
Svoz komunálního odpadu v r. 2023  a poplatek za psa 
 

Na základě vyhlášky je stanoven poplatek pro rok 2023 za trvale hlášeného občana, osobu 
trvale se zdržující a objekt bez trvalého pobytu, v obcích Lično, Ostašovice, Radostovice  

ve výši 700,- Kč/ osobu a rok. 
Poplatek se týká odvozu a ukládání komunálního, nebezpečného, separovaného a objemného 
odpadu a bioodpadu. Poplatek je splatný od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023.  
 
Platbu je možné provést na účet Obce Lično č. 1240139399/0800 !!!až po 1. 1. 2023!!! 
VS: Lično13400 + Vaše č. p.; Ostašovice 13404 + Vaše č. p.; Radostovice 13406 + Vaše č. p. 
(např. Lično1340017, Ost.1340403, Rad 1340607) nebo hotově v úřední dny v kanceláři Obce 
Lično. Zde také za každou domácnost převezme zdarma její zástupce do 12. ledna 2023 
známku, po tomto datu nebude popelnice bez známky vyvezena. Známka pro rok 2023 bude 
pouze jedna pro plný svoz a přistavovat se bude v těchto termínech (36 svozů): 
  
Měsíc Svozový den - pátek Měsíc Svozový den – pátek 

Leden 6., 13., 20., 27. Červenec 14., 28. 
Únor 3., 10., 17., 24. Srpen 11., 25. 

Březen 3., 10., 17., 24., 31. Září 8., 22. 
Duben 7., 21. Říjen 6., 20, 
Květen 5., 19. Listopad 3., 10., 17., 24. 

Červen 2., 16., 30. Prosinec 1., 8., 15., 22., 29. 
 
Známka musí být přilepena na suchý, odmaštěný povrch popelnice na viditelném místě. 
Popelnice musí být popsána číslem popisným. Všechny ostatní známky mějte odstraněny. 
Pozor: Neoznačené popelnice a pytle přistavené mimo popelnici nebudou odvezeny.  
V obcích Lično a Ostašovice bude svoz komunálního odpadu prováděn pomocí popelnic a 
v Radostovicích za pomoci kontejnerů 1100 litrů. Svoz separovaného odpadu bude prováděn 
dosavadním způsobem. Svoz nebezpečného a objemného odpadu bude prováděn mobilním 
svozem zdarma 2x ročně - termín a místo bude včas oznámeno. Občané budou moci odevzdat 
bezplatně elektro odpad a objemný odpad dle vyhlášky k jeho bezpečné likvidaci. Nebezpečný 
odpad bude zpoplatněn při předání dle tarifu. 
Právnické a fyzické osoby podnikající v obcích Lično a Ostašovice mohou využít systém 
likvidace pouze separovaného odpadu a sepsat dohodu o likvidaci separovaného odpadu.    
Pro svoz komunálního odpadu si musí sjednat poskytování této služby přímo s firmou, 
zajišťující svoz odpadu. 
 
Poplatek za psa pro r. 2023 zůstává ve stejné výši: 100 Kč/pes, další pes stejný majitel 150 Kč, 
důchodce 50 Kč, další pes důchodce 75 Kč. Pokud jej platíte přes účet, přičtěte platbu 
k poplatku za odpad.  
Změnu jako je např. nový pes nebo pes, který pošel, jsou občané povinni nahlásit do 14-ti dnů 
ode dne změny, jinak jsou povinni poplatek uhradit. Děkujeme. 
 
V Ličně dne 12. 12. 2022 

        Ing. Martina Ludvíková, starostka 
   


