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 § 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

Podnikatelé řeší likvidaci  
odpadů mimo městský systém
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 letoš-
ním roce zaměří na kontrolu 
smluv a podnikatele bude 
vyzývat k předložení potvrzení 

o likvidaci veškerých odpadů 
z podnikání. 

Kontaktní osobou pro 
správu živnosten ských smluv 
u společnosti FCC je: 

Radka Rejšková  
+420 602 739 104  

Radka.Rejskova@fcc-group.cz

SKO

 § fyzická osoba přihlášená v obci 
 § vlastník nemovitosti (tedy domu, 

bytu či rekreačního objektu), 
ve které není přihlášena žádná 
fyzická osoba a která je umístěna 
na území obce

POVINNOST PLATIT POPLATEK  
ZA ODPADY MÁ:

800 Kč

VÝŠE  
POPLATKU:

Svoz popelnic se směsným  
odpadem zůstává beze změn
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 
(čtvrtek) nejpozději do 6:00, 
nejlépe den předem. Na stíž-
nosti na nevyvezení u pozdě 
připravených popelnic se 
nebude brát zřetel.

LICHÝ ČTVRTEK SUDÝ ČTVRTEK
U ŠKOLY (včetně ulice Palackého)U HŘBITOVA

Roční poplatek ze psů
Výše poplatku ze psů zůstává stejná jako v předchozím roce.
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Přerušuje se pytlový svoz odpadu
Kvůli malé výtěžnosti a příliš 
vysokým nákladům město 
pozastavuje pravidelný pytlo-
vý svoz od domu. Byl zave-
den v roce 2020, protože se 
předpokládal výrazný nárůst 
vytříděných odpadů a zároveň 
úleva stanovištím na tříděný 
odpad. Služba měla také 
přispět občanům k většímu 
pohodlí pro třídění.

Meziroční nárůst výtěž-
nosti mezi lety 2019/2020 
ale nebyl nijak zásadní (7 % 
u papíru a 14 % u plastu). 
Podíl pytlového svozu papíru 
z celkového množství vytřídě-
ného papíru byl v roce 2020 
necelá 3 % a u plastu necelých 
11 %. Při zapojení zhruba tře-

tiny domácností (přihlášených 
v r. 2020) by měl být výsledek 
výrazně vyšší, službu však 
pravidelně využívalo pouze 
několik desítek domácností. 

Množství papíru a plastů 
na stanovištích na třídě-
ný odpad se nezmenšuje, 
ke snížení frekvence vývozu 
tedy zatím také není možné 
přistoupit. 

Pytlový svoz papíru byl 
zrušen od roku 2021, nyní se 
zastavuje také pravidelný 
pytlový svoz plastu. 

Město v současné době 
hledá možnosti zefektivně-
ní svozu tříděného odpadu 
od domu a navýšení počtu 
sběrných stanovišť.

Poplatek za svoz odpadu se navy-
šuje paušálně na 800 Kč na osobu
Zastupitelstvo města schválilo 
v prosinci 2021 novou obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2021 
o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospo-
dářství (OH). Poplatek se navy-
šuje na 800 Kč na občana. 

Důvodem jsou neustále 
narůstající náklady na od-
padové hospodářství, které 
musí město každý rok dotovat 
zhruba 1,5 milionem korun. 
Z celkových výdajů na OH 
v r. 2021 ve výši cca 3,5 mil. Kč 
pokryli občané poplatkem 
za odpady jen cca 1,3 mil. Kč. 

S novou smlouvou na svoz 
odpadu platnou od 1. 1. 2022 

(která vzešla z jediné nabídky 
veřejné zakázky) se navíc opět 
navyšují sazby za jednotlivé 
dílčí služby.

Navýšením poplatku 
za odpad Veltrusy nijak 
nevyčnívají z průměru v ob-
cích Středočeského kraje, 
ten činí 790 Kč na obyvatele. 
Průměrné roční výdaje na OH 
v kraji dosahují ovšem 1.245 
Kč/ob., zatímco ve Veltrusích 
je to 1.500 Kč/ob.

Splatnost poplatku je 
do 31. 3. 2022 (ideálně převo-
dem na účet). Výše poplatku 
je stejná pro všechny občany 
včetně dětí do čtyř let věku. 
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Harmonogram 
svozu tříděného  
odpadu  
ze sběrných stanovišť

PAPÍR 3x týdně: úterý, pátek, neděle

PLASTY 3x týdně: pondělí, středa, sobota

SKLO 1x za 14 dní: středa v lichém týdnu

TETRAPAK, KOVY, OLEJE      1x za měsíc



 § V období od ledna do břez-
na 2022 bude sběrné místo 
otevřeno vždy v sobotu 
od 8 do 12 hodin 

 § Vánoční stromky  
lze do konce ledna  

odkládat ke stanovištím 
kontejnerů na tříděný 
odpad. 

Provoz sběrného místa

+420 728 233 228
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Důležitá telefonní čísla 
 § MěÚ – obecné informace

 » telefon: 317 070 291
 » asistentka@veltrusy.cz

 § Městská policie
 » telefon: 777 919 156 – 7
 » mestska.policie@ 

veltrusy.cz
 § Hasiči

 » telefon: 721 106 278
 » jsdhveltrusy@seznam.cz

 § Technické služby
 » telefon: 728 233 228
 » kosek@veltrusy.cz

 § Vodovody a kanalizace
 » telefon: 840 121 121, 

602 128 127

 § Elektrické vedení (ČEZ)
 » telefon: 800 850 860

 § Veřejné osvětlení
 » telefon: 728 233 228

 § Knihovna (pátek: 14-17 h)
 » knihovna@veltrusy.cz

 § Právní poradna
 » telefon: 606 683 404 
 » hulav@seznam.cz

 § Sociální poradna
 » 315 781 042 (V. Krčmová)

 § Pečovatelské služby
 » telefon: 731 917 804, 

315 704 267
 § Domácí zdravotní péče

 » telefon: 724 810 714

Biopopelnice k domu
I letos mohou občané využít 
svozu biopopelnic od dubna 
do konce listopadu. Cena 
zůstává stejná jako vloni: 
1.200 Kč za sezónu. Občané, 
kteří službu využívali v loň-
ském roce, mohou potvrdit 
svůj zájem pouze zaplacením 
poplatku (do úterý 15. března). 
V případě nezájmu je potřeba 

se domluvit na vrácení po-
pelnice (asistentka@veltrusy.
cz, 778 706 672). Na stejném 
kontaktu se lze i nově přihlásit.

Svoz bude probíhat  
1x za 14 dní, každé sudé 
pondělí. První svoz se usku-
teční 4. dubna 2022 a poslední 
28. listopadu 2022.

Krajská informační  
linka k očkování

 » telefon: 800 440 430
 » e-mail: covid@kr-s.cz

Krajská informační  
linka k energiím

 » telefon: 800 710 710
 » e-mail: ptejtese@kr-s.cz

Zápis do ZŠ
Zápis do 1. třídy ZŠ Veltrusy 
se uskuteční ve středu  
6. dubna 2022.

Testování  
Covid-19

 § covid-kralupy.cz
 § parkoviště u zim-

ního stadionu v Kralupech

Úřední hodiny 
městského úřadu

 § podatelna, Czech Point,  
ověřování | tel: 317 070 294

 » PO a ST: 8-12 a 13-17:30 h
 » ÚT a ČT: 8-12 a 13-15 h
 » PÁ: 8-12 h

 § stavební úřad | tel: 315 781 177
 » PO a ST: 8-12 a 13-17:30 h 

 § matrika | upřednostněte,  
prosím, telefonický kontakt: 
315 781 143

 » PO a ST: 8-12 a 13-16 h

Kalendář akcí
 § sobota 29. 1. |

 » Zámek: Zahájení  
zámecké sezóny

 § sobota 26. 2. | 
 » Veltruský Masopust  

(předběžný termín)

Hrazení poplatků
Vzhledem k epidemiologické 
situaci prosíme, abyste platili 
poplatky přednostně převo-
dem na účet města a omezili 
osobní návštěvy podatelny. 
Využít lze nově platebního 
portálu Středočeského kraje, 
který převod značně zjedno-
dušuje. 

Platby můžete uskutečnit 
z pohodlí domova bez nutnos-
ti osobně se dostavit na úřad. 
Není potřeba ani dohledávat 
informace o číslu účtu města, 
částce a potřebných symbo-
lech pro převod. Vše je pro 
vás nachystané a platba je 
velmi rychlá. Stačí vybrat 

příslušnou ikonku pro platbu, 
vyplnit potřebné osobní údaje 
a “zaplatit”.

Známka na popelnice vám 
bude doručena do schránky 
nebo ji vyzvednete v poda-
telně MěÚ.

V platebním portálu se 
nemusíte registrovat. Díky 
registraci se však zvýší váš 
komfort – například budete 
mít přehled o provedených 
platbách.

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

 
zpráva pro příjemce:   příjmení

1340 – poplatek za svoz odpadu
1341 – poplatek za psa
3729 – poplatek za biopopelnici

Naskenujte 
pro platbu přes 
platební portál


