SVOZOVÝ KALENDÁŘ města Česká Skalice
pro svoz komunálního odpadu na rok
Svoz popelnic 120 l, 240 l a kontejnerů 1100 l
Ve všech lokalitách města Česká Skalice
bude svoz komunálního odpadu probíhat v
Svoz celoroční: 52 svozů

Poplatek
Poplatek
Poplatek

Popelnice 120 l označené ZELENOU nálepkou
Popelnice 240 l označené ZELENOU nálepkou
Kontejner 1 100 l označený ZELENOU nálepkou

Svoz kombinovaný: 41 svozů

Kč 3.744
Kč 7.488
Kč 34.320

Popelnice 120 l označené ČERVENOU nálepkou
Popelnice 240 l označené ČERVENOU nálepkou

Poplatek
Poplatek

Kč
Kč

Popelnice 120 l označené ŽLUTOU nálepkou
Popelnice 240 l označené ŽLUTOU nálepkou
Kontejner 1 100 l označený ŽLUTOU nálepkou

Poplatek
Poplatek
Poplatek

Kč 1.872
Kč 3.744
Kč 17.160

Poplatek
Poplatek
Poplatek

Kč
Kč
Kč

Svoz měsíční: 13 svozů
Popelnice 120 l označené MODROU nálepkou
Popelnice 240 l označené MODROU nálepkou
Kontejner 1 100 l označený MODROU nálepkou

2.952
5.904

936
1.872
8.580

Jednorázové pytle: slouží k jednorázovému svozu pytle s komunálním odpadem
mimo termín objednaného svozu, nebo jako přílož ke svozové nádobě. Pytle budou
vydány i plátcům s vyměřeným minimálním poplatkem. Pytle lze zakoupit na pokladně
MěÚ Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice.
Cena pytle: 120 litrů
Kč 10 (Popl. za 120 lt. á 0,60 Kč bude vyúčtován v I/2023)

KALENDÁŘ PRO KOMBINOVANÝ SVOZ (svozový týden)
leden
únor
březen
duben
květen
červen

- 1, 2, 3, 4
- 5, 6, 7, 8
- 9, 10, 11, 12, 13
- 14, 15, 16, 17
- 18, 20, 22
- 24, 26

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

-

28, 30
32, 34
36, 38
40, 41, 42, 43
44, 45, 46, 47, 48
49, 50, 51, 52

KALENDÁŘ PRO POLOVIČNÍ SVOZ (svozový týden)
leden
únor
březen
duben

- 2, 4
- 6, 8
- 10, 12
- 14, 16

květen
červen
červenec
srpen

-

18, 20, 22
24, 26
28, 30
32, 34

KALENDÁŘ PRO MĚSÍČNÍ SVOZ (svozový týden)
leden
únor
březen
duben

- 3
- 7
- 11
- 15

květen
červen
červenec
srpen

-

19
23
27
31, 35

září
říjen
listopad
prosinec
září
říjen
listopad
prosinec

-

36, 38
40, 42
44, 46, 48
50, 52
-

39
43
47
51

Kontaktní telefony: REKLAMACE NEPROVEDENÉHO SVOZU - Marius Pedersen a. s. – 493 646 774, 493 646 769
Město Česká Skalice: referent odpadového hospodářství – Pavel Čtvrtečka - 491 490 045,
vedoucí TS (SBĚRNÝ DVŮR) – Pavel Hylský - 491 451 111, 604 613 920

POZOR - v případě, že neobdržíte svozovou známku do 15.2.2022,
oznamte tuto skutečnost prosím do 28.2.2022 na 491 490 045 nebo osobně na MěÚ Česká Skalice.

VYÚČTOVÁNÍ POPLATKU BUDE PROBÍHAT ZPĚTNĚ AŽ NA ZAČÁTKU ROKU 2023
V SOULADU S PŘÍSLUŠNOU OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU Č. 4/2021.
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Povinnosti majitele nádoby:
-

vystavit nádobu ve svozový den nejpozději do 6:00 hod. na okraj veřejné pozemní komunikace přístupné
motorovým vozidlům, s výjimkou stálých stanovišť kontejnerů 1100 l
uživatel musí v době svozu zajistit přístup svozové firmě k místu odebrání sběrné nádoby umožňující snadnou a bezpečnou
manipulaci se sběrnými nádobami bez narušení plynulosti poskytované služby. Sběrné nádoby budou po vyprázdnění
vráceny zpět na místo odebrání.
označit nádobu samolepící svozovou známkou pro objednaný svoz a popisným číslem objektu, nutno provést nejpozději do
31.3.2022! V případě, že neobdržíte svozovou známku do 15.2.2022, oznamte tuto skutečnost prosím do 28.2.2022 na
tel: 491 490 045 nebo na MěÚ Česká Skalice – Čtvrtečka Pavel, finanční odbor (e-mail: odpady@ceskaskalice.cz).
udržovat nádoby v řádném technickém stavu a řídit se OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU č.3/2021 O STANOVENÍ OBECNÍHO
SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

vybrat vhodnou frekvenci svozu a zajistit dostatečný počet nádob, aby nebyly přeplňovány, víko musí jít volně uzavřít
v zimním období provádět úklid sněhu tak, aby nádoby mohly být dopraveny k vozidlu
v zimním období doporučujeme pro 14denní a měsíční svozy odpad sypat do pytlů, aby se zabránilo přimrzání odpadu
vlastník sběrné nádoby ručí za to, že do nádoby nebude ukládán nebezpečný odpad
pokud firma pověřená odvozem odpadu nevyprázdní sběrnou nádobu, protože obsahuje odpad, který má být vytříděn a
uložen vyhláškou stanoveným způsobem, je povinen původce odpadu zajistit vytřídění odpadu z nádoby

Do popelnic patří:
Do popelnice nepatří:

popel, drobný sypký odpad, drobný kuchyňský odpad apod.
nebezpečné odpady (olejové filtry, autobaterie, mastné hadry), železo, dráty, zahradní
bioodpad (tráva. listí, větve), stavební odpad, papír, sklo a plasty, tekuté odpady, uhynulá
zvířata apod.

Shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
V souladu s § 59 - 61 zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů jsou fyzické osoby povinny
odkládat komunální odpad nebo movitou věc, které předávají do obecního systému, na místa určená obcí v souladu
s povinnostmi stanovenými pro daný druh, katogorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí tímto zákonem a obecně
závaznou vyhláškou obce č. 3/2021.

Doplňkový sběr – jednorázové plastové pytle

Doplňkový sběr komunálního odpadu bez příměsi skla, plastů, papíru, kovů a nebezpečných látek je prováděn pomocí
plastových pytlů opatřených potiskem loga firmy Marius Pedersen. Do tohoto pytle lze uložit max. 20 kg odpadu. Plné pytle
určené ke svozu umístěte k Vaší nádobě v den svozu, případně k nejbližší pravidelně svážené nádobě směsného komunálního
odpadu (ne ke kontejnerům s tříděným odpadem) případně na další určené místo po domluvě s odpadovým referentem (mail:
odpady@ceskaskalice.cz). Tento sběr je určen především pro rekreační objekty, dále pak případy, kdy z různých důvodů nestačí
běžně užívaná svozová nádoba a také pro plátce využívající minimální základ dílčího poplatku 30 litrů na osobu a měsíc,
nemající vlastní svozovou nádobu. Odvoz tohoto odpadu zajišťuje svozová firma. Poplatek za odvoz bude zahrnut do ročního
vyúčtování poplatku. Plastové pytle s logem svozové společnosti je možné zakoupit na pokladně MěÚ Česká Skalice.

Odvoz a uložení rozměrného a stavebního odpadu
Službu provozují Technické služby města Česká Skalice – informace na čísle 491 451 111

Stanoviště na tříděný sběr komunálního odpadu – aktuální počet je 32 stanovišť.
Zelený kontejner - barevné sklo - láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů.
Bílý kontejner - sklo čiré - sklenice, láhve, skleničky apod., tabulové sklo z oken a ze dveří.
Žlutý kontejner - fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Do žlutých kontejnerů označených
oranžovou nálepkou „nápojové kartony“ (TetraPack) patří vypláchnuté a sešlápnuté více vrstvé obaly od
nápojů a potravin, např.: od mléka, džusů, vína, kefíru apod..
Modrý kontejner - noviny, časopisy, letáky, katalogy, kancelářský papír, kalendáře, obálky, kartonové desky,
obrázky, sešity, knihy, obaly a balicí papír, sáčky, papírové lepenky, složené krabice apod..
Město Česká Skalice je zapojeno do systému EKO-KOM. Město společnosti EKO-KOM vykazuje vytříděné odpady
(papír, plast, sklo, kov) a za vykázané množství obdrží finanční odměny. Tyto odměny je město povinno využít
zpět na podporu třídění odpadů. Čím více a lépe budeme třídit, tím více peněz dostane město od EKO-KOMu. Tyto
finanční prostředky budou použity v obecním systému odpadového hospodářství.
Informace o možnostech třídění komunálního odpadu ve městě Česká Skalice najdete na webu městu Česká
Skalice – Úřad – Finanční odbor – Odpadové hospodářství. Zkrácený odkaz: https://1url.cz/1KDgF

Likvidace psích exkrementů - Majitelům psů jsou zdarma vydávány plastové sáčky na likvidaci psích exkrementů.
Výdej sáčků probíhá na pokladně MěÚ Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice v úřední hodiny (Po a St: 8:00–
12:00; 13:00–17:00, Út, Čt, Pá 8:00–12:00).
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Svozový kalendář pro svoz nebezpečného
a objemného odpadu
Nebezpečný odpad:
Objemný odpad:
Nebude sbíráno:

prošlé lékovky, olej a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny,
odmašťovací přípravky, pesticidy atd.
nábytek, sedačky, koberce atd.
lednice, pračky, televize, PC apod. = možno odevzdat na Sběrném dvoře
Česká Skalice v Zelené ulici v rámci Zpětného odběru použitých výrobků

SVOZOVÉ DNY NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

SOBOTA
19. března, 3. září a 12. listopadu 2022
Rozpis trasy ambulantního sběru
ulice

Zlíč
Jiráskova
Švermova
Podhradní
Palackého
28. října
Sportovní
Spyta
Křenkova

hodina
8:00 8:15
8:15 8:30
8:30 8:45
8:45 9:15
9:15 9:30
9:30 9:45
9.45 - 10:00
10:00 - 10.15
10:15 - 10:30

ulice
Bezručova
E. Beneše
Nyklíčkova
Pod Lesem
Hurdálkovo nám.
Pospíšilova
Zájezd - náves
Sběrný dvůr
Zelená ulice

hodina
10:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30

-

14:00

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:

od 11. 4. do 14. 11. 2022, tj. 32 svozů pro 1 místo

Den svozu:

každé pondělí – pokud není státní svátek tj. 18.4.
potom je náhradním termínem pro svoz
úterý 19.4.2022

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:

700 Kč = cena za službu svozu 1 vaku biomasy pro rok 2022 (paušální částka bez ohledu na míru
využívání), nutno zaplatit před zahájením poskytování služby na pokladně MěÚ Česká Skalice
260 Kč = nákup vaku na pokladně MěÚ Česká Skalice

Kontaktní osoba:
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Pavel Čtvrtečka, referent finančního odboru (tel. 491 490 045), mail: odpady@ceskaskalice.cz

Sběrný dvůr města Česká Skalice
Provozní doba:
od 5. 01. 2022 do 31. 03. 2022
středa 13:00–17:00
/
sobota 8:00–12:00
od 1. 04. 2022 do 31. 10. 2022
středa 13:00–18:00
/
sobota 8:00–12:00
od 1. 11. 2022 do 21. 12. 2022
středa 13:00–17:00
/
sobota 8:00–12:00
Sběrný dvůr bude uzavřen 1. 1. 2022, 6. 7. 2022, 24. 12. 2022 a 28. 12. 2022.
Sběrný dvůr v České Skalici slouží výhradně občanům města Česká Skalice nebo pro ty občany, kteří
prokáží obsluze sběrného dvora, že jsou přihlášení ke svozu komunálního odpadu ve městě Česká
Skalice. Nebezpečný odpad na sběrný dvůr nelze odevzdávat, ostatní odpady lze na sběrný
dvůr odkládat zdarma, vyjma objemného odpadu, nevytříděného odpadu a stavební sutě,
které jsou zpoplatněny. Odevzdávaný odpad je občan povinen řádně roztřídit a uložit na sběrném
dvoře dle pokynů obsluhy sběrného dvora, jinak nebude občanovi uložení odpadu zdarma umožněno.

Na sběrný dvůr lze odkládat zdarma tyto druhy odpadů: kovové odpady: železný šrot,
hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.; biomasa: větve, listí, tráva atd.; sklo,
papír, lepenka, plasty, polystyrén, textil, dřevo.

Na sběrný dvůr lze za poplatek a v omezeném množství odkládat
- stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě v množství do 1 m3. Za uložení stavební
suti vybírá obsluha sběrného dvora poplatek dle Ceníku služeb a poplatků Města Česká Skalice
(za 1 m3 400 Kč).
- objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně atd.), podlahové krytiny (linolea, koberce),
umyvadla apod. Za uložení objemného odpadu vybírá obsluha sběrného dvora poplatek dle Ceníku
služeb a poplatků Města Česká Skalice (za 1 m3 400 Kč).

Nebude-li možné přivezený odpad na místě řádně vytřídit, bude obsluha sběrného dvora vybírat za
takovýto odpad poplatek ve výši 400 Kč za 1 m3.

UPOZORNĚNÍ: stavební materiály obsahující azbest a ropné produkty – eternit, lepenky apod.
jsou nebezpečným odpadem, a proto nebudou ve sběrném dvoře v České Skalici přijímány.
Odstranění tohoto odpadu lze provést předáním na řízených skládkách (eternit, lepenky: MP Skládka Křovice,
518 01 Dobruška, telefon: 493 646 690, provozní doba: pondělí-pátek 7:00–15:30; lepenky apod./bez
azbestu/ SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o., Na Rovni 849, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, telefon: 499 787 106,
prac.doba: pondělí-středa 8:00–12:00,12:30-17, každou 1. sobotu duben-listopad 8:00–11:00)
Zpětný odběr pneumatik – zajišťuje sběrný dvůr města Česká Skalice v době otevření sběrného dvora.

Do sběrného dvora nelze odvážet běžný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob.

Další možnosti sběrného dvora:

Zpětný odběr použitých výrobků:
elektrozařízení pocházející z domácnosti: ledničky, mrazničky, pračky, vysavače, televize, PC, monitory,
tiskárny, kopírky, rádia, zářivky, výbojky, baterie a další.
Použitý rostlinný olej:
použitý rostlinný olej se odevzdává v uzavřených čirých PET lahvích o objemu max. 2 litry, bez znečištění
jinými příměsemi (minerálním olejem, vodou, zbytky potravin). PET lahev za dodržení uvedených
podmínek můžete také postavit v den svozu na svoji popelnici nebo kontejner.
Sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, obuv - svázanou, aby se páry nerozhodily,
tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční, plyšové hračky.

Použité ošacení a textilní materiál lze také odevzdávat do bílých kontejnerů firmy
TextilECO a. s. a DIMATEX CS, spol s.r.o umístěných na stanovištích:
č.
č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5
6

-

ulice
ulice
ulice
ulice
ulice
ulice

Podhradní - (pod budovou Městského úřadu Česká Skalice)
Havlíčkova - (vedle prodejny Verner Potraviny s.r.o., v Malé Skalici)
Křenkova - (na stanovišti tříděného odpadu - vedle MŠ)
Na Kamenci - (na stanovišti tříděného odpadu – vedle prodejny Konzum)
Pod Lesem – (na stanovišti tříděného odpadu – u čp. 727)
Riegrova – (na stanovišti tříděného odpadu - u čp. 741)

__________________________________________________________________________________________________________________________
Kontakty:
SBĚRNÝ DVŮR (vedoucí TS) Pavel Hylský - 491 451 111, 604 613 920
Město Česká Skalice (referent finančního odboru) Pavel Čtvrtečka - 491 490 045, mail: odpady@ceskaskalice.cz
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