Shromažďování a odvoz odpadů 2019
o

Svoz směsného komunálního odpadu (středy):
velikost nádoby
70l (80l)
70l (80l)
110l (120l)
110l (120l)
240l
Podíl na sdílené nádobě u chatové
osady odpovídající cca 80l na 1
objekt
sdílená nádoba 1100l na
shromaždišti odpadů

četnost svozů
1x týdně
1x za 14 dní
1x týdně
1x za 14 dní
1x týdně
1x za 14 dní

roční poplatek za zajišťování režimu
nakládání s komunálním odpadem (Kč)
1.940,1.220,2.770,1.920,3.990,1.150,-

1x týdně

750,-

Doplňkové služby:
o jednorázový svozový pytel na odpad……90,- Kč za 1 ks 90 litrového pytle s logem svozové
firmy, cena zahrnuje odvoz pytle
o jednorázový doplňkový svoz odpadu….90,- Kč za 1 známku (1 známka na nádobu 70-120l,
nebo 2 známky na nádobu 240l = 1 svoz)
o

o

o
o
o
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Svoz tříděného odpadu (kontejnery - vyznačené zeleně na mapce):
PAPÍR každý čtvrtek
PLASTY každý pátek
SKLO v pondělí 1x za 4 týdny (7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6., 22. 7.,
19. 8., 16. 9., 14. 10., 111. 11. a 9. 12. 2019)
BIOODPADU – v ceně poplatku za odpady je využití sběrného místa (kontejner) na
shromaždišti u ČOV, dále možnost 14 denního svozu hnědých popelnic na bioodpad
240l za dotovanou cenu 500 Kč/sezóna (lichá pondělí duben-listopad).
KOVY – vyhrazené popelnice v ul. Dlouhá, ul. Na Hačálce a na shromaždišti u ČOV
OLEJE A TUKY– vyhrazená popelnice na shromaždišti u ČOV, lze ponechat
v uzavřených plastových nádobách u kteréhokoli sběrného místa v obci
ELEKTROODPAD – lze odevzdat v provozní době na shromaždišti, drobný
elektroodpad do červeného kontejneru na návsi, zářivky, výbojky dle velikosti buď
v objektu OÚ, nebo na shromaždišti u ČOV
Svoz velkoobjemového odpadu - nejméně 2x ročně (po předchozí výzvě občanům)
Svoz ostatního nebezpečného odpadu - nejméně 2x ročně (po předchozí výzvě
občanům)

Shromaždiště odpadů u ČOV
- zde je možné odevzdat:
 nepřetržitě (vně oplocení): tříděný odpad (papír, plast, nápojové kartony, sklo,
kovy, oleje a tuky, oblečení, obuv a hračky)
 v provozní době po předložení OP s trv.pobytem v obci nebo kartičky pro
chataře (vystaví OÚ): pneumatiky, elektroodpad včetně lednic, praček apod.,
bioodpad a pro objekty bez popelnice směsný odpad

