Příloha č. 6 RM23
Č. usnesení
SVOZOVÝ KALENDÁŘ města Česká Skalice pro svoz komunálního odpadu
na rok 2017
Na straně č. 1 jsou uvedeny:
- svozový den, i v příštím roce to bude úterý
- druhy svozů
- doplněno o popelnice s objemem 240 l, následně jsou uvedeny i ceny za tyto svozy
- doplněno o jednorázové žetony, kterém budou sloužit k jednorázovému svozu komunálního
odpadu, mimo termín objednaného svozu.
- týdny v roce, ve kterých je prováděno vysypání nádob na komunální odpad
- upozornění do kdy mají být vylepeny nové svozové známky na rok 2017
- kontaktní adresy
Na straně č. 2 jsou uvedeny:
- povinnosti majitele nádoby
- shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zákonná ustanovení
- doplňkový sběr - plastové pytle
- informace o službách, které provozují Technické služby města Česká Skalice
- informace o jednorázových žetonech
- informace o stanovištích na tříděný sběr komunálního odpadu
- informace pro majitele psů o výdeji pytlíků na psí exkrementy
Na straně č. 3 jsou uvedeny:
- informace o svozu nebezpečného odpadu a objemného odpadu
Termíny svozů v roce 2016: 25. března, 2. září a 25. listopadu 2017
Dle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění dalších ustanovení je obec povinna v souladu se
zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a
zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a
spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního
odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených
termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento
systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou.
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V letošním roce proběhl svoz nebezpečného a objemného odpadu 3x, což splňuje literu zákona
o odpadech. Vzhledem k míře využívání možností odevzdat nebezpečný a objemný odpad do
mobilního prostředku občany České Skalice se v současnosti jeví plánované tři svozy jako
dostačující.
- informace o svozu biomasy v České Skalici v roce 2017

Svoz biomasy v České Skalici
Forma svozu:

Občan umístí vak s biomasou před svoji nemovitost na chodník a to nejdéle do 7.00 hodin
v příslušný den svozu. Následně bude vak vysypán a vrácen občanovi. Svezená biomasa
z vaků bude předána k dalšímu zpracování.

Lokalita sběru:

Česká Skalice, Malá Skalice, Zájezd, Spyta a Zlíč

Období svozu:

a)
18. 4. 2017 – 6. 11. 2017, tj. 30 svozů pro 1 místo
b)
od 10. 4. do 13. 11. 2017, tj. 32 svozů pro 1 místo

Den svozu:

vždy každé pondělí; z důvodu státního svátku se svoz přesouvá na úterý,

tj. 17. 4. na 18. 4., 1. 5. na 2. 5., 8. 5. na 9. 5. 2017
Den svozu:

vždy pondělí

Četnost svozu:

1 x týdně v daném místě

Podmínky svozu:

Biomasou se pro tento sběr rozumí posečená tráva, seno, ořezané větve (dřevní štěpka),
listí ze stromů a keřů, padané ovoce, nevyužitá zelenina a odpady květinových záhonů ze
zahrad občanů. Do vaku na biomasu patří pouze vyjmenované komodity! Pokud bude vak
obsahovat jiný odpad nebo nebude biomasa uložena ve vaku, nebude odpad odvezen!
Váha vaku nesmí přesáhnout 40 kg.

Doporučeno:

1 RD = 1 vak, bytový dům 1 vak na cca 500 m2 udržované travnaté plochy

Zpoplatnění:

a)
550 Kč = cena za službu svozu 1 vaku biomasy pro rok 2017 (paušální částka
bez ohledu na míru využívání), nutno zaplatit před zahájením poskytování
služby na MěÚ Česká Skalice
230 Kč = nákup vaku na MěÚ Česká Skalice
b)
590 Kč = cena za službu svozu 1 vaku biomasy pro rok 2017 (paušální částka
bez ohledu na míru využívání), nutno zaplatit před zahájením poskytování
služby na MěÚ Česká Skalice
230 Kč = nákup vaku na MěÚ Česká Skalice

Kontaktní osoba:

Alena Velecká, referentka pro odpadové hospodářství (Tel. 491 490 065)
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Na straně č. 4 jsou uvedeny:
- informace o provozu na Sběrném dvoře města Česká Skalice
- informace o bílých kontejnerech firmy Textileco a. s.
___________________________________________________________________________
Distribuce Svozového kalendáře občanům proběhne v měsíci prosinci 2015; svozové
známky budou spolu se složenkou nebo s fakturou na příslušnou částku za svoz odpadu
distribuovány v měsíci lednu 2016.
Svozové kalendáře budou vytištěny u firmy Eduard Paseka, Havlíčkova 30, Jakubské
Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
za cenu 5 082,00 Kč bez DPH.
___________________________________________________________________________
Výběr firmy na vytištění Svozového kalendáře byl proveden na základě poptávky u těchto
tiskařských firem 1)
Losenický – polygrafický závod s.r.o., Náchodská 2100, 549 01 Nové Město nad Metují
Cenová nabídka:

a) 2,65 Kč/ks
b) 2,74 Kč/ks

2)
GZH, s.r.o., sídlo a obchod Praha, Nová cesta 1550/17, 140 00 Praha 4, výroba Hronov,
Čapkova 284, 549 31 Hronov
Cenová nabídka:

a) 2,13 Kč/ks
b) 2,29 Kč/ks

3)
Eduard Paseka, Havlíčkova 30, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
Cenová nabídka:

a) 2,10 Kč/ks
b) 2,25 Kč/ks

Uvedené ceny jsou bez DPH
___________________________________________________________________________

Vypracovala: Alena Velecká
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