
Harmonogram svozu  
tříděného odpadu
Termíny svozu jednotlivých složek tříděného  
odpadu najdete na webu města:  
veltrusy.cz/trideny-odpad.
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 § 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
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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

Roční poplatek ze psů
Výše poplatku ze psů zůstává stejná jako v předchozím roce.

Poplatek za svoz odpadu 
činí 800 Kč na osobu
Poplatek za svoz a likvidaci 
odpadu zůstává ve výši 800 Kč 
na občana i přesto, že svozová 
firma uplatňuje inflační do-
ložku a navyšuje ceny za svoz 
o 15 %. 

Splatnost poplatku je 
do 31. 3. 2023 (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

Biopopelnice k domu
I letos mohou občané využít 
svozu biopopelnic od dubna 
do konce listopadu. Poplatek 
za tuto službu činí 1.330 Kč 
za sezónu. Občané, kteří služ-
bu využívali v loňském roce, 
mohou potvrdit svůj zájem 
pouze zaplacením poplatku. 
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, vše nejlépe do 
středy 22. března.

Svoz bude probíhat  
1x za 14 dní, každé sudé 
pondělí. První svoz se usku-
teční 3. dubna 2023 a poslední 
27. listopadu 2023.

Hrazení poplatků

Pro úhradu poplatků upřed-
nostněte, prosím, platbu z po-
hodlí domova přes platební 
portál, kde můžete platit 
kartou, google/apple pay nebo 
bankovním převodem. V pla-
tebním portálu se nemusíte 

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

Známky vám budou po za-
placení poplatku doručeny do 
poštovní schránky, případně 
je lze vyzvednout osobně 
v podatelně MěÚ.

Platby lze také uskutečnit 
v hotovosti v podatelně MěÚ.

 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

Odkaz  
na platební 
portál: 
platby-sc.cz

SKO
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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

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 | tel: 315 781 143

 » PO a ST: 8-12 a 13-17:30 h

Knihovna...
bude od pátku 20. ledna ote-
vřena v novém komunitním 
centru na adrese Chotko-
va 65 v obvyklý čas od 14 do 
17 hodin.

Kalendář  
akcí

 § pátek 20. 1. | 18:00
 » Slavnostní otevření 

komunitního centra
 § sobota 21. 1. | 10:00

 » Den otevřených dveří 
komunitního centra

 § sobota 21. 1. | 16:00
 » ASPV: Pyžamáček pro 

předškoláky a děti do 
2. třídy ZŠ

 § sobota 28. 1. |
 » Zámek: Zahájení  

zámecké sezóny
 » Lednový underground – 

hudební festival v KaSS 
Kralupy od 17:00

 § neděle 5. 2. |
 » Deskoherní klub:  

Víkendové hraní  
 § sobota 25. 2. | 

 » Veltruský Masopust 

Pozvánka na slavnostní otevření 
komunitního centra 20.-21. ledna
V pátek 20. ledna v 18:00 
bude slavnostně otevřeno 
nové komunitní centrum. 
V rámci akce se v komunitním 
prostoru v přízemí usku-
teční vernisáž fotografií 
z pozůstalosti po Jaroslavu 
Krušinovi „Veltrusy známé 
i neznámé 1968-92“. Během 
večera mohou příchozí dále 

zhlédnout promítání fotogra-
fií z historie a rekonstrukce 
budovy, občerstvit se a přitom 
se zaposlouchat do hudební 
produkce kapel Pedro & Little 
Mouse a Levou zadní. 

Na sobotu jsou pak 
připraveny ukázkové hodiny 
místních i přespolních spolků 
doplněné o kulturní program: 

Den otevřených dveří  
v komunitním centru 
v sobotu 21. ledna

 § 10:00 | Jóga pro všechny s Hanou Bozděchovou |  
sál v podkroví, podložky s sebou

 § 10:00 | Vaření thai curry s Lukášem | workshopová kuchyň 
v přízemí

 § 11:00 | Tvořivá dílna s Havránkem | poradna v přízemí
 § 11:15 | Fyzionožka: Podologie aneb o našich nožkách | 

přednáška v sále v podkroví
 § 13:00 | Deskoherní klub: Hraní her | knihovna (1. patro)
 § 14:00 | Punch and Judy Show |  

klasická maňásková rakvičkárna v komunitním  
prostoru v přízemí (pro děti i dospělé)

 § 14:00 | Čokoládovna Pralinka:  
Hraní a kouzlení s čokoládou pro děti |  
poradna v přízemí

 § 15:00 | Vaření s Lukášem: mexická  
kuchyně | workshopová kuchyň v přízemí

 § 15:00 | Bubnovací workshop pro celé rodiny | sál v podkroví
 § 16:00 | Beseda se starostou – téma: (nejen) rekonstruk-

ce komunitního centra | komunitní prostor v přízemí 
 § 16:00 | Learn English with songs | angličtina pro 13+  

a dospělé v knihovně v 1. patře
 § 16:30 | Muzicírování s Verčou Kuchtovou | sál v podkroví, 

hudební nástroje s sebou, vítáni jsou děti i dospělí
 § 18:00 | Veltruské smyčcové duo Petr Benda (housle) 

a Václav Čepelák (viola) – melodie mistrů 18. a 19. století 
| sál v podkroví

 § 19:00 | Filmový večer nejen pro pamětníky: Prstýnek | 
sál v podkroví
Neváhejte se programů aktivně zúčastnit nebo můžete jen tak nahlédnout.

Druhé kolo  
prezidentských 
voleb
se uskuteční v pátek 27. ledna 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 
28. ledna od 8 do 14 hodin.

Písemné žádosti o voličské 
průkazy je potřeba doručit do 
20. 1. na MěÚ Veltrusy, osobně 
lze žádat do 25. ledna.

Voliči budou ve 2. kole roz-
hodovat mezi Petrem Pavlem 
a Andrejem Babišem.

Zámek Veltrusy 
zahájí sezónu 
28. 1.
Pro veřejnost bude přístupný 
okruh „Aristokracie: začátek 
konce“ v samoobslužné vari-
antě s průvodcovskou aplikací 
nebo s živým průvodcem. 
Součástí nabídky zůstává také 
Laboratorium památkové péče. 

V parku bude pokračovat 
rozsáhlejší údržba vybraných 
úseků cest. | zamek-veltrusy.cz

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).  

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

Radka Rejšková  
+420 602 739 104  

Radka.Rejskova@fcc-group.cz

LEDEN-BŘEZEN SOBOTA 8-12 hod

Vánoční stromky lze do kon-
ce ledna odkládat ke stano-
vištím kontejnerů na tříděný 
odpad. 

Provoz sběrného místa

KONTAKT  
TECHNICKÉ SLUŽBY: 

728 233 228

veltrusy.cz


