Organizační pokyny k odvozu a úhradě komunálního odpadu pro
rok 2021
Oprávněná osoba
Odvozem a likvidací komunálního odpadu z území obce Slatina nad Úpou je pověřena firma:
Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, telefon 494 629 505,
IČO: 42194920
Smlouvy na odvoz a likvidaci a ceny pro rok 2021
Obec Slatina nad Úpou zastoupená firmou Marius Pedersen a.s. je oprávněna uzavírat
smlouvy s občany o odvozu a likvidaci komunálního odpadu, poplatky za tuto službu vybírá
obec buď hotově na obecním úřadě, nebo převodem na účet obce číslo: 9825551/0100.
Ve smlouvě si každý sjedná požadovanou frekvenci odvozu komunálního odpadu podle
některého z následujících způsobů:
Čtrnáctidenní /poloviční/ svoz
Měsíční svoz
Dvouměsíční svoz

odvoz 26 x za rok
odvoz 13 x za rok
odvoz 6 x za rok

cena 2668,- Kč
cena 1357,- Kč
cena
730,-Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Úhrada od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021.
Známkový svoz je určen pouze pro mimořádné svozy u majitelů popelnic. Popelnice
s nalepenou známkou bude odvezena ve dnech svozu.
Známka 1 ks
cena 123,- Kč.
Termíny všech svozů jsou uvedeny ve svozovém kalendáři, který je k dispozici na OÚ.
Svozovým dnem je čtvrtek.

Pokyny pro sběr komunálního odpadu z rekreačních objektů:
Pro každý rekreační objekt, je na základě usnesení Zastupitelstva obce číslo: 20/09/04 –
2020/12/15 ze dne 15.12.2020 stanoven za shromažďování, přepravu, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu od 1. 1. 2021 poplatek ve výši 500,-- Kč
za jeden kalendářní rok, splatný do 30. června příslušného kalendářního roku.
Platbu je možné provést převodem na účet obce č. 9825551/0100, jako variabilní symbol
uvést číslo popisné rekreačního objektu.
Likvidace komunálního odpadu z rekreačních objektů bude organizována následovně:
Majitel nemovitosti obdrží po zaplacení výše uvedeného poplatku na Obecním úřadě 5 ks
pytlů označených nálepkou s názvem obce, číslem popisným nemovitosti a příslušným
kalendářním rokem. Uhrazené pytle prosíme vyzvednou do 30.6.daného roku. Do těchto
pytlů se bude odkládat domovní odpad z uvedené nemovitosti. Po naplnění se dobře zavázané
pytle, jejichž váha nepřekročí 15 kg, umístí k hlavní silnici, nebo na stanoviště kontejnerů do
8hod ráno. Přistavené pytle budou odváženy vždy v pondělí ráno pracovníkem obce.
V případě potřeby více pytlů je možnost dokoupení na Obecním úřadě. Pytle jsou k dispozici
v úředních dnech pondělí a středa od 8 -17hod.

Organizační pokyny pro sběr skla, papíru, plastů a drobných kovových
předmětů a jedlých olejů a tuků pro rok 2020
Sběr odpadového tříděného skla, plastů, papíru a kovu a jedlích olejů a tuků je zajišťován
firmou Marius Pedersen a.s.
Kontejnery určené pro tříděný sběr skla, plastů, papíru a kovů jsou umístěny na pěti
sběrných místech viz: Obecně závazná vyhláška obce Slatina nad Úpou č.1/2015
Tyto kontejnery jsou vyváženy podle potřeby na vyzvání obecního úřadu. Všechny tříděné
komodity jsou odváženy k recyklaci. Poplatky za odvoz a uložení hradí plně obec.
Jedlé oleje a tuky:
Jedlé oleje a tuky se budou svozové firmě předávat v průhledných PET lahvích.
Tyto průhledné PET lahve se budou pokládat na popelnice a ty budou svezeny při běžném
svozu směsného komunálního odpadu.

Organizační pokyny pro sběr stavebního odpadu na rok 2020
Likvidaci stavebního odpadu viz OZV obce č.1/2015 za úplatu.

Bioodpad
Pro odkládání biologického odpady bude od dubna do listopadu umístěn před budovou bývalé
školy čp. 30 kontejner. V ostatních měsících budou na třech stanovištích v obci umístěny
hnědé kontejnery označené BIO o objemu 240l.

Organizační pokyny pro sběr nebezpečného odpadu
a nadměrného odpadu.
Sběr nebezpečného odpadu provádí 2x ročně, po předchozím zveřejnění termínu mobilní
sběrna, přistavená vždy v určenou dobu u obecního úřadu, firma Marius Pedersen a.s. Tento
způsob likvidace je určen pouze pro fyzické osoby, neplatí pro podnikatele.
Nadměrné předměty, které se nevejdou do popelnic, mohou občané odkládat do
velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistaveny po dobu jednoho týdne na dvou místech
v obci – na horním a dolním konci a to v měsíci květnu. Likvidaci provádí firma Marius
Pedersen a.s. Termín přistavení bude včas ohlášen obvyklým způsobem.
Poplatky za odvoz a likvidaci těchto komodit hradí za občany obec.
Ve Slatině nad Úpou, dne 15.12.2020

Marie Pokorná, starostka

