
LiSTLiST
INFORMAČNÍ PŘÍLOHA  
VELTRUSKÝCH LISTŮ

2021/1    INFOINFO  
VELTRUSKÝVELTRUSKÝ
Výše poplatků za odpad  
ani ze psů se nemění
Výše poplatků i  systém place-
ní zůstávají stejné jako v  roce 

2020. Splatnost poplatků je 
do 31. března 2021.

 § 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

600 Kč
300 Kč

ROČNÍ POPLATEK ZA ODPAD:

600 Kč

Pytlový svoz jen plastů
Jednou za 14 dní bude nadále 
probíhat pytlový svoz plastů 
od domu. Nově, od 1. února 
2021, se již pytlový svoz netýká 
papíru (!). Jeho výtěžnost byla 
minimální a náklady na něj pří-
liš vysoké. 

Občané, kteří mají o pytlo-
vý svoz zájem, obdrží do konce 
března v podatelně MěÚ spolu 
se známkou na popelnice 12 ks 
žlutých pytlů o objemu 120 l.

Cílem pytlového svozu je 
především zvýšení dostup-
nosti třídění a snížení množ-
ství odpadu v popelnicích na 

směsný odpad, který putuje 
bez jakékoliv úpravy přímo na 
skládku. Skládkovací poplatek 
se s novým zákonem platným 
od letošního roku začíná navíc 
podstatně navyšovat. Každý 
nevytříděný odpad mohou od 
dalšího roku občané pocítit 
v  podobě zvýšeného poplatku 
za odpady.

Pro případné nově zapojené 
občany připomínáme, že i pytle 
s vytříděným plastem je potře-
ba umístit v den svozu do 6:00 
před dům. Pytle vyndavejte, 
pouze pokud jsou plné.

Harmonogram svozů:
 § U školy (západní část města 

včetně Palackého ul.)
 » lichý čtvrtek – pytle
 » sudý čtvrtek – popelnice

 § U hřbitova (východní část 
bez Palackého ul.)

 » lichý čtvrtek – popelnice
 » sudý čtvrtek – pytle

Aktuální termíny svozů najde-
te na webu města v kalendáři 
v  pravé liště. V případě změn 
budou občané informováni ak-
tualitou na webu města, v Mo-
bilním rozhlase i na facebooku 
MestoVeltrusy.

 § 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

Hrazení poplatků
Poplatky lze uhradit hotově 
v  podatelně MěÚ nebo převo-
dem na  účet. Známky na  po-
pelnice a pytle na tříděný odpad 
je potřeba vyzvednout osobně 

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: 

 zpráva pro příjemce:

1340 – poplatek za svoz odpadu
1341 – poplatek za psa
příjmení Podnikatelé řeší likvidaci  

odpadů samostatně
Podnikatelé mají povinnost 
uzavřít vlastní smlouvu o  svo-
zu odpadu ze svého podnikání 
(směsného,   tříděného i ob-
jemného) se svozovou firmou 
(např. FCC). Město se v letošním 
roce zaměří na kontrolu smluv 
a podnikatele bude vyzývat 
k  předložení potvrzení o likvi-

daci veškerých odpadů z pod-
nikání. Kontaktní osobou pro 
správu živnosten ských smluv 
u společnosti FCC je:

Radka Rejšková  
tel: +420 602 739 104  

email: Radka.Rejskova@fcc-group.cz

Svoz popelnic  
se směsným odpadem
I  nadále platí, že popelnice se 
směsným odpadem (SKO) jsou 
sváženy 1x za 14 dní a město je 
kvůli svozu SKO rozděleno na 
dvě poloviny ulicí Palackého. 

Popelnice je potřeba na-
chystat před dům v den svozu 
nejpozději v 6:00. Na stížnosti 
na nevyvezení u pozdě vynda-
ných popelnic se nebere zřetel.
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V  období od  ledna do  břez-
na 2021 bude sběrné mís-
to otevřeno vždy v sobotu  
od 8 do 12 hodin .

Provoz sběrného místa
+420 728 233 228

Prosíme, v okolí stanovišť na třídění
 NEUMISŤUJTE ŽÁDNÝ ODPAD MIMO KONTEJNERY 

Svozová firma povalující se od-
pad nevyváží a odpadky všeho 
druhu (včetně rozbitého skla, 
velkých krabic, starého nábyt-
ku a jiného domovního odpa-
du) jsou nežádoucím, mnohdy 
dokonce nebezpečným nepo-
řádkem na ulicích a v blízkosti 
rodinných domů. Jeho odklí-
zení je velmi nákladné a ti, co 
ho způsobují, se dopouštějí 
přestupku – odkládáním od-
padů mimo vyhrazená místa 
a zakládáním černých skládek 
totiž porušují obecně závaznou 
vyhlášku města (2/2019) i zákon 
o odpadech. Riskují tak sankci 
až 50 tis. Kč. (Výjimkou jsou ka-
ždý rok v  lednu odložené vánoční 
stromky, jejichž svoz nabízí tech-
nické služby nad rámec svých běž-
ných povinností).

KDYŽ JSOU  
KONTEJNERY PLNÉ,
zkuste se vrátit později.

KDYŽ JE VÁŠ ODPAD  
PŘÍLIŠ OBJEMNÝ,
krabice je potřeba rozložit na 
plocho, mnohdy i rozřezat na 
menší kusy (výplňový materiál 
z krabic patří většinou do jiného 
kontejneru). Pokud se zbavuje-

te starého nábytku, je potřeba 
ho dopravit na sběrné místo, 
které je pro vás otevřené mini-
málně každou sobotu v roce. 

CO NEPATŘÍ  
ANI NA SBĚRNÉ MÍSTO
Stavební odpad a suť město ne-
přijímá vůbec, neodkládejte ho 
tedy ani u stanovišť na tříděný 
odpad, ani na sběrný dvůr. Jeho 
likvidaci si musí občané zajistit 
na vlastní náklady, např. odvo-
zem na skládku v Úžicích.

Dalším druhem odpadu, 
se kterým nepochodíte ani na 
sběrném místě, jsou pneuma-
tiky. Jejich zpětný odběr je za-
jišťován kolektivním systémem 
ELTMA (www.eltma.cz), větši-
nou pneu- či autoservisy. Kon-
takty nalzenete na výše uvede-
ném webu.

ABYCHOM TU MĚLI  
ČISTO A BEZPEČNO,
rádi bychom všechny vyzvali 
k  zodpovědnosti a ohledupl-
nosti nejen k  našemu životní-
mu prostředí, ale také ke spo-
luobčanům, kteří bydlí v  okolí 
stanovišť. Nikdo z  vás se jistě 
nechce dívat z okna svého domu 
na hromady cizích odpadků.

Odkládejte odpad, kam patří

Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas ve  Veltrusích 
má k  1. 1. 2021 již 457 registro-
vaných uživatelů, kteří získáva-
jí pravidelně aktuální informa-
ce z města (do mobilní aplikace, 
e-mailem či SMS). Děkujeme 
také všem, kteří se aktivně za-
pojují a upozorňují vedení měs-
ta skrze aplikaci na různé nedo-

statky (např. nesvítící lampu či 
drobný nepořádek). 

Registrovat se lze jednoduše 
na  veltrusy.mobilnirozhlas.cz či 
vyplněním formuláře v  poda-
telně MěÚ.  Do chytrých telefo-
nů doporučujeme instalaci mo-
bilní aplikace Zlepšeme Česko.

Dočasné přemístění ordinací
Vzhledem k získané dotaci na 
rekonstrukci současného domu 
služeb je potřeba přestěhovat 
lékařské ordinace na tento rok 
do provizorních prostor. 

Pokud vše dobře dopadne, 
dětskou lékařku budou její 
pacienti navštěvovat v přízemí 
sokolovny (místo rodinného 
centra Havránek, vchod z Pa-
lackého ul.). Prostor pro prak-
tickou lékařku poskytne firma 
Boneri v ulici J. Dvořáka. 

V současné době 
probíhá schvalování 
dotčenými orgány. 
O  přesném datu za-
hájení ordinačních hodin na 
náhradním místě budou obča-
né včas informováni (předpo-
kladem je počátek února 2021). 

Prosíme všechny pacienty 
místních lékařek o shovívavost 
a pochopení náročné situace. 

Senioři nad 80 let:  
očkování proti COVID-19
Registrace lidí starších 80 let 
k očkování proti koronaviru pro-
bíhá od pátku 15. ledna 2021 na 
webu registrace.mzcr.cz nebo 
telefonní lince 1221.

Pokud si s online registra-
cí poradíte sami, připravte si 
k ruce mobilní telefon, na který 
vám přijde SMS s potvrzovacím 
kódem. Při registraci vám sys-
tém nabídne rovnou i rezerva-
ci termínů ve vámi vybraném 
očkovacím centru. V případě 
vyčerpaných kapacit se pouze 
zaregistrujete a vyčkáte na do-
ručení zprávy o uvolnění dal-
ších termínů. SMS zprávou vám 

bude zaslán  číselný kód, pomo-
cí kterého se znovu přihlásíte 
do systému a rezervaci termínu 
dokončíte.  

S registrací mohou pomoci 
rodinní příslušníci či sousedé, 
nebo se ve Veltrusích můžete 
obrátit na následující kontakty: 

 » asistentka starosty:  
317 070 291

 » Věra Krčmová:  
315 781 042

V případě zájmu volejte, je 
možné domluvit osobní schůz-
ku, případně i odvoz seniora na 
očkování. 

Právní poradna
Bezplatná právní poradna fun-
guje až do odvolání pouze tele-
fonicky nebo e-mailem.

Pečovatelské služby
V případě potřeby sjednání slu-
žeb pečovatelky pro seniora či 
zdravotně postiženého volejte: 

Veltruská knihovna
Ve stupni PES 5 je knihovna zce-
la uzavřena, na stupni 4 bude 
možné objednat knihy e-mai-
lem a po dohodě vyzvednout. 

RC Havránek
Havránek se z důvodu uvolně-
ní prostoru pro ordinaci dětské 
lékařky dočasně přestěhoval 
do prostor klubovny ASPV nad 
tělocvičnu sokolovny. Veškerý 
vnitřní program bude probíhat 

zde. Kočárky, kola či odrážedla 
bude možné uschovat v šatně 
sokolovny. Rodinné centrum 
tímto děkuje ASPV za možnost 
využít v této situaci jejich klu-
bovnu.

+420 606 683 404 
hulav@seznam.cz

+420 731 917 804
veltrusy.cz/socialni-sluzby-0

knihovna@veltrusy.cz 
www.knihovnaveltrusy.wz.cz


