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ZMĚNY VE SVOZU
ODPADŮ
v Příboře

Směsný komunální odpad

 SVOZ 1100 l kontejnerů od bytových domů - 1 x týdně
 SVOZ 120 l nádob od RD - 1 x za 3 týdny (viz rozdělení Příbora na 3/3)
- Domácnosti (RD) s 5 a více členy mohou zažádat o výměnu
za 240 l nádobu (žádost na TS, tel: 731 674 984, p. Nývltová)
- Domácnosti (RD) do 4 členů bez nároku na výměnu nádoby
za větší
www.tspribor.cz

10 l / osoba x 4 / týden x 3 = 120 l dostačuje

Příbor 3/3:
!!!
PLATÍ POUZE
PRO SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD
!!!
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Směsný komunální odpad
 První svoz v novém režimu připadá na 8. 1. 2020 (2. týden)

1. lednový týden 2 x týdně

2. lednový týden 1 x týdně

PO 30.12.2019 svoz SKO

PO 6.1.2020

ÚT 31.12.2019

ÚT 7.1.2020

ST 1.1.2020

ST 8.1.2020 svoz SKO

ČT 2.1.2020

ČT 9.1.2020

PÁ 3.1.2020

www.tspribor.cz

svoz SKO

PÁ 10.1.2020

Směsný komunální odpad
 množství SKO je nutno snižovat
 avizované navýšení skládkovného s novým zákonem
o odpadech by pro město znamenalo nárůst nákladů o 3 mil. Kč
poplatek by vycházel 930 Kč / občana !!!
 v posledních letech poplatek nepřekročil hranici 500 Kč jako
např. v jiných městech (v Příboře aktuálně 492 Kč / os., dříve 468 Kč)
www.tspribor.cz

Tříděný odpad – PLAST, PAPÍR
 Nově svoz 2 x týdně v PO a ČT
 První svoz v novém režimu připadá na 2. lednový týden

2. lednový týden 2 x týdně
PO 6.1.2020 svoz PLAST, PAPÍR
ÚT 7.1.2020

ST 8.1.2020 svoz SKO
ČT 9.1.2020 svoz PLAST, PAPÍR
PÁ 10.1.2020
www.tspribor.cz

Tříděný odpad – PLAST
 Pytle + nádoby 120 l ???
- Nejdřív po otevření nového sběrného dvora a vyhodnocení

aktuálních cen a podmínek pro svoz

www.tspribor.cz

Tříděný odpad – SKLO

 SVOZ 1 x měsíčně (beze změny)

www.tspribor.cz
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BIOODPAD
 SVOZ 1 x za 14 dní, v zimních měsících 1 x měsíčně (beze změny)

 Možnost ukládání:
-

kompostéry - možno žádat na MÚ

-

240 l RD

-

770 l v ulicích

-

velkoobjemové kontejnery na větve (jaro, podzim)

-

kompostárna (ZDARMA)

-

druhá 240 l nádoba (PLATBA ZA VÝSYP) - možno žádat na TS

www.tspribor.cz

SPRÁVNÝ POSTUP, KTERÝ BY SE MĚL STÁT SAMOZŘEJMOSTÍ
 nakupovat bezobalově
 nezbytné obaly použít opětovně – sypké potraviny do vlastních nádob, náplně mýdel, pracích
prášků atd., nosit vlastní látkové tašky, bedýnky na zeleninu atd.
 již nepoužitelné obaly či věci maximálně roztřídit a umisťovat do barevných nádob – žlutá, modrá,
zelená, hnědá, bílá, červená
 do černé nádoby jen to, co již nelze vytřídit ani využít – to se skládkuje
v MSK není

www.tspribor.cz

drahé, spalovna

SPRÁVNÝ POSTUP, KTERÝ BY SE MĚL STÁT SAMOZŘEJMOSTÍ
V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována
hierarchie způsobů nakládání s odpady (zákon o odpadech):
1) předcházení vzniku odpadů
2) příprava k opětovnému použití
3) recyklace odpadů,
4) jiné využití odpadů, například energetické využití,
5) odstranění odpadů na skládce
Upozornění:

Vše umisťovat do nádob, ne vedle nich
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo
vyhrazená místa.
Za tento přestupek může obecní úřad uložit pokutu až 50 000 Kč.
www.tspribor.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

www.tspribor.cz

