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AKCE VE VELTRUSÍCH
LEDEN 2018
čt	 18.	1.	 20.15	 Filmový	večer:		Noc	na zemi	(klub.)
so 20. 1. 20.00 Ples Základní školy Veltrusy (Závist)
st	 24.	1.		 18.00	 Zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
pá	 26.	1.	 14.00	 2.	kolo	prezidentských	voleb
so	 27.	1.	 8.00	 2.	kolo	prezidentských	voleb
    Zámek: zahájení sezóny
	 	 20.00	 3.	fotbalový	ples	(Na Závisti)
po	 29.	1.	 18.00	 ZŠ	Vernisáž:	Rodino,	vyprávěj		–	100	let		
	 	 	 Československa	na naší	škole	(MěÚ)

ÚNOR 2018
so	 10.	2.	 15.00	 Havránek:	Dětský	karneval	(sokolovna)
	 	 20.00	 	Ples	Mateřské	školy	Veltrusy	(Závist)
ne	 11.	2.	 9.00	 Veltruský	masopust
čt	 15.	2.	 20.15	 Filmový	večer:		Druhá	strana	naděje		
so	 17.	2.	 20.00	 Baráčnický	ples	(Na Závisti)
po 19.	2.	–	pá	23.	2.			Dámy	v sedle:	příměstský	tábor	
st	 28.	2.		 18.00	 Zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)

BŘEZEN 2018
so	 10.	3.	 	 	Zámek:	Den	s Mírou
čt	 15.	3.	 20.15	 Filmový	večer:	Fúsi	(klubovna)
so	17.	3.	–	ne	18.	3.	 	Zahradnictví	Jelínek:	Vítání	jara
so	 17.	3.	 20.00	 Hasičský	ples	(Na Závisti)
pá	 23.	3.	 17.00	 Zámek:	Noc	s Andersenem
so 24. 3. 10.00 Zámek: Vítání jara
	 	 18.00	 Autorské	čtení:	v jednání
st	 28.	3.		 18.00	 Zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
čt	 29.	3.		 20.00	 Zelený	čtvrtek	–	Pop&Rock	Veltrusy	(has.)

DUBEN 2018
so	 7.	4.	 9.00	 Ukliďme	Česko	a Veltrusy
čt	 19.	4.	 20.15	 Filmový	večer:	Mžitky	(klubovna)
so	 21.	4.	 	 Zámek:	Mezinárodní	den	památek	a sídel
st	 25.	4.		 18.00	 Zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
čt	 26.	4.	 18.00	 Cestopisná	beseda:	Papu	Papua.		
	 	 	 Za lidožrouty	(klubovna)
so	 28.	4.	 10.00	 Běh	veltruským	parkem	(20.	ročník)
	 	 	 Dámy	v sedle:	Den	koní

MĚSTO	MĚNÍ	VÝŠI	POPLATKU		
ZA SVOZ	ODPADU

Systém	placení	poplatků	zůsta-
ne prozatím stejný jako dosud. 
Změna	 je	 v navýšení	poplatku 
a možnosti	volby	četnosti	vyve-
zení	popelnice.	Na výběr	je	kla-
sický	týdenní	svoz	a nově	čtrnác-
tidenní	svoz.	Pro	každou	četnost	
obdrží	lidé	jinou	barvu	nálepky.	

Splatnost	 poplatku pro rok 

2018	je	do 31.	3.	2018.
Podnikatelé	budou	nově	ře-

šit	 li	kvidaci	 odpadu	 samostat-
ně	 uzavřením	 smlouvy	 přímo	
se	 svozovou	 firmou.	 Kontaktní	
osobou	 pro	 správu	 živnosten
ských	smluv	u společnosti	FCC	je	
Radka Rejšková,	tel.:	602 739 104,	 
email: Radka.Rejskova@fcc-group.cz.

	 číslo	účtu: 	 0460025399/0800
	 variabilní	symbol:		 číslo	popisné 
	 specifický	symbol:	

	zpráva	pro	příjemce:

POPLATEK	ZA PSA	ZŮSTÁVÁ	NEZMĚNĚN

 § za prvního	psa	

 § za 2.	a každého	dalšího	psa	téhož	držitele

 § držitelé	psa	s výjimkou

200	Kč
250	Kč

ROČNÍ	POPLATEK	ZE	PSŮ:

150	Kč

HRAZENÍ	POPLATKŮ
Poplatky	 lze	 uhradit	 hotově 
v  pokladně	 MěÚ	 nebo	 převo-
dem	 na  účet.	 Známky	 na  po-
pelnice	 je	 potřeba	 vyzvednout	
osobně	 v  podatelně,	 před	 je-
jich	převzetím	budou	upraveny	

dle	 objemu	 popelnice	 (ustřiže-
ním	 rohů).	 Poplatek	 za  odpad	
za celou	rodinu	lze	řešit	jedním	
převodem,	 stejně	 tak	 poplatek	
za více	psů	jednoho	majitele.

	§ fyzické	osoby	s trvalým	 
pobytem	ve městě	

	§ děti	do 4	let věku

 § fyzické	osoby,	které	vlastní	rekreační		
objekt,	dům	či	byt,	ve kterém	není	hláše-
na	k pobytu	žádná	fyzická	osoba

600	Kč
300	Kč

ROČNÍ	POPLATEK	ZA ODPAD:

600	Kč

1340	–	poplatek	za svoz	odpadu
1341	–	poplatek	za psa

2.	KOLO	PREZIDENTSKÝCH	VOLEB

•	 pátek	26.	ledna	2018 	 14:00	– 22:00 
•	 sobota	27.	ledna	2018 	 8:00	– 14:00
Volební lístky budou k dispozici pouze ve volební místnosti,  
nebudou doručovány do poštovních schránek.příjmení



www.veltrusy.cz

Veltruský list, informační příloha Veltruských listů, 1/2018, vychází zdarma  
v lednu 2018, náklad 800 ks. List vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 
00237272. Redakce: Barbora Bělková, Lukáš Kohout, Katka K. Vitochová.  
Schváleno ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 10321. Email redakce:  
listy@veltrusy.cz. Uzávěrka příštího čísla Veltruských listů je 15. 2. 2018.

VÍCE	KE ZMĚNÁM	V ODPADOVÉM		
HOSPODÁŘSTVÍ	A POPLATKŮM...

Svoz	odpadu	bude	od roku	2018	
provádět	 nově	 sdružení	 FCC	
Česká	 republika,	 s.  r.  o.	 a  SUEZ	
Využití	 zdrojů,	 a.	 s.	 Vzhledem	
k  novým	 smluvním	 podmín-
kám	 a  celoevropskému	 tren-
du	 upouštění	 od  skládkování	
odpadu	vzniká	potřeba	celkové	
restrukturalizace	 odpadového	
hospodářství.	

Prozatím ale nenastanou 
změny,	 které	 byly	 avizovány	
v  prosincovém	 vydání	 Veltrus-
kých	listů	r.	2017.	Vedení	města	
mělo	 v  plánu	 změnit	 komplet-
ně	 systém	 placení	 poplatků:	
zavést	 poplatek	 na  nemovitost	
(místo	 poplatku	 „na  hlavu“),	
ve kterém	by	nově	byla	zohled-

něna	 velikost	 popelnice	 a  čet-
nost	 jejího	 vyvezení	 (přičemž	
se	nabízel	svoz	1x	týdně,	1x	za 14	
dní,	 1x	 za měsíc).	Účelem	mělo	
být	 větší	 motivování	 občanů	
k  třídění	 odpadu	 a  tím	 snížení	
objemu	směsného	odpadu.	

Vzhledem	 k  poměrně	 složi-
tému	systému	registrace	 (která	
by	platila	pro	 všechny	majitele	
nemovitostí)	 a  velké	 variabilitě	
výše poplatku se ale zastupi-
telstvo	města	 20.  12.  2017	 roz-
hodlo pojmout rok 2018 jako 
přechodné	 období,	 které	 má	
posloužit	k informování	občanů	
a  k  průzkumu	 jejich	 případné	
volby.

JAKÉ	HLAVNÍ	ZMĚNY	ČEKAJÍ	TEDY	NA LIDI	JIŽ	LETOS?
Pro	 běžného	 občana	 s  trvalým	
bydlištěm	ve Veltrusích	 se	zvy-
šuje	 roční	 poplatek	 za  odpad 
z  500	Kč	 na  600	Kč,	 pro	 dítě	
do 4 let	věku	z 250	kč	na 300	Kč,	
přičemž	je	nutno	zmínit,	že	výše	
poplatku	se	neměnila	již	10	let.	
Další	 varianty	 poplatku	 a  po-
drobnosti	 k  platbě	 jsou	popsá-

ny	 na  titulní	 straně	 infolistu	 či	
na webu	města.	Druhou	novin-
kou je možnost	 čtrnáctiden-
ního	 svozu	 popelnice pouze 
každý	 sudý	 čtvrtek.	 Tato	 volba	
ovšem	 v  letošním	 roce	 zatím	
není	 zohledněna	slevou	na po-
platku.

JAKÉ	JSOU	HLAVNÍ	ZMĚNY	VE SMLOUVĚ	SE	SVOZOVOU	
FIRMOU?
Především	 dochází	 ke  zdraže-
ní	 služeb:	 nově	 vysoutěžená	
částka	 za  4letou	 likvidaci	 od-
padu	 je	 7.948.656	Kč	 s DPH	 (tj.	
1.987.164	Kč	s DPH/rok). 

Cena	 je	 ovšem	 pohyblivá.	
Systém	účtování	 svozu	odpadu	
je	 další	 novinkou:	 nově	 bude	
město	 platit	 za  hmotnost	 vy-
vezeného	 odpadu	 a  počet	 vy-
vezených	 popelnic.	 Čím	 více	
směsného	 odpadu	 bude	 vyve-

zeno,	 tím	 více	 město	 zaplatí.	
Občané	 tedy	mohou	 sami	 vel-
kou	 měrou	 ovlivnit	 celkovou	
cenu	–	správným	tříděním	a již	
zmíněnou	volbou	čtrnáctiden-
ního	svozu	popelnice.	

V rámci	smlouvy	je	nově	za-
hrnut	i svoz	nebezpečného	od-
padu,	který	byl	do loňska	kalku-
lován	 odděleně.	 Bioodpad	 řeší	
město	 samostatně,	 o  stavební	
odpad	se	starají	občané	sami.

Obě	nové	vyhlášky	nabyly	účinnosti	5.	ledna	2018.	Jejich	kompletní	
znění	jsou	k nalezení	na webu	města:	www.veltrusy.cz/vyhlasky-a-narizeni.

SE	ZMĚNAMI	SE	AKTUALIZUJÍ	I VYHLÁŠKY
OBECNĚ	ZÁVAZNÁ		
VYHLÁŠKA	č.	1/2017	
... je tzv. „systémová“	vyhláška,	
obsahuje	vysvětlení	základních	
pojmů,	 informace	 o  třídění	
odpadu,	 sběrných	 nádobách	
a místech	určených	k odkládání	
odpadů,	 frekvenci	 svozu	 a  na-
kládání se stavebním odpadem.

OBECNĚ	ZÁVAZNÁ		
VYHLÁŠKA	č.	2/2017
... je tzv. „poplatková“	vyhláška	
a  zahrnuje	 informace	 k  ohla-
šovací	 povinnosti	 (stávající	 po-
platníci	ji	mají	splněnou	z před-
chozích	 let),	 o  sazbě	 poplatku,	
osvobození	 od  něj,	 o  úlevách	
na poplatku,	či	jeho	splatnosti.

V  období	 od  ledna	 do  března	
2018	bude	sběrné	místo	otevře-
no 27.	ledna,	17.	února,	10.	a 31.	
března	vždy	od 8	do 12	hodin.

VÁNOČNÍ	 STROMKY lze 
do  konce	 ledna odkládat 
na stanoviště	kontejnerů	na tří-
děný	odpad.	

TECHNICKÉ	SLUŽBY	A SBĚRNÉ	MÍSTO

TOMÁŠ	KOSEK:	728 233 228
EMAIL: kosek@veltrusy.cz

2017 2018 2019

Poplatek  
na osobu: 
500/250	Kč

poplatek  
na osobu: 
600/300	Kč

PLÁN: poplatek  
na nemovitost 
se	zohledněním	

velikosti	popelnice	
a četnosti	vyvezení	
nebo	zvýšení	daně	
z nemovitosti

rok

PŘECHODNÉ	
OBDOBÍ:

VÝVOJ	POPLATKU	ZA ODPAD

TELEFON:
777 919 156
777 919 157

EMAIL:
mestska.policie@veltrusy.cz

NOVÝ	STRÁŽNÍK	MĚSTSKÉ	POLICIE
Od  2.	 1.	 2018	 město	 Veltru-
sy	 přijalo	 nového	 strážníka	
Bc. Miroslava	Maršíka,	který	má	
praxi	 10  let	 jako	 velitel	 směny	
v Roudnici	nad	Labem.	Lze	tedy	
předpokládat,	že	bude	pro	naše	
město	velkým	přínosem.

PROČ	SE	POPLATEK	VŮBEC	ZVYŠUJE?
Město	 svoz	 odpadu	 již	 nyní	
dlouhodobě	 výrazně	 dotuje	
a  dotovat	 bude	 nadále	 i  přes	
zvýšení	 poplatků,	 protože	 do-
šlo	ke zdražení	služeb	svozové	
firmy	 (mj.	 jediného	 účastní-
ka	 výběrového	 řízení).	 Služby	
se	 pro	 město	 zdražují	 zhruba	
o  42	%,	 přesto	 se	 poplatek	 pro	
občany	navyšuje	pouze	o 20	%.	

V  grafice	 jsou	 v  levých	 sloup-
cích	uvedeny	příjmy	z poplatků	
a vratného	z tříděného	odpadu,	
v  pravých	 sloupcích	 jsou	 výda-
je	 za  svoz	 veškerého	 odpadu	
a provoz	 sběrného	místa.	Měs-
to	 v  loňském	 roce	 doplácelo	
na nakládání	s odpady	zhruba	
750	 tis.	Kč,	 letos	 se	 odhaduje	
asi	1	mil.	Kč.

2017 2018		
(odhad)

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000
bioodpad

směsný,	tříděný,	
nebezpečný	
odpad

sběrné	místo,
velkoobjemový 
odpad

–

1.399.993

599.159

ODPADY	–	ROČNÍ	PŘÍJMY	A VÝDAJE	MĚSTA	(Kč)

VÝDAJE

+

1.320.875

PŘÍJMY

–

1.987.164

580.000

VÝDAJE

+

1.585.050

PŘÍJMY
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