
INFORMACE O SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
v roce 2018

Vážení spoluobčané,

vezměte, prosím, na vědomí následující informace ohledně svozu komunálního odpadu:

1. Ceny za svoz odpadu v roce 2018 se nemění!  I když Marius Pedersen pro rok 2018 zvýšil ceny za svoz 
komunálního i tříděného odpadu, zastupitelstvo se rozhodlo svozy odpadu dotovat a ceny nezvyšovat. 
Pokud se budou ceny i nadále zvyšovat, je pravděpodobné, že v dalších letech ke zvýšení poplatků dojde.

2. Popelnice je nutné OZNAČIT ZNÁMKOU „Marius Pedersen 2018“, které je potřeba vyzvednout a zaplatit
na  obecním úřadě.  Tuto  možnost  máte  ve  středu 10.1.,  17.1.  nebo 24.1.  od  17.  do  18.  hodiny
(lednový svoz bude ještě realizován na svozové známky roku 2017.

3. Cena za svoz komunálního odpadu v roce 2018 je stanovena následovně:

Cena za svoz 61,50 Kč x 13 svozů 800,- Kč / popelnici
    (platí pro popelnice 110 nebo 120 l, pro 240 l nutno zaplatit známku za 1.600,- Kč)

Při potřebě odvozu většího množství odpadu je možné zakoupit na Obecním úřadě plastový pytel „Marius 
Pedersen 120 l“ za 70,- Kč.

Další  možností  je zakoupení  jednorázové známky na další  popelnici v ceně 70,- Kč. Takto označená
popelnice pak bude vyvezena v rámci pravidelného svozu.

Při  placení  poplatku  za svoz s  Vámi  bude sepsána „Dohoda o úhradě za sběr komunálního odpadu“  a
předána známka „Marius Pedersen 2018“ na popelnici.

Stejně jako v roce 2017, ani v roce 2018  poplatek za svoz separovaného odpadu (plasty, sklo, papír)
nebude vybírán.

UPOZORNĚNÍ:  KAŽDÝ  OBČAN  JE  PŮVODCEM  ODPADU  A  JE  POVINEN  DODRŽOVAT  PRAVIDLA  S JEHO
NAKLÁDÁNÍM, tzn. PLATIT ZA JEHO LIKVIDACI. KDO NEVLASTNÍ POPELNICI S PLATNOU NÁLEPKOU JE
POVINEN PROKÁZAT SE DOKLADEM O JEHO LIKVIDACI. KDO TAK NEUČINÍ, DOPOUŠTÍ SE ČINNOSTI V
ROZPORU SE ZÁKONEM. DODRŽOVÁNÍ TÉTO POVINNOSTI BUDE OBECNÍM ÚŘADEM KONTROLOVÁNO Z
DŮVODU ZABRÁNĚNÍ ČERNÝCH SKLÁDEK V OKOLÍ VRŠOVKY.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ pro rok 2018 (svozový den STŘEDA)

měsíc den (datum) měsíc den (datum)

leden 17. červenec 4.

únor 14. srpen 1., 29.

březen 14. září 26.

duben 11. říjen 24.

květen 9. listopad 21.

červen 6. prosinec 19.

Poznámka:  Pokud  plánujete  zakoupit  popelnici,  doporučujeme  její  nákup  u  společnosti  Marius  Pedersen,
případně tento nákup konzultovat. Při nákupu nevhodné popelnice nemusí být tato vyvezena, nebo
případná odpovědnost za poškození nevhodné popelnice nemusí být uznána.

Obec Vršovka


