Organizační pokyny k odvozu komunálního odpadu pro rok 2022
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

Vážení občané věnujte pozornost úhradě odpadů.
Zásadní změna od 1.1.2022 úhrada na základě Obecně závazné vyhlášky
č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Celé znění vyhláška na www.slatinanadupou.cz/obecni-urad/uredni-deska/.
Poplatníkem je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je
umístěna na území obce.
Základní sazba ročního poplatku činí 800Kč, poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 30.6.2022. Sleva ve výši 300Kč z celkové sazby poplatku se
poskytuje všem, kteří uhradí poplatek do 30.6.2022.
Ohlašovací povinnost budou mít pouze osoby, které budou žádat o osvobození.
Místní poplatek vybírá obec buď hotově na obecním úřadě, nebo převodem na
účet obce číslo: 9825551/0100, variabilní symbol číslo popisné a v poznámce
příjmení + počet členů domácnosti.
Upřednostňujeme platbu převodem.
Svozy popelnic na komunální odpad budou každé dva týdny.
Svozový den dosud nebyl stanoven. Bude oznámen na úřední desce a
stránkách obce www.slatinanadupou.cz

Pokyny pro sběr směsného komunálního odpadu z rekreačních objektů:
Likvidace směsného 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. Do těchto pytlů se bude odkládat směsný komunální odpad z uvedené
nemovitosti. Po naplnění se dobře zavázané pytle, jejichž váha nepřekročí 15 kg, umístí
k hlavní silnici, nebo na stanoviště kontejnerů. Přistavené pytle budou odváženy vždy
v pondělí ráno pracovníkem obce. 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 2022
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.
Jedlé oleje a tuky
Jedlé oleje a tuky v průhledných PET lahvích pokládat na popelnice a ty budou svezeny při
běžném svozu směsného komunálního odpadu.

Organizační pokyny pro sběr stavebního odpadu na rok 2022
Likvidaci stavebního odpadu viz OZV obce č.1/2015 za úplatu.

Bioodpad
Pro odkládání biologického odpady bude od dubna do listopadu umístěn u budovy bývalé
školy čp. 30 kontejner. Do kontejneru odkládejte trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, květiny
větve pouze drcené. V ostatních měsících budou na třech stanovištích v obci umístěny hnědé
kontejnery označené BIO o objemu 240l.
Prosíme nedávejte bioodpad do popelnic na směsný komunální odpad.

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 v měsíci květnu. Likvidaci provádí firma Marius Pedersen a.s. Termín přistavení bude
včas ohlášen obvyklým způsobem.

Použitý textil
Kontejner na textil je umístěn na place u čp.15. Do kontejneru patří oděvy, obuv a textil.
Příloha: Jak správně třídit odpad
Ve Slatině nad Úpou, dne 15.12.2021
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Marie Pokorná, starostka

