
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2014 A 2015 

 
Od 7/2014 si musí každý obyvatel společenství Petrohradská 2881-85 platit poplatek za komunální 
odpad sám a to přímo městu Kladno. 
 
Za rok 2014 je výše poplatku za komunální odpad Kč 300,- na osobu ( jedná se o 6 měsíců pouze). 
Přeplatek z nájemného placeného Sunny bude zúčtován v rámci ročního zúčtování nájemného za rok 
2014. 
 
Výše poplatku za komunální odpad pro rok 2015 činí Kč 600,- na osobu/rok. Od poplatku jsou i 
v tomto roce osvobozeny osoby starší 70 let a děti do 3 let.  Poplatek je splatný do 15. 4. 2014. 
  
Je možné ho hradit i ve čtvrtletních splátkách. Zaplatit lze v pokladně Magistrátu města Kladna a to 
buď na náměstí Starosty Pavla 44, v Centru správních agend na nám. Svobody nebo na úřadovnách 
Magistrátu města Kladna v Kladně - Švermově a Kladně - Dubí. Úhradu je možné provést také na 
poště poštovní poukázkou typu A nebo nejlépe bezhotovostním převodem na b ěžný ú čet, 
číslo účtu: 19-6750510277/0100 – veden u KB Kladno. 
  
Variabilní symbol  je pro rok 2014 zůstává stejný jako v minulých letech. V případě nejasností je 
možné získat bližší informace na Odboru finančním, oddělení daní a poplatků: 
p. Zaňáková - tel: 312 604 353 nebo e-mail: jaroslava.zanakova@mestokladno.cz 
p. Růžková - tel: 312 604 352 nebo e-mail: lenka.ruzkova@mestokladno.cz 
p. Dolejšová - tel: 312 604 354 nebo e-mail: simona.dolejsova@mestokladno.cz 

Pro získání variabilního symbolu prosím kontaktujte přímo Magistrát, stačí i emailem. 

 

VYKLÍZENÍ SKLEPŮ 4/2015 

V dubnu bude probíhat opět vyklízení sklepů a půdy. Bližší informace obdržíte předem. 

OSTATNÍ PROBÍHAJÍCÍ AKCE 

V současné době probíhají následující akce 

1. Očíslování sklepů 
2. Sběr kontaktů na jednotlivé obyvatele, příp. nájemníky 
3. Rohožky do vchodů. 
4. Poklopy na půdu. 
5. Oprava okapu na střeše. 
6. Oprava okapu na vstupu do vchodu 2881 
7. Petice za prořezání stromů před vchody 2881 a 2885 
8. V průběhu roku 2015 budou probíhat revize hasicích přístrojů, plynu a komínů 
9. Zákaz vjezdu těžkého nákladu - zásobování Penny 

  


