NÁVOD NA VYPLNĚNÍ IDENTIFIKACE UŽIVATELE SYSTÉMU
ODDĚLENÍ A – údaje o uživateli systému (plátce je vlastník chaty, domu, společenství vlastníků
jednotek v bytovém domě).
Zde vyplňte datum narození, jméno, adresu a kontaktní údaje. Tyto údaje poslouží pro veškerou
komunikaci s Vámi v souvislosti se svozem odpadů, především pro upozornění na nedostatečný kredit
a pro zasílání vyúčtování. Vyplněn musí být alespoň jeden ze tří kontaktních údajů (e-mail, telefon,
kontaktní adresa). Pokud uvedete e-mail, významně tím zjednodušíte a urychlíte komunikaci
s obecním úřadem. U SVJ uveďte IČO, název a sídlo.
ODDĚLENÍ B – údaje o nemovitosti/nemovitostech
Zde uveďte adresu nemovitosti, za kterou prohlášení (registraci) podáváte. Nezapomeňte uvést číslo
popisné nebo číslo evidenční. Je možné uvést více než jednu nemovitost, pokud tyto nemovitosti sdílí
společné svozové nádoby.
ODDĚLENÍ C – seznam sběrných nádob
Vyplňte typ a objem svozových nádob, které registrujete. Přípustné typy nádob jsou následující:
SKO 120 l: „malá“ popelnice na směsný komunální odpad o objemu 120 litrů nebo menším
SKO 240 l: „velká“ popelnice na směsný komunální odpad o objemu 240 litrů
SKO 1100 l: kontejner na směsný komunální odpad o objemu 1100 litrů
BIO 120 l: Hnědá nádoba určená na bioodpad o objemu 120 litrů
BIO 240 l: Hnědá nádoba určená na bioodpad o objemu 240 litrů
ODDĚLENÍ E – vyúčtování
Zvolte frekvenci zasílání vyúčtování. Ve vyúčtování naleznete přehled uskutečněných plateb, přehled
počtu a dat jednotlivých svozů. Pokud jste vyplnili e-mailový kontakt a pokud to považujete za
užitečné, můžete si nechat zasílat vyúčtování každý měsíc. Standardní volbou je ovšem zasílání
vyúčtování po ukončení každého kalendářního roku.
ODDĚLENÍ E – příspěvek obce
Pokud v registrované nemovitosti/nemovitostech bydlí trvale hlášení obyvatelé, můžete požádat o
příspěvek na úhradu poplatku za komunální odpad. Zaškrtnutím a podepsáním žádosti vám bude
poskytnut příspěvek za každého trvale hlášeného občana, který žije v nemovitosti/nemovitostech
uvedených v tomto formuláři, v souladu s platnými Zásadami pro poskytování finančního příspěvku
obce Chýně na úhradu plateb za nakládání s komunálním odpadem.

