Městys Slavětín oznamuje poplatníkům místního poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství:
Určení množství odpadových nádob, četnost vývozu komunálního odpadu, termíny
svozových dnů komunálního odpadu ve Slavětíně a jeho části Kystra v roce
2022, dle označení / barevné známky/
Určení množství odpadových nádob na nemovitost - rodinu :
-

1-4 osoby - 1x nádoba max. objem 120 litrů
5 a více osob - 1x nádoba max. objem 240 litrů

Bytový dům čp. 7 v ulici Na Městečku
-

1 x kontejner /černý/ na komunální odpad. vývoz každý Pátek

Určení možností termínů vývozů nádob na KO :
-

zelená známka = svoz odpadu 1x za týden - každý pátek po celé
poplatkové období

-

žlutá známka = svoz odpadu 1x za 14 dnů – každý sudý pátek po celé
poplatkové období

-

červená známka = svoz odpadu v letním období 1x za 14 dnů, v zimním
období 1x za týden. / letní období je od 1.4. do 30.9., zimní období je od
1.10. do 31.3.

O změnu velikosti nebo četnosti vývozů nádob na KO na rok 2022, je možné v
případě zájmu požádat do termínu 31.1.2022 : osobně na úřadu městyse
Slavětína v úředních hodinách, nebo elektronicky na emailu ouslavetin@mybox.cz.
Do termínu 31.1.2022 budou odpadové nádoby na KO vyváženy dle současného
svozového plánu.
V případě, že nemáte potřebu provést žádnou změnu - velikost nádoby, nebo četnost
vývozu bude u Vás prováděn svoz odpadu v roce 2022 ve stejných svozových
termínech jako v roce 2021.
Pokud Vám nevystačí velikost nádoby je možnost si na Úřadě městyse Slavětína
zakoupit pytle na komunální a separovaný odpad ve velikostech:
110 l za 75,-Kč/ks nebo 60 l za 43,-Kč/ks

Nádoby na komunální odpad, které nebudou označené známkou - žádnou
z uvedených barev nebudou vyváženy!!!!
Nádoby musí být přistaveny a připraveny k vývozu před nemovitostí v den svozu
minimálně v 06.00 hodin.
Jaroslav Jandl
starosta městyse Slavětína

