
Vážení spoluobčané, 

 

na základě nového „Zákona o dopadech - č. 541/2020“ schváleného poslaneckou 

sněmovnou na konci prosince 2020 s účinností od 1. 1. 2021 jsme byli nuceni zrušit 

veřejnou zakázku na nového dodavatele svozu odpadů v naší obci a veřejnou zakázku 

opakovat podle pravidel a ustanovení nového zákona. 

 

Stávající svozová firma FCC Česká republika, s.r.o. podala i v opakovaném zadání veřejné 

zakázky nejvýhodnější nabídku, a proto bude ve svozech v naší obci i nadále pokračovat. 

 

Bohužel díky novým nařízením zákona dochází k výraznému navýšení ceny svozu 

jednotlivých komodit odpadů a ty se proto promítnou do ceny známek za svozy v roce 2021. 

 

Ceny svozů odpadů pro rok 2021 

NÁDOBA 1x týden 1x 14 dní 
Odpadní pytel 110l jednorázově 143 Kč 

Nádoba 80l 3.705 Kč 1.853 Kč* 

Nádoba 120l 4.750 Kč 2.375 Kč* 

Nádoba 240l 9.120 Kč 4.560 Kč* 

Nádoba 1100l 36.100 Kč 18.050 Kč* 

BIO 240l - 1.520 Kč¨¨ 

Nádoba 1100l jednorázově 760 Kč 

* každý lichý týden ve středu (doporučujeme nádobu vyndat již v úterý večer)  

¨¨ každý lichý týden ve čtvrtek (svozové dny najdete ve zvláštním letáku BIO odpad na stránkách obce, nádobu 

doporučujeme vyndat již ve středu večer) 

  

Jelikož za současné finanční situace, krácení rozpočtu obcí na likvidací dopadů opatření 

vlády ČR proti COVID-19 nemůže obec Přezletice svým občanům ceny svozů jakkoliv 

dotovat, je možnost vyměnit si bezplatně stávající odpadové nádoby za menší, případně 

snížit četnost svozů a snažit se co nejvíce odpadů vytřídit. Tím by nemělo dojít 

k významnému navýšení nákladů jednotlivých domácností na pravidelné svozy odpadů. 

Z tohoto důvodu byl také zvýšen počet sběrných míst tříděného odpadu a navýšena jejich 

kapacita. 

 

Nově zavádíme nádoby s obsahem 80 litrů s možností svozu týdenním nebo 

čtrnáctidenním. V případě Vašeho zájmu bude nyní možné zaměnit Vaše stávající nádoby za 

jiné s jiným obsahem (například 240 za 120 nebo 80…).  

Prodej známek a výměna nádob začnou od pondělí 19.4. Výměna bude probíhat 

standardním způsobem u obecního úřadu. V ojedinělých případech (stáří, nemohoucnost…) 

bude možné domluvit individuální výměnu přímo u Vaší nemovitosti. Výměnu nádob je 

potřeba předem domluvit telefonicky na tel. 286 853 133, abychom měli k dispozici 

dostatečný počet nádob. 

 

Obvyklé svozy bioodpadů ve vegetačním období a sběry nadměrných nebo nebezpečných 

odpadů budou probíhat standardně a jejich termíny budou obyvatelům obce k dispozici na 

webových stránkách, ve vývěskách a na všech informačních kanálech obce. 

 

 

 

S pozdravem Tomáš Říha – starosta obce 

 


