast Topělec, Borečnice) 
obdržíte 3 ks nalepovacích známek, 3 ks plastových pytlů a rozpis 
vyzvedávání odpadů. Prosíme, nálepky vždy nalepte na pytle a nechte 
na určeném místě k vyzvednutí. 

Poplatek za místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství 

360 Kč                               3 ks

Tzn. pokud máte dva psy, výše poplatku je 120 + 240 = 360 Kč.

Poplatek za psa pro držitele invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu a dále poživatele sirotčího důchodu

60 Kč                                 120 Kč                               Tzn. pokud máte dva psy, výše poplatku je 60 + 120 = 180 Kč.

Osvobození a úlevy                                       
od poplatků za psa...povinnost 
ohlásit do 31.3. kalendářního 

roku 

držitel, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je 
držitelem ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpisy

každá další známka na popelnici 80 Kč                                 

Tzn. pokud jste čtyřčlenná rodina, zaplatíte za každého člena 360 Kč 
(360 x 4 = 1440 Kč) a dostanete 12 ks známek na popelnici.

Poplatky stanovené dle Smlouvy o využití systému pro nakládání s odpady z podnikatelské činnosti                                                                                                        
uzavřené mezi Obcí Čížová a původcem                                                                                                                                                                        

Druh poplatku Poplatek za subjekt Počet známek na subjekt Tento poplatek platí pouze pro podnikatelské subjekty působící v obci 
Čížová a v dalších šesti místních částech. Pro vývoz popelnice je 
nutno přiložit známku (á 80,- Kč)

Poplatek za místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství 

500 Kč                               0 ks

lovecké plemeno psů, které má zkoušku lovecké upotřebitelnosti

Sazby poplatků pro majitele objektů bez trvale hlášené osoby  (rekreační objekt)                                                                                                                                                           
v Borečnici, Bošovicích, Čížové, Krašovicích, Nové Vsi, Topělci a ve Zlivicích

Druh poplatku Poplatek za objekt Počet známek na objekt


