
  Poplatky pro rok 2023 
           stanovené na základě usnesení Zastupitelstva obce Boseň ze dne 25.10.2022 

 

 

Poplatek za odpady 
 

  

Barva známky Frekvence a velikost 

nádoby 

Poplatek Poznámka 

 

Červená 

týdenní –   60 l 

týdenní – 120 l 

2.028,- Kč 

4.056,- Kč 

 

svoz každé úterý 

 

Zelená 

kombinovaný odvoz 

120 l 

 

3.198,- Kč 

květen – září: 1x za 14 dnů/svoz v sudé úterý 

říjen – duben: svoz každé úterý 

 

Modrá 

1x za 14 dnů –   60 l 

1x za 14 dnů – 120 l 

1.014,- Kč 

2.028,- Kč 

 

 1x za 14 dnů – svoz v sudé úterý 

 

Pytlový systém 

 

dle odstavení pytle 

 

   429,- Kč 

výše poplatku na 1 domácnost, v ceně 6 pytlů 

možnost dokoupení pytlů na OÚ: 80,- Kč 

 

Cena za 1 litr odpadu je dle Obecně závazné vyhlášky obce Boseň č. 1/2022 o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci stanoven na 0,65 Kč. 
 

Na známku z roku 2022 Vám budou popelnice vyváženy nejpozději do konce ledna 2023. Na svoz 

1.2.2023 musíte již mít na popelnici známku na rok 2023. 
 

Poplatek je možno hradit splátkově – do 15.7.2023 a 15.1.2024. 
 

Svoz velkoobjemových kontejnerů a nebezpečných odpadů bude proveden na jaře a na podzim 2023. 

Termíny budou zveřejněny na úřední desce, hlášeny místním rozhlasem a zaregistrovaní občané 

obdrží zprávu formou sms. 
 

Sběrné místo na odběr bioodpadu na ČOV Boseň bude otevřeno od 1.4.2023. 

 

 

Poplatek za psa 
 

100,- Kč za jednoho psa   -    splatnost do 31. března 2023. 

 

 

 

Poplatek za stočné 
 

Cena za likvidaci 1 m3 odpadní vody činí 36,30 Kč vč. DPH. 

Fakturace bude provedena v září 2023, po obdržení stavů vodoměrů od společnosti Vodovody a 

kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 

Cena pro fekální vozy, které na ČOV dováží odpadní vody z nemovitostí na území naší obce 

nenapojené na splaškovou kanalizaci činí rovněž 36,30 Kč/m3 vč. DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

Šorejs Miroslav, v.r.                                                   Maudrová Hana, v.r. 

                            místostarosta                                                                  starostka 


