OZNÁMENÍ
všem uživatelům pop.nádob ve svozové oblasti Vlašim a v přidružených obcích - Bolinka, Bolina,
Znosim, Polánka, Nesperská Lhota, Chobot, Hrazená Lhota a Domašín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svozové intervaly a známková činnost zůstávají stejné jako v roce 2018. Nadále Technické služby Vlašim
s.r.o. jdou cestou úspor a snahou snižovat skládkování, což je i prioritou legislativy. Uživatel si může vybrat
svozový interval z několika variant dle cenové nabídky jak u SKO tak i u BIO (biologický odpad). Je kladen
důraz na třídění BIO – především odpadu ze zahrad, který by měl být uložen na kompostárnu. Občané si
mohou koupit druhou nádobu (plastová – hnědé barvy) pouze na BIO jako v roce 2018. Do nádoby na
SKO nebude možno ukládat BIO odpady – v takovém případě nebude nádoba vyprázdněna. Na
sídlištích panelových a zděných domů (staré sídliště) především u separačních míst budou umístěny 2 x 120
litrů BIO nádoby, jako v roce 2018.

A) Svozové intervaly a výše poplatků pro rok 2019
V ceně jsou zakalkulovány náklady na obslužnost, nájem nádoby, skládkovné, třídění (sklo, PET, papír a
směsný plast). U bytového fondu jsou též zahrnuty částečné náklady sběrného dvora.
Ceny byly schváleny Radou Města Vlašimi.
1. SKO - celoroční známka, tzv. velký paušál :
nádoba
svozový
interval
Celkem Kč

bytový fond
110 litrů
70 litrů
max. 52
max. 43
max. 52
max. 43

nebytový fond
110 litrů
max. 52
max. 43

svozů / rok

svozů / rok

svozů / rok

svozů / rok

svozů / rok

svozů / rok

2 983,00

2 647,00

2 444,00

2 161,00

3 613,00

3 188,00

2. SKO - jednorázová známka, tzv.malý paušál + kupóny :
bytový fond
nebytový fond
110 litrů
110 litrů
max. 43 svozů / rok
max. 43 svozů / rok
Kč
sleva pro BF*) Kč
Kč
základní známka
- malý paušál
kupón
-

-

1 408,00
35,00

986,00
35,00

1 980,00
35,00

Letní období trvá od 6. května 2019 do 8. září 2019 a svoz bude prováděn vždy v lichém týdnu platí pouze pro max. 43 svozů/rok.
*) osaměle žijícím osobám se poskytuje sleva a to pouze u malého paušálu. Tato sleva bude poskytována
TS Vlašim s.r.o. na základě evidence obyvatel z Městského úřadu Vlašim.
70 litrů/malá nádoba/ - použití pouze pro rod.domky, které jsou celé vytápěny el. proudem nebo plynem
(zakázáno do nádob ukládat popel, suť atd.).

3. BIO odpady – známka na období IV – XI/ 2019 :
svozový interval
nádoba
Celkem Kč

Bytový fond
- duben až listopad
max. 35 svozů (svoz každý týden)
max. 17 svozů (svoz 1 x za čtrnáct dní)
120 litrů
240 litrů
120 litrů
240 litrů
1 106,00
1 367,00
606,00
756,00

Veškeré výše uvedené poplatky jsou včetně DPH - bytový fond 15%, nebytový fond 21 %.

B) Postup při prodeji známek a kupónů
-

-

každý uživatel BF a nebytového fondu se musí dostavit do TS Vlašim s.r.o., K Borovičkám 1732
nebo na Městský úřad Vlašim, J. Masaryka 302, kde si zakoupí základní známku, případně libovolný
počet kupónů či známku na BIO. Právnické osoby a fyzické osoby při podnikání musí mít uzavřenu
smlouvu.
Veškeré platby do 15 000,-- Kč (možno i nad 15 000,-- Kč) se hradí hotově, ostatní bezhotovostně na
základě faktury, která bude vystavena během roku 2019.

Prodejní doba od 2.1.2019 do 31.1.2019:
MÚ Vlašim, J. Masaryka 302 - přízemí
Technické služby Vlašim s.r.o.,
K Borovičkám 1732, Vlašim
(směr na Pavlovice)

-

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00 - 11.30 hod.
6.30 - 10.30 hod.
6.30 - 10.30 hod.
6.30 - 10.30 hod.
6.30 - 10.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.
11.00 - 14.00 hod.
11.00 - 16.30 hod.
11.00 - 14.00 hod.
11.00 - 14.00 hod.

každý uživatel ostrým předmětem např. nožem odstraní veškeré staré známky a kupóny a novou
známku nalepí na původní místo. Základní známka pro rok 2019 je vyrobena ze stejné fólie jako v
předešlých letech, trhá se a nelze ji po nalepení již celou sejmout.
V lednu 2019 se mohou používat jak známky a kupóny z roku 2018, tak i nové na rok 2019. Od 1. 2.
2019 musí být již nalepeny známky pro rok 2019, jinak nádoby nebudou vyprazdňovány a budou
odvezeny.
Kupóny lze přikupovat po celý rok: na TS Vlašim s.r.o., K Borovičkám 1732 v pracovní dny v době od
7.00 - 10.30 hod. a od 11.00 - 14.00 hod. nebo na MÚ Vlašim - pokladna - v úředních hodinách.

C) Ostatní informace
- Toto Oznámení se netýká bytovek na sídlišti Sever (nádoby se tam neoznačují - různé svozové intervaly)
- V roce 2019 bude nadále zachován rozdílný poplatek za odvoz SKO pro BF a nebytový fond. Majitel
-

-

(uživatel) prodejny a ostatních služeb v objektu je povinen uzavřít smlouvu na vyvážení SKO i tam, kde
používá nádobu společně s BF. V opačném případě budou nádoby odvezeny z celého objektu.
Je přísný zákaz ukládat odpady od živnostníků (stánky apod.) do kontejnerů umístěných u panelových
domů nebo do ostatních nádob určených pro BF. Každý podnikatel zodpovídá za své odpady.
Je přísný zákaz ukládat odpad vedle nádob - na stanovišti kontejnerů, popelových nádob. Za pořádek na
stanovišti nádob odpovídá majitel domu, případně nájemníci.
Občané mohou využít sběrný dvůr ve Vlašimi – ul. K Borovičkám, kam je možné dovézt jak malé
množství (do 1m3 úložného objemu kontejneru nebo do 100 kg) ostatního odpadu za čtvrtletí, tak i
nebezpečný odpad zdarma. Uložené množství je sledováno podle čísla popisného nebo na jednu bytovou
jednotku.
Podnikatelé a občané při větší dodávce odpadu mohou též využít Sběrný dvůr - za úhradu dle ceníku.
Nejen podnikatelé, ale i občané, kteří potřebují odvoz většího množství odpadu na skládku, mohou
požádat v průběhu celého roku TS Vlašim s.r.o. o přistavení velkoobjemového kontejneru za úhradu.

Veškeré informace k této problematice obdržíte na TS Vlašim na tel. čísle 317842540 nebo 317842277.
Svoz SKO z popelových a kontejnerových nádob v období vánočních svátků v roce 2018 bude probíhat
beze změny. V roce 2019 bude svoz první týden z důvodu úterního svátku posunut o jeden den a bude
probíhat ve dnech středa - sobota.

Příjemné prožití svátků vánočních Vám přejí zaměstnanci TS Vlašim s.r.o.

