Odpady od roku 2020
Jak jste již byli průběžně informováni prostřednictvím Ozvěn, proběhla v roce 2019 nová výběrová
řízení na zajištění odpadového hospodářství pro naše město. Ačkoliv výběrová řízení vyhrály
společnosti, které dosud zajišťují tyto služby, nově vypsané soutěže obsahovaly upravené a nové
parametry, které pro nás všechny přináší některé výrazné a pozitivní změny.

Popelnice
Výraznou změnou je četnost svozu popelnic. V letním období od 1. června 2020 do 30. září
2020 a přes Vánoce od 21. do 31. prosince 2020 bude odpad svážen 1x týdně. Po zbytek roku bude
odpad svážen 1x za 14 dní s tím, že svoz bude probíhat vždy v lichém týdnu a svozové dny (pondělí
a úterý) včetně lokací tak, jak tomu bylo doposud.
Škrovád, Kunčí, Trpišov, Kochánovice

běžný svoz: každé liché úterý, první svoz 14. 1. 2020
letní svoz: každé úterý, první svoz 2. 6. 2020, poslední svoz 29. 9. 2020
výjimečné svozy: úterý 7. 1. 2020, úterý 22. 12. 2020

Slatiňany – východně od řeky, Borek

běžný svoz: každé liché pondělí, první svoz 13. 1. 2020
letní svoz: každé pondělí, první svoz 1. 6. 2020, poslední svoz 28. 9. 2020
výjimečné svozy: pondělí 21. 12. 2020

Výsledná cena pro město se nově odvíjí nejen od hmotnosti, ale i od počtu výsypů, a tak musí být
popelnice označeny plastovým čipem. Instalaci čipu provede svozová firma v únoru a březnu
2020, právě proto je nezbytně nutné v těchto měsících nechat vyndané vaše popelnice po celý
svozový den, až do 19:00 a to i v případě, kdy bude popelnice prázdná. Popelnice, které
nebudou od dubna osazeny čipem, nebudou nadále svozovou službou vysypávány. V případě,
že si koupíte novou popelnici nebo Vaše popelnice nebude na konci března osazena čipem,
kontaktujte Městský úřad.

Slatiňany – západně od řeky a severně od ulice Vítězství

běžný svoz: každé liché úterý, první svoz 14. 1. 2020
letní svoz: každé úterý, první svoz 2. 6. 2020, poslední svoz 29. 9. 2020
výjimečné svozy: úterý 22. 12. 2020

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr v ulic Nádražní v první polovině ledna bude otevřen pouze v pátek 10.1., v sobotu
11.1., v pátek 17.1. a v sobotu 18.1.. Pátky od 6:00 do 16:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Pro další
období bude otevírací doba upřesněna komunikačními kanály města (rozhlas, mobilní rozhlas,
webové stránky města).

Tříděný odpad
Další změna se týká systému tříděného odpadu. Dojde k zavedení služby „dům od domu“, což
znamená, že plasty společně s nápojovými kartony (tetrapaky) bude možné řešit nejen donáškou do
kontejnerů po městě, ale i odvozem přímo od domu stejným způsobem jako směsný komunální
odpad. Svoz plastu systémem dům od domu bude probíhat 1x za 14 dní lichý týden a zahájen
bude od 23. března 2020. Svoz papíru systémem dům od domu bude zahájen až v roce 2021.
Plasty společně s tetrapaky se budou třídit do sběrných pytlů o objemu 120 l, které Vám budou za
symbolickou úplatu vydávány na Městském úřadu. Odpady vytříděné do jiných pytlů nebudou
sbírány, ty z městského úřadu budou sbírány ze stejného místa jako popelnice. Pytle se budou
označovat nálepkami s čárovým kódem, které Vám budou též vydávány na Městském úřadu.

ZELENÁ

každá lichá středa, první svoz 25. 3. 2020

MODRÁ

každý lichý čtvrtek, první svoz 26. 3. 2020

ČERVENÁ

každý lichý pátek, první svoz 27. 3. 2020

Cena
Ačkoliv nové výběrové řízení přineslo jednotkové snížení cen poskytovaných služeb, tak zvýšení
frekvence svozu (nově týdenní svoz červen-září) a zavedením systému svozu plastu a papíru tzv
„dům od domu“ došlo k navýšení celkové ceny. Zastupitelstvo města tak rozhodlo o navýšení
poplatku za komunální odpad na 600 Kč / os. Nově budou od poplatku osvobozeny děti do
jednoho roku věku a dále budou mít 50 % slevu osoby starší 80-ti let. Výše poplatku zdaleka
nepokrývá celkovou cenu nákladů na odpadový systém města.
Vzhledem k chystaným státním změnám u skládkovacího poplatku počítaného na základě poměru
směsného a tříděného odpadu, se Zastupitelstvo města dále rozhodlo využít možnosti elektronické
evidence odpadového systému za účelem zvýhodnění těch z Vás, kteří budou více třídit a
produkovat tak méně směsného odpadu v popelnicích. Přípravou systému slev se bude Rada města
zabývat v následujících měsících.
Všechny podrobnosti naleznete také na webových stránkách města v sekci Komunální odpad pod
odkazem Dokumenty na hlavní stránce www.slatinany.cz.
Ing. Vít Steklý, radní
Bc. Martina Doležalová, hospodářsko správní odbor, odpady

