Odpadové hospodářství města Unhoště pro rok 2015
– informace o novém systému plateb
Schválením Zastupitelstvem města vstoupila v platnost Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, která umožní občanům, aby
si sami zvolili frekvenci vyvážení svého komunálního odpadu. Je čím dál složitější ukládat komunální odpad na skládky a
cílem je snížit a minimalizovat ukládání komunálního odpadu. Trend je jednoznačně pro třídění odpadu a třídění všech
složek, které je možné vytřídit, a buď znovu použít nebo likvidovat jiným způsobem.
Komunální odpad – část A.
Svozovým dnem komunálního odpadu je pátek. Známku na odvoz je třeba nalepit přímo na nádobu, která by měla být při
svozu připravena. Nejlépe je nádobu připravit již ve čtvrtek večer, jelikož svoz v pátek probíhá již od ranních hodin.
Nákup jednorázových známek a pytlů (nad povinné platby) bude možný během celého roku.
Ceník:
1x týdně (120 litrů)

1 650,- Kč

1x červená známka

1x týdně (240 litrů)

3 300,- Kč

2x červená známka

1x za 2 týdny (120 litrů)

1 020,- Kč

1x žlutá známka

1x za 2 týdny (240 litrů)

2 040,- Kč

2x žlutá známka

Jednorázový svoz (120 litrů) - 10x za rok - minimální
platba pro 1 člennou domácnost nebo za rekreační objekt,
který není trvale využíván

550,- Kč

Jednorázový svoz (120 litrů) - svozy navíc

55,- Kč

1x bílá známka

Jednorázový svoz (240 litrů) - svozy navíc

110,- Kč

2x bílá známka

13 800,- Kč

1x červená známka

1x týdně (1100 litrů)
Pytel (120 litrů)

10x bílá známka
(u rekreačních objektů Markův Mlýn, Dědkův Mlýn a
Štoka – žádná známka)

5,-Kč/ks

Úhrada příspěvku na tříděný odpad – sběrný dvůr a určená stanoviště – část B.
Tímto poplatkem je hrazen:
sběr, svoz a likvidace tříděného komunálního odpadu (plastů, skla, papíru a nápojových kartonů) na sběrných
místech a sběrném dvoře
ukládka objemného odpadu a bioodpadu (rostlinného původu) na sběrném dvoře - sběrný dvůr slouží pouze
k příležitostné ukládce bioodpadu, není možné pravidelně ukládat zahradní bioodpad (čerstvě posekaná tráva,
atd.). Původce tohoto typu bioodpadu je povinen si zajistit likvidaci na své náklady (hnědá nádoba, odvoz do
kompostárny) nebo kompostovat na svém pozemku.
ukládka nebezpečného odpadu na sběrném dvoře
ukládka kovového odpadu na sběrném dvoře
Ceník:
Osoba trvale hlášená v uvedené nemovitosti

100,- Kč/osoba

Nemovitost, ve které nikdo nemá trvalý pobyt (např.
310,- Kč/nemovitost
stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci)
Pokud občan s trvalým bydlištěm v Unhošti vlastní v katastru města i rekreační objekt, který užívá pouze pro vlastní
potřebu (tj. nepronajímá) bude u této nemovitosti od poplatku 310,- Kč osvobozen.
Svoz bioodpadu přímo z domácnosti – hnědá nádoba - část C.
Občané mohou využít i přímý svoz bioodpadu (rostlinného původu) přímo z domácnosti, který probíhá 17x za sezónu
(cca duben – říjen).
Ceník:
Požadovaná nádoba

Cena za svozy

140l

750,- Kč

240l

970,- Kč

Vydávání známek a placení poplatku
Vydávání známek a případné placení poplatku v hotovosti bude letos probíhat od 16.2.2015 do 12.3.2015 (po. a st.: 8-11
a 12-17hod., út. a čt. 8-11 a 12-15hod, a pá. 8-11 a 12-13hod.) v místnosti č. 1 (podatelna a pokladna) v přízemí hned u
vchodu do budovy MěÚ. Po tomto datu se budou známky vydávat v přízemí MěÚ, místnost č. 3. (pondělí nebo středa).
Pokud platba bude probíhat bezhotovostně na číslo účtu: 388138339/0800 musí být poplatek zaplacen pod variabilním
symbolem (VS), který bude mít následující skladbu:
nemovitost s trvalým pobytem: (VS – 7 čísel) 249 + 4 místné číslo nemovitosti - č.p. nebo č.e. (v případě, že
č.p. nebo č.e. je méně než 4 místné, tak zbylá místa před číslem nemovitosti doplňte nulami - viz příklady)
Příklad č.1. – nemovitost s trvalým pobytem - např. č.p. 1 - VS: 2490001
Příklad č. 2. – nemovitost s trvalým pobytem – např. č.p.44 – VS: 2490044
Příklad č. 3. – nemovitost s trvalým pobytem – např. č.p. 192 – VS: 2490192
Příklad č. 4. – nemovitost s trvalým pobytem – např. č.p. 1513 – VS: 2491513
•

rekreační objekt, kde není nikdo trvale hlášen: (VS – 7 čísel) 250 + 4 místné číslo nemovitosti - č.p. nebo č.e. (v
případě, že č.p. nebo č.e. je méně než 4 místné, tak zbylá místa před číslem nemovitosti doplňte nulami - viz
příklad)
Příklad č. 5. – rekreační objekt, kde není nikdo trvale hlášen – např. č.e. 1 – VS: 2500001
•

v případě, že je nemovitost dále členěna – např. na vchody nebo bytové jednotky se stejným č. p. (číslo
s lomítkem – např. 1513/2): (VS – 8 až 9 čísel) 249 + 4 místné číslo nemovitosti - č.p. nebo č.e. + na konci číslo
za lomítkem. Pokud je č.p. méně než 4místné, opět doplňte nulami zbylá místa před číslem – viz příklad.
Příklad č. 6 – nemovitosti, které jsou dále členěny se stejným č.p., - např. č.p. 192/2 – VS: 24901922
Příklad č. 7 – nemovitosti, které jsou dále členěny se stejným č.p., - např. č.p. 1513/2 – VS: 24915132
•

VS uveďte, prosím, na „Oznámení plátce poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů – na straně č. 2.
V případě jakýchkoli nejasností při stanovení výše poplatku nebo variabilního symbolu neváhejte kontaktovat
zaměstnance MěÚ na tel.: 312 679 044, 312 679 058, 312 698 421-2 nebo e-mailem: stverak@muunhost.cz,
sekretariat@muunhost.cz, podatelna@muunhost.cz
Příklad č. 1:
5 členná domácnost – popelnice 120 l (malá popelnice) - svoz 1x za
týden a hnědá popelnice - bioodpad 140 l (malá hnědá popelnice)
Cena za svoz popelnice (komunální odpad)……1.650,- Kč
Cena za 5 členů v domácnosti (tříděný odpad) … 500,- Kč
Cena za bioodpad …………...…………………. 750,- Kč
Cena celkem za rok
2.900,- Kč (1x červená známka)

Příklad č. 4
rekreační objekt, který není trvale využíván (chata) a vlastník objektu
nemá trvalé bydliště v Unhošti (oblast Markův Mlýn, Dědkův Mlýn a
Štoka)
Cena za ukládku komunálního odpadu do kontejneru …. 550,- Kč
Cena za tříděný odpad ……………………….….…….... 310,- Kč
Cena celkem za rok
860,- Kč (bez známky)

Příklad č. 2:
1 členná domácnost – bez pravidelného svozu
Cena za 10 x jednorázový svoz (svoz dle potřeby) – komunální
odpad ………………………………………………..… 550,- Kč
Cena za 1 člena v domácnosti (tříděný odpad) . ………100,- Kč
Cena celkem za rok
650,- Kč (10x bílá známka)

Příklad č. 5:
4 členná domácnost - popelnice 120l (malá popelnice) - svoz 1x za
týden + rekreační objekt na území Unhoště, který není trvale
využíván (zahradní domek s č. e. – zahrádkářská kolonie)
Cena za svoz popelnice (komunální odpad)…….…..1.650,- Kč
Cena za 4 členy v domácnosti (tříděný odpad) ..……. 400,- Kč
Cena za komunální odpad/zahradní domek ………… 550,- Kč
Možno požádat o odpuštění platby za zahradní domek
Cena celkem za rok
2.600,- Kč (1x červená známka)
Cena celkem za rok při odpuštění platby za zahr.domek 2.050,- Kč

Příklad č. 3:
1 členná domácnost – popelnice 120 l (malá popelnice)/svoz 1x za 2
týdny
Cena za svoz popelnice (komunální odpad) …..……….. 1.020,- Kč
Cena za 1 člena v domácnosti (tříděný odpad) ………… 100,- Kč
Cena celkem za rok
1.120,- Kč (1x žlutá známka)

Vzhledem k tomu, že svoz komunálního odpadu nebyl dosud realizován v zahrádkářských koloniích a některé zahradní
domky nemají ani č. e., mohou majitelé zahradních domků v zahrádkářských koloniích požádat o prominutí poplatku
za komunální odpad.
Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky

