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Město od roku 2020 upravuje systém
odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města se rozhodlo pro několik dílčích změn v odpadovém hospodářství.
Důvodů je hned několik:
1. Globálním trendem je
odklon od skládkování
(skládkování způsobuje
velkou ekologickou zátěž,
je považováno za nejhorší
možný způsob zbavování
se odpadu). Tlak na snížení
skládkování vzniká jednak
z EU (odpadovými směrnicemi), jednak od Ministerstva pro životní prostředí
skrze postupné navyšování
skládkovacího poplatku.
A je třeba mít na paměti, že
co vyhodíme do popelnice
na směsný/zbytkový odpad
(SKO), skončí rovnou právě

na skládce. Tímto odpadem
se dál již nikdo nezabývá,
nedotřiďuje se.
2. Veltrusy produkují směsného komunálního odpadu
nadprůměrné množství (každý Veltrušan vyprodukoval
v roce 2018 v průměru 282 kg
směsného odpadu, přičemž
celorepublikový průměr byl
196 kg na osobu.).
3. Město doplácí za odpadové hospodářství stále více
peněz, za poslední dva roky
doplatilo z vlastní kapsy více
než tři miliony korun.

A jaké jsou tedy novinky?

1/

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
SE NEMĚNÍ

Mnohé možná uklidní, že ZMĚNA SE NETÝKÁ VÝŠE POPLATKU i přesto, jak vysokou
částku město za likvidaci od-

padů doplácí. I systém placení
poplatku zůstává stejný jako
v roce 2019. Splatnost poplatku
je do 31. března 2020.

ROČNÍ POPLATEK ZA ODPAD:
§ fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě
§ děti do 4 let věku
§ fyzické osoby, které vlastní rekreační
objekt, dům či byt, ve kterém není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba

SVOZ POPELNIC
OD ÚNORA 2020:

600 Kč
300 Kč
600 Kč

ČTVRTEK 6/2
PLAST PAPÍR
sudý týden

POPELNIC SE SMĚSNÝM
2/ SVOZ
ODPADEM 1x ZA 14 DNÍ

SKO

První změnou je celoplošné zavedení SVOZU SKO S 14DENNÍ FREKVENCÍ. Dle dohody se
svozovou firmou se začne s nižší frekvencí svážet OD ÚNORA
2020, a sice KAŽDÝ LICHÝ
TÝDEN. Měsíc leden bude přechodným obdobím, kterého se

změna týkat nebude (vyváží se
každý čtvrtek). V únoru budou
popelnice se směsným komunálním odpadem svezeny už
jen ve čtvrtky 13. 2. a 27. 2., dále
pak všechny následující liché
čtvrtky.

SVOZ PAPÍRU A PLASTU
3/ PYTLOVÝ
DŮM OD DOMU
PLAST PAPÍR

Druhou změnou, která by měla
právě podpořit snižování objemu SKO a zvýšit míru třídění
odpadu, je pytlový svoz tříděného odpadu (papíru a plastu) přímo od domu. Výhodou
tohoto systému je především
pohodlí – lidé z domácností,
které se do systému (na bázi
dobrovolnosti) zapojí, nebudou muset chodit s papírem
a plasty na sběrná hnízda, pytle
s vytříděným odpadem pouze
umístí stejně jako běžnou popelnici v předepsaný den před
svůj dům. Předpokladem je, že
se touto službou uleví i sběrným hnízdům a bude možné
snížit frekvenci jejich svozu.
Právě papír a plast se sváží 3x
týdně a kromě vysoké finanční
nákladnosti pro město se jistě
uleví i lidem bydlícím v blízkosti hnízd. Četnost pytlového
svozu bude také čtrnáctidenní.
Plastové pytle s vytříděným papírem a plastem budou sváženy

ČTVRTEK 13/2
SKO
lichý týden

V SUDÉ TÝDNY. Opět SE ZMĚNA TÝKÁ AŽ MĚSÍCE ÚNORA.
První pytlový svoz proběhne
6. 2., druhý 20. 2. a pak vždy
za 14 dní. Pytlový svoz se bude
týkat vždy obou komodit – plastu i papíru zároveň. Prosíme
obyvatele, aby je k vyvezení
vyndavali, pouze pokud budou
plné. Domácnosti, které chtějí
pytlový svoz využít, se zaregistrují v podatelně MěÚ
a do konce března 2020 si
vyzvednou 12 ks žlutých
(na plast) a 12 ks modrých pytlů
(na papír) o objemu 120 l.
Termíny svozu budou vyznačeny ve společném sdíleném kalendáři, který se
propisuje na hlavní stránku
městského webu (lidé si ho
mohou též nasdílet do své
kalendářové aplikace – odkaz najdete na webu města:
veltrusy.cz/kalendar-akci).

ČTVRTEK 20/2
PLAST PAPÍR
sudý týden

ČTVRTEK 27/2
SKO
lichý týden

Plasty

Bioodpad

MĚSTO
VELTRUSY

¡
¡

¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡

zbytky jídel (gastroodpad)
jedlé oleje
kosti, maso, kůže
uhynulá zvířata
exkrementy masožravých
zvířat
znečištěné piliny
stavební suť (nepatří ani
na sběrný dvůr)
komunální odpad
další biologicky
nerozložitelné odpady

¡ sešlápnuté PET láhve
a víčka (nezaberou
v kontejneru tolik místa)
¡ vypláchnuté plastové
nádoby, láhve a kelímky
¡ plastové tašky, sáčky, fólie
¡ balicí fólie od spotřebního
zboží
¡ zubní kartáčky,
tuby od zubních past
¡ CD a DVD nosiče
¡ obaly od CD disků
¡ výrobky z plastů
¡ čistý polystyren (po menších kusech, nesmí být
znečištěný lepidlem,
fasádou)

¡ mastné obaly
¡ obaly se zbytky potravin,
pracích a čisticích
prostředků, žíravin, barev
a jiných nebezpečných
látek
¡ novodurové trubky
¡ podlahové krytiny
(linoleum)
¡ bakelit
¡ guma, pneumatiky
¡ PVC

Do kontejneru patří: Nepatří sem:

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

listí, tráva, plevel
zbytky ovoce, zeleniny
čajové sáčky
kávová sedlina
hlína z květináčů
skořápky ořechů a vajec
piliny
dřevní štěpka z větví
stromů a keřů
¡ papírová plata od vajec
¡ roličky od toaletního
papíru

Do kontejneru patří: Nepatří sem:

kečup

Sklo

Papír

¡ uhlový, voskovaný,
křídový papír
¡ plata od vajec
¡ roličky od toaletního
papíru
¡ mastný, promáčený nebo
jinak znečištěný papír
(tyto materiály již nelze
recyklovat)
¡ použité kapesníky
a ubrousky
¡ použité dětské pleny
(patří do směsného
odpadu)

¡ vymyté skleněné láhve
od nápojů
¡ sklenice od kečupů,
marmelád, zavařenin
¡ lahvičky od parfémů
¡ skleněné nádoby
¡ tabulové sklo z oken
a dveří (není nutné sklo
rozbíjet)

¡ keramika, porcelán
¡ autosklo, bezpečnostní
sklo
¡ plexisklo
¡ zrcadla
¡ drátěné sklo
¡ zlacené a pokované sklo
¡ vratné zálohované sklo
(patří zpět do obchodu)
¡ žárovky
¡ varné sklo

Do kontejneru patří: Nepatří sem:

¡ noviny, časopisy, reklamní
letáky, sešity, kancelářský
papír, obálky
¡ krabice, kartony (je potřeba je rozložit), šanony
¡ papírové obaly, balicí papír
¡ cokoliv z lepenky, knihy
¡ obálky s fóliovými okýnky
(zpracovatelé si s nimi
poradí)
¡ bublinkové obálky
(vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku!)
¡ papír s kancelářskými
sponkami (samy se
během zpracování oddělí)

Do kontejneru patří: Nepatří sem:

TŘÍDÍME ODPAD Má to smysl!

¡ technické oleje
(převodové, motorové,
tlumičové)
¡ maziva a kapaliny

¡ drobný elektroodpad,
¡ rozměrné elektrozařízení
který se vejde do manipu– odevzdávejte na sběrné
lačních odhozových dvířek
místo nebo prodejci při
(POZOR! elektrospotřebič
koupi nového
musí být kompletní
¡ použité baterie a akua nerozebraný –
mulátory
nepouštějte se
(odevzdávejte na sběrné
do demontáže spotřebiče,
místo)
může dojít k úniku látek
– nesprávně vyhozené
s negativním dopadem
s běžným odpadem
na životní prostředí
mohou vážně narušit
a zdraví a bezpečnost
životní prostředí, po čase
osob!)
se z nich uvolňují škodlivé
¡ PC součástky
látky (zejména těžké
kovy)
¡ kapesní přehrávače
¡ úsporné žárovky a zářivky
¡ telefony
¡ CD, tonery, videokazety

Do kontejneru patří: Nepatří sem:

Nutnou podmínkou je vkládat olej výhradně do plastových, těsně uzavřených nádob, aby nemohlo dojít k jeho vylití do kontejneru, a tím k jeho znehodnocení.

¡ oleje a tuky z kuchyně
(např. z fritovacích hrnců)
¡ ztužené jedlé tuky

Do kontejneru patří: Nepatří sem:

¡ vypláchnuté krabice
¡ krabice se zbytky nápojů/
od džusů, mléka
potravin
a mléčných výrobků, vína, ¡ „měkké“ sáčky
rajčatových protlaků,
(od kávy či různých
apod. (vhazujte stlačené,
potravin v prášku)
šetříte místo v kontejneru)

Oděvy

Kovové obaly
¡ znečištěné plechovky
od barev a ředidel
¡ kanystry
¡ spreje (barvy, voňavky,
repelenty) – patří
na sběrné místo
na likvidaci jako
nebezpečný odpad
¡ další kovové odpady:
např. plot, rámy,
trubky patří na sběrné
místo jako kovový odpad
– ostatní barevné kovy

¡
¡
¡
¡

koberce
matrace
molitan
znečištěné a mokré
textilie

Odložením vašeho nepotřebného oblečení, obuvi a hraček posloužíte dalším
lidem. Pomáháte nejen ekologickému využití, ale i vytvářet nová pracovní
místa po celé zemi.

(vše vhazujte
v uzavřených igelitových
taškách nebo pytlích)

¡ použitý a nepotřebný
textil: oblečení, ložní
prádlo, záclony, bytový
textil, ručníky, ubrusy
¡ obuv
¡ hračky

Do kontejneru patří: Nepatří sem:

konzervy
nápojové plechovky
kovové tuby
uzávěry
víčka (i alobalová víčka
od jogurtů)
¡ zvířecí konzervy
(vhazujte jen prázdné
obaly)
¡
¡
¡
¡
¡

Do kontejneru patří: Nepatří sem:

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na technické služby: + 4 20 7 28 2 3 3 2 28

Elektroodpad

Tuky
a oleje

Nápojové
kartony

Do kontejneru patří: Nepatří sem:

Provoz sběrného místa

PODNIKATELÉ ŘEŠÍ LIKVIDACI
ODPADU SAMOSTATNĚ
Podnikatelé mají povinnost
uzavřít vlastní smlouvu o svozu odpadu ze svého podnikání (směsného i tříděného) se
svozovou firmou (např. FCC).
Na výzvu je třeba doložit potvrzení o likvidaci odpadu.

Kontaktní osobou pro správu živnostenských smluv u společnosti FCC je

Radka Rejšková
tel: +420 602 739 104

email: Radka.Rejskova@fcc-group.cz

§ V období od ledna do března 2020 bude sběrné místo
otevřeno vždy od 8 do 12
hodin v tyto soboty:
§ Leden: 18.
§ Únor: 1. , 15. , 29.
§ Březen: 14. a 28.

§ Vánoční stromky
lze do konce ledna
odkládat na stanoviště kontejnerů na
tříděný odpad.

+420 728 233 228

Od nového roku platí nová Mobilní rozhlas
rozhlas ve Veltrusích na veltrusy.mobilnirozhlas.cz či
má k 1. 1. 2020 již 386 regis- vyplněním formuláře v podaobecně závazná vyhláška Mobilní
trovaných uživatelů, kteří telně MěÚ. Do chytrých telefozískávají pravidelně aktuální nů doporučujeme instalaci moo místních poplatcích
informace z města (do mobil- bilní aplikace Zlepšeme Česko.
Největší změnou je zcela nový
místní poplatek z pobytu, který
nahrazuje bývalý místní poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek z pobytu bude činit 15 Kč/den v roce
2020 a 30 Kč/den od roku 2021.

Součástí nové OZV je i zavedení
poplatku za umístění stavebního zařízení, skládek a výkopů apod. pro liniové stavby
(plynovod, vodovod, kabelizaci
tel. sítě apod.) ve výši 5 Kč/m2/
den.

ROČNÍ POPLATEK ZE PSŮ (navýšen o 50 Kč):
§ za prvního psa
§ za 2. a každého dalšího psa téhož držitele
§ držitel psa starší 65 let – za prvního psa
§ držitel psa starší 65 let – za 2. a dalšího psa

250 Kč
300 Kč
200 Kč
250 Kč

ní aplikace, e-mailem či SMS).
Mnozí již také využívají možnost aktivně se zapojit a upozorňují vedení města skrze
aplikaci na různé nedostatky
(např. nesvítící lampu veřejného osvětlení, vznikající černou
skládku apod.).
Registrovat se lze jednoduše

Pro ty, kdo potřebují pomoci s registrací nebo aktualizací
dat, případně poradit s instalací
či používáním aplikace, bude
v podatelně MěÚ otevřena
ve středu 15. ledna 2020 poradna v následujících hodinách:
§ 10:00-12:00
§ 15:30-17:30

Právní poradna
Město poskytuje svým občanům bezplatnou právní poradnu, kterou je možné využít
každou středu od 15 do 17 ho-

din na MěÚ Veltrusy (1. patro,
1. dveře vpravo). Rezervace:

+420 606 683 404

Hrazení poplatků

Pečovatelské služby

Poplatky lze uhradit hotově
v podatelně MěÚ nebo převodem na účet. Známky na popelnice a pytle na tříděný odpad
(žluté na plast, modré na papír)
je potřeba vyzvednout osobně

Veltruští senioři a zdravotně
postižení mohou od loňského
roku využívat služeb pečovatelky, která pravidelně dojíždí
do Veltrus. Podrobnosti o po-

v podatelně. Poplatek za odpad
za celou rodinu je možné řešit
jedním převodem, stejně tak
poplatek za více psů jednoho
majitele.

číslo účtu: 0460025399/0800
variabilní symbol: číslo popisné
specifický symbol: 1340 – poplatek za svoz odpadu
1341 – poplatek za psa
zpráva pro příjemce: příjmení
Pozvánky:
LEDEN
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Výstavní síň
na městském úřadě

V E LT R U S K Ý

vernisáž

MASO

PUST

LEDEN

S O B OTA

ÚNOR

ÚNOR
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+420 731 917 804

AKCE VE VELTRUSÍCH
čt
so
so
čt
so
st

22

skytovaných službách najdete
na webu města: veltrusy.cz/socialni-sluzby-0 nebo na telefonu:

so
so
čt
so
so
st

16. 1. 20.15
18. 1. 16.00
18. 1. 18.00
23. 1. 18.00
25. 1.		
29. 1. 18.30

8. 2.
15. 2.
20. 2.
22. 2.
22. 2.
26. 2.

20.00
20.00
20.15
10.00
16.00
18.30

Filmový večer: Všichni to vědí (klubovna)
ASPV: Pyžamáček pro předškolní děti
ASPV: Pyžamáček pro děti z 1. – 5. třídy
Vernisáž: Střípky revoluce (výstavní síň)
Zámek: zahájení sezony
15. zasedání zastupitelstva (hasičárna)

Ples mateřské školy (Závist)
Baráčnický ples (Závist)
Filmový večer: Slunovrat (klubovna)
Veltruský masopust (průvod z parčíku)
RC Havránek: Dětský karneval (sokolovna)
16. zasedání zastupitelstva (hasičárna)

