Šťáhlavský odpadový rádce

Šťáhlavy

Vážení občané,
ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. jsme pro Vás připravili
tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů, které
vznikají na území obce Šťáhlavy z činností nás všech. Naším cílem je informovat Vás o způsobu nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech.

ZÁKLADNÍ POJMY
Odpad

je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Osoba má povinnost zbavit se movité
věci, příslušející do některé ze skupin odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla
vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Třídění odpadu

je oddělený sběr jednotlivých druhů odpadů. Pro sběr využitelných složek odpadu jsou určeny barevné kontejnery, které jsou
označeny konkrétní sbíranou surovinou (plast, papír, sklo, nápojové kartony). Třídění odpadu je upraveno obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Šťáhlavy.

Směsný komunální odpad

je zbytkový odpad vznikající činností fyzických osob po vytřídění nebezpečných a dále využitelných složek. Odpad se ukládá
do nádob k tomu určených obecně závaznou vyhláškou obce Šťáhlavy o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Svoz
tohoto odpadu a jeho uložení na skládku komunálního odpadu zajišťuje společnost AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., Hankova
2759/14, 301 33 Plzeň.

Poplatek za „komunální odpad“ – jak předejít komplikacím

Povinnost každoročně platit tento poplatek ukládá obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad.
Co je důležité vědět:
Splatnost – úhradu poplatku za kalendářní rok je třeba provést do 28. 02. příslušného roku.
Číslo bankovního účtu – poplatek se hradí na účet obce Šťáhlavy číslo 0725700389/0800.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde
vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce tento poplatek rozúčtuje mezi jednotlivé poplatníky.

OSTATNÍ KOMODITY | PRO PODNIKATELE
Léčiva

Nepoužívaná léčiva odevzdávejte bezplatně v lékárnách. Léčiva nevhazujte do popelnic, kontejnerů nebo do kanalizace, neboť se
jedná o chemické preparáty, které mohou poškodit životní prostředí a ohrozit zdraví lidí!

Pneumatiky

Poslední prodejce je povinen tyto výrobky odebírat přímo v provozovně (tzv. zpětný odběr), a to bez nároku na úplatu od spotřebitele (vychází se z principu odpovědnosti výrobců za některé druhy výrobků, včetně péče o tyto výrobky po ukončení jejich
životnosti).
Primárním místem sběru pneumatik je místo jejich prodeje: pneuservis nebo autoservis. Na těchto místech je možné pneumatiky
bezplatně odevzdat. Likvidace pneumatik je zahrnuta v jejich pořizovací ceně. Pneumatiky odevzdávejte čisté a bez disků.
Pokud při zpětném odběru nastane problém, přineste odpad raději do sběrného dvora, je to lepší řešení než je pohodit do lesa
nebo na opuštěné místo.

Pro podnikatele

Upozorňujeme, že podnikatelé, kteří podnikají v činnosti, při níž vzniká odpad, jsou povinni odpad rovněž třídit a objednat si svoz
tříděného odpadu samostatně nebo za poplatek vozit jako podnikatel odpad do sběrného dvora.
Nemají právo ukládat odpad do barevných kontejnerů umístěných po obci, tyto kontejnery jsou pouze pro občany – fyzické osoby
a pro odpad vzniklý v domácnosti, nikoliv při podnikání. Zda podnikatelé řádně zajišťují své odpadové hospodářství, mohou kontrolovat inspekční orgány.

Jak třídit - ostatní komodity | Pro podnikatele

ZÁKLADNÍ POJMY
Placení poplatku za odpad a sestavování variabilního symbolu – při bezhotovostní úhradě
Možnosti platby: - v hotovosti na obecním úřadu v kanceláři matriky;
- bezhotovostně nebo složenkou na účet obce č. 725700389/0800. Je nutné uvést správný variabilní symbol (VS).
Rodinné domy s číslem popisným trvale obydlené a chalupy s číslem popisným trvale neobydlené – VS je 8místný.
První číslo je pro rozlišení Šťáhlav a Šťáhlavic. Pro Šťáhlavy je 1, pro Šťáhlavice 2. Dále následuje čtyřčíslí 3722. Poslední trojčíslí
tvoří číslo domu.
Příklad: dům č.p. 169 Šťáhlavy - VS je 13722169; dům č.p. 65 Šťáhlavice - VS je 23722065
Příklad: chalupa s č. p. 7 v části obce Šťáhlavy - VS 13722007; chalupa s č. p. 10 v části obce Šťáhlavice - VS 23722010
Rekreační chaty a chalupy s číslem evidenčním – VS je 7místný.
První čtyři číslice jsou jednotné 3722 a poslední trojčíslí tvoří číslo chaty. Pokud je číslo chaty jednomístné nebo dvojmístné, bude
před ním jedna resp. dvě nuly.
Příklad: chata s č. e. 7 - VS je 3722007; chata s č. e. 350 - VS 3722350
Variabilní symboly je potřeba psát pečlivě, aby bylo dohledatelné, ke které nemovitosti platba patří. Pro jistotu je možné na složenku nebo do poznámky uvést jméno poplatníka, číslo chaty nebo jiné upřesnění.
Povinnost ohlášení poplatku:
Opětovně platí povinnost vyplnit tiskopis „Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti“, a to pouze v případě, že oproti loňskému roku
nastala změna. Tiskopis lze odevzdat na matrice, poslat poštou nebo zaslat na e-mail: matrika@stahlavy.cz. Tiskopis naleznete
v kanceláři matriky OÚ nebo na adrese www.stahlavy.cz/urad/odpadove-hospodarstvi/.
V případě úhrady poplatku za odpad bezhotovostně, je nutné si známku vyzvednout až po připsání částky na účet obce, jinak
nebude známka na popelnici vydána. Obvykle cca 3 dny po úhradě.

Komunální odpad - základní informace

PAPÍR a NÁPOJOVÉ KARTONY
Do kontejneru patří
• noviny, časopisy
• kancelářský papír
• reklamní letáky
• knihy, sešity
• krabice, lepenka, karton
• nevadí papír s kancelářskými
sponkami
• není nutné odstraňovat
fóliové okénko z obálek
• nápojové „krabice“ od džusů, mléka a mléčných výrobků, vín, rajského protlaku, hotových omáček apod.

Do kontejneru nepatří
• mokrý, mastný
a jinak znečištěný papír
• uhlový a voskovaný papír
• použité pleny a hygienické potřeby,
papírové kapesníčky, ubrousky
• nápojové kartony znečištěné zbytky potravin nebo
chemickými látkami

ELEKTROZAŘÍZENÍ - ZPĚTNÝ ODBĚR
Zjednodušeně můžeme elektrozařízením označit malý i velký domácí elektrospotřebič - „vše co lze zapojit do elektrické zásuvky
nebo funguje na baterie“. Do zpětného odběru tedy patří vše od chladničky, pračky, myčky, sporáku, mikrovlnné trouby, vysavače přes topinkovače, fény, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia, mobilní telefony, počítače až po zářivky, pily,
vrtačky, elektrické hračky, lékařskou techniku a výdejní nebo výherní automaty aj.

Kam elektrozařízení předat?
Prodejce
Občané mají možnost odevzdat staré elektrospotřebiče k recyklaci při koupi nových zařízení. Prodejci elektra mají povinnost od zákazníků vyřazené elektrospotřebiče odebrat v případě, že si u nich kupují zařízení nové. Pokud jejich prodejní plocha přesáhne
400 m2, prodejce je povinen odebrat bezplatně elektrospotřebič, jehož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, i bez nákupu
nového elektrospotřebiče.
Výrobky, které od obce odvezou jejich výrobci na základě uzavřených smluv zdarma
a) Elektrozařízení (elektroodpady), tedy všechny výrobky, pro které je elektrický proud hlavním zdrojem energie (s výjimkou
svítidel z domácností), např. ledničky, televize, rádia, myčky, vysavače, počítače, vrtačky, elektrické zahradní nářadí, telefony,
zářivky, úsporky apod. Můžete je odevzdat do sběrného dvora.
b) Elektrické akumulátory (autobaterie) je povinen odebrat jejich prodejce, případně je můžete odevzdat do sběrného dvora.
c) Galvanické články a baterie je povinen odebrat jejich prodejce, případně je můžete odevzdat do sběrného dvora. Jedná se
především o baterie tužkové, ploché (napájení hraček, ovladačů k televizi, fotoaparátů), knoﬂíkové (z hodinek), baterie z mobilních telefonů. Při jejich nesprávné likvidaci se do přírody dostávají těžké kovy a toxické látky.
Veškeré výrobky poháněné elektřinou, kterých se chcete zbavit, můžete odevzdat zdarma ve sběrném dvoře, v žádném případě
nepatří do popelnice na směsný odpad!
Sběrný dvůr
Sběrné dvory jsou stabilní sběrná místa zpětného odběru, kde může každý odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče bezplatně, bez
ohledu na místo bydliště.
Červený kontejner
Občané mohou odložit vysloužilý spotřebič do stacionárního červeného kontejneru, který je určen především pro malé domácí
spotřebiče.

Elektrozařízení

PLASTY

SKLO SMĚSNÉ

Do kontejneru patří
• sešlápnuté PET lahve od nápojů
• plastové obaly, polystyren
• fólie
• prázdné kelímky od jogurtů, tuků
a dalších potravin
• plastové obaly od drogistického zboží
• ostatní plastové předměty
(hračky, květináče apod.)

Do kontejneru patří
• lahve od nápojů
• skleněné střepy
• tabulové sklo (bez drátěné vložky)
• skleněné předměty
• zavařovací sklenice (prázdné)

Do kontejneru nepatří
• textilie z umělých vláken, linolea, guma, molitan, výrobky z PVC, plasty znečištěné oleji a chemickými látkami
• plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely)
• nádoby od léčiv
• novodurové trubky
• hygienické potřeby (zubní kartáčky, vatové tyčinky
apod.)

Do kontejneru nepatří
• keramika, porcelán
• autosklo
• drátěné sklo
• žárovky,
zářivky
• varné sklo
• zrcadla

Pokud kontejner obsahuje více nesprávných příměsí
a obsah takového kontejneru nelze dotřídit,
znehodnotí se práce všech lidí, kteří odpad třídili!

Jak třídit - základní informace

DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ

TEXTIL

Do kontejneru patří
• mobily
• tablety
• žehličky
• kulmy
• fény
• baterie a monočlánky

Do kontejneru patří
• použité čisté oblečení a spárovaná obuv,
hračky, kabelky, pásky
Do kontejneru nepatří
• znečištěné a mokré oděvy
a obuv

Do kontejneru nepatří
• žárovky a zářivky
• veškeré předměty jako televize,
monitory a počítače, které neprojdou
vhazovacím otvorem
(patří do sběrných dvorů)

BIOODPAD
Bioodpad mohou občané ve Šťáhlavech ukládat do sběrného dvora
a v části obce Šťáhlavice do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn
u řeky Úslavy.

Do kontejneru patří
• rostlinný odpad ze zahrady
(listí, tráva, plevel, větve)
• neznečištěná zemina
• kuchyňský bioodpad
rostlinného původu
(zbytky ovoce, zeleniny,
slupky apod.)

Do kontejneru nepatří
• živočišné zbytky
• maso, kosti, uhynulá zvířata
• olej z potravin
• obaly od potravin
(sklo, plast, kov)
• zbytky vařených jídel

OSTATNÍ KOMODITY | SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr

Předání odpadů (vyjma stavební sutě) od občanů obce je zdarma. Každý odpad má své místo předání. Neodkládejte odpady mimo
nádoby a místa k tomu určená. Popelnicová stání pro nádoby na komunální odpad nejsou místem pro odložení odpadů, které patří
do sběrných dvorů. Tímto chováním porušujete obecně závaznou vyhlášku obce a vystavujete se možnosti postihu.

Sběrný dvůr Šťáhlavy, Nezvěstická 562, 332 03 Šťáhlavy - u nádraží
Pondělí, středa

Sobota

Letní období

10

00

8

00

- 18

- 13

00

00

hod.

hod.

Zimní období

900 - 1700 hod.

800 - 1300 hod.

Co lze odevzdat do sběrného dvora

Obecně vše, co nelze vložit nebo se nevejde do speciálních kontejnerů na tříděný odpad, které jsou rozmístěny
na území obce, a vše, co se nevejde nebo nepatří do nádob na směsný komunální odpad (např. větve, kartony, velké
skleněné a plastové nádoby, obaly, nábytek, matrace, veškerý objemný odpad…).
Stavební odpad
• Stavební a demoliční odpady jsou odpady vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Mezi stavební
odpady se řadí zejména výkopové zeminy, kamenivo, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků
a další stavební odpady (např. odpad z rekonstrukce střechy nebo koupelny). Jeho odvoz k likvidaci zajistí stavebníkovi např.
ﬁrma, která mu rekonstrukci provádí.
• Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, může být odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby. Kontejnery jsou odvezeny a odpad je zlikvidován
(recyklován) na náklady fyzické osoby (občana) či právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání.
• Možnost zajistit si odvoz a zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zákonem o odpadech vlastními prostředky se nevylučuje.
• Stavební odpad vyprodukovaný při drobné stavební, údržbářské činnosti obyvatel lze odevzdávat v omezeném množství
ve sběrném dvoře.
• Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady nelze využívat na terénní úpravy a rekultivace.
• Stavební a demoliční odpady v žádném případě nepatří do nádob na směsný komunální odpad a už vůbec ne
do lesa nebo na jiná opuštěná místa!!!

Sběrný dvůr - místo pro Váš odpad

OSTATNÍ KOMODITY | SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr

Předání odpadů (vyjma stavební sutě) od občanů obce je zdarma. Každý odpad má své místo předání. Neodkládejte odpady mimo
nádoby a místa k tomu určená. Popelnicová stání pro nádoby na komunální odpad nejsou místem pro odložení odpadů, které patří
do sběrných dvorů. Tímto chováním porušujete obecně závaznou vyhlášku obce a vystavujete se možnosti postihu.

Sběrný dvůr Šťáhlavy, Nezvěstická 562, 332 03 Šťáhlavy - u nádraží
Pondělí, středa

Sobota

Letní období

1000 - 1800 hod.
800 - 1300 hod.

Zimní období

900 - 1700 hod.

800 - 1300 hod.

Co lze odevzdat do sběrného dvora

Obecně vše, co nelze vložit nebo se nevejde do speciálních kontejnerů na tříděný odpad, které jsou rozmístěny
na území obce, a vše, co se nevejde nebo nepatří do nádob na směsný komunální odpad (např. větve, kartony, velké
skleněné a plastové nádoby, obaly, nábytek, matrace, veškerý objemný odpad…).
Stavební odpad
• Stavební a demoliční odpady jsou odpady vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Mezi stavební
odpady se řadí zejména výkopové zeminy, kamenivo, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků
a další stavební odpady (např. odpad z rekonstrukce střechy nebo koupelny). Jeho odvoz k likvidaci zajistí stavebníkovi např.
ﬁrma, která mu rekonstrukci provádí.
• Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, může být odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby. Kontejnery jsou odvezeny a odpad je zlikvidován
(recyklován) na náklady fyzické osoby (občana) či právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání.
• Možnost zajistit si odvoz a zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zákonem o odpadech vlastními prostředky se nevylučuje.
• Stavební odpad vyprodukovaný při drobné stavební, údržbářské činnosti obyvatel lze odevzdávat v omezeném množství
ve sběrném dvoře.
• Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady nelze využívat na terénní úpravy a rekultivace.
• Stavební a demoliční odpady v žádném případě nepatří do nádob na směsný komunální odpad a už vůbec ne
do lesa nebo na jiná opuštěná místa!!!

Sběrný dvůr - místo pro Váš odpad

SBĚRNÝ DVŮR

PLASTY

SKLO SMĚSNÉ

Do kontejneru patří
• sešlápnuté PET lahve od nápojů
• plastové obaly, polystyren
• fólie
• prázdné kelímky od jogurtů, tuků
a dalších potravin
• plastové obaly od drogistického zboží
• ostatní plastové předměty
(hračky, květináče apod.)

Do kontejneru patří
• lahve od nápojů
• skleněné střepy
• tabulové sklo (bez drátěné vložky)
• skleněné předměty
• zavařovací sklenice (prázdné)

Do kontejneru nepatří
• textilie z umělých vláken, linolea, guma, molitan, výrobky z PVC, plasty znečištěné oleji a chemickými látkami
• plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely)
• nádoby od léčiv
• novodurové trubky
• hygienické potřeby (zubní kartáčky, vatové tyčinky
apod.)

Do kontejneru nepatří
• keramika, porcelán
• autosklo
• drátěné sklo
• žárovky,
zářivky
• varné sklo
• zrcadla

Pokud kontejner obsahuje více nesprávných příměsí
a obsah takového kontejneru nelze dotřídit,
znehodnotí se práce všech lidí, kteří odpad třídili!

Jak třídit - základní informace

ELEKTROZAŘÍZENÍ - ZPĚTNÝ ODBĚR
Zjednodušeně můžeme elektrozařízením označit malý i velký domácí elektrospotřebič - „vše co lze zapojit do elektrické zásuvky
nebo funguje na baterie“. Do zpětného odběru tedy patří vše od chladničky, pračky, myčky, sporáku, mikrovlnné trouby, vysavače přes topinkovače, fény, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia, mobilní telefony, počítače až po zářivky, pily,
vrtačky, elektrické hračky, lékařskou techniku a výdejní nebo výherní automaty aj.

Kam elektrozařízení předat?
Prodejce
Občané mají možnost odevzdat staré elektrospotřebiče k recyklaci při koupi nových zařízení. Prodejci elektra mají povinnost od zákazníků vyřazené elektrospotřebiče odebrat v případě, že si u nich kupují zařízení nové. Pokud jejich prodejní plocha přesáhne
400 m2, prodejce je povinen odebrat bezplatně elektrospotřebič, jehož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, i bez nákupu
nového elektrospotřebiče.
Výrobky, které od obce odvezou jejich výrobci na základě uzavřených smluv zdarma
a) Elektrozařízení (elektroodpady), tedy všechny výrobky, pro které je elektrický proud hlavním zdrojem energie (s výjimkou
svítidel z domácností), např. ledničky, televize, rádia, myčky, vysavače, počítače, vrtačky, elektrické zahradní nářadí, telefony,
zářivky, úsporky apod. Můžete je odevzdat do sběrného dvora.
b) Elektrické akumulátory (autobaterie) je povinen odebrat jejich prodejce, případně je můžete odevzdat do sběrného dvora.
c) Galvanické články a baterie je povinen odebrat jejich prodejce, případně je můžete odevzdat do sběrného dvora. Jedná se
především o baterie tužkové, ploché (napájení hraček, ovladačů k televizi, fotoaparátů), knoﬂíkové (z hodinek), baterie z mobilních telefonů. Při jejich nesprávné likvidaci se do přírody dostávají těžké kovy a toxické látky.
Veškeré výrobky poháněné elektřinou, kterých se chcete zbavit, můžete odevzdat zdarma ve sběrném dvoře, v žádném případě
nepatří do popelnice na směsný odpad!
Sběrný dvůr
Sběrné dvory jsou stabilní sběrná místa zpětného odběru, kde může každý odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče bezplatně, bez
ohledu na místo bydliště.
Červený kontejner
Občané mohou odložit vysloužilý spotřebič do stacionárního červeného kontejneru, který je určen především pro malé domácí
spotřebiče.

Elektrozařízení

ELEKTROZAŘÍZENÍ - ZPĚTNÝ ODBĚR
Elektrozařízení rozhodně nepatří do popelnic ani okolí těchto nádob!
Tříděním baterií chráníte životní prostředí a dáváte jim šanci na nový život!
Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují
škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale uděláte několik kroků
navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých
baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Recyklace není jen hezké
slovo, ale skrývá se za ním proces, jehož prostřednictvím jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných
surovin, které znovu slouží lidem k užitku.
Sběrná místa, kde je možné odevzdat baterie najdete dnes na každém rohu. Cesta recyklace začíná tím, že použité baterie odnesete na sběrná místa, kterých je po České republice už přes 20 000. Asi nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií. Baterie můžete odezvdat v obchodech. Ty mají dokonce ze zákona povinnost ve svých
provozovnách sběrné boxy umisťovat. Kdykoli tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. Místem
pro odevzdání baterií je i sběrný dvůr. A pokud si stále nejste jisti, kde najdete nejbližší sběrné místo, pak využijte internetový
vyhledavač na adrese mapa.ecobat.cz.

Tyto výrobky jsou povinni též odebrat od občanů prodejci, a to
ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití
(zákon 185/2001 Sb. o odpadech, § 37 k, odst. 4
a jeho novela č. 7/05 Sb. ze dne 16. 12. 2006
s účinností od 13. 8. 2005).

ZÁKLADNÍ POJMY
Placení poplatku za odpad a sestavování variabilního symbolu – při bezhotovostní úhradě
Možnosti platby: - v hotovosti na obecním úřadu v kanceláři matriky;
- bezhotovostně nebo složenkou na účet obce č. 725700389/0800. Je nutné uvést správný variabilní symbol (VS).
Rodinné domy s číslem popisným trvale obydlené a chalupy s číslem popisným trvale neobydlené – VS je 8místný.
První číslo je pro rozlišení Šťáhlav a Šťáhlavic. Pro Šťáhlavy je 1, pro Šťáhlavice 2. Dále následuje čtyřčíslí 3722. Poslední trojčíslí
tvoří číslo domu.
Příklad: dům č.p. 169 Šťáhlavy - VS je 13722169; dům č.p. 65 Šťáhlavice - VS je 23722065
Příklad: chalupa s č. p. 7 v části obce Šťáhlavy - VS 13722007; chalupa s č. p. 10 v části obce Šťáhlavice - VS 23722010
Rekreační chaty a chalupy s číslem evidenčním – VS je 7místný.
První čtyři číslice jsou jednotné 3722 a poslední trojčíslí tvoří číslo chaty. Pokud je číslo chaty jednomístné nebo dvojmístné, bude
před ním jedna resp. dvě nuly.
Příklad: chata s č. e. 7 - VS je 3722007; chata s č. e. 350 - VS 3722350
Variabilní symboly je potřeba psát pečlivě, aby bylo dohledatelné, ke které nemovitosti platba patří. Pro jistotu je možné na složenku nebo do poznámky uvést jméno poplatníka, číslo chaty nebo jiné upřesnění.
Povinnost ohlášení poplatku:
Opětovně platí povinnost vyplnit tiskopis „Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti“, a to pouze v případě, že oproti loňskému roku
nastala změna. Tiskopis lze odevzdat na matrice, poslat poštou nebo zaslat na e-mail: matrika@stahlavy.cz. Tiskopis naleznete
v kanceláři matriky OÚ nebo na adrese www.stahlavy.cz/urad/odpadove-hospodarstvi/.
V případě úhrady poplatku za odpad bezhotovostně, je nutné si známku vyzvednout až po připsání částky na účet obce, jinak
nebude známka na popelnici vydána. Obvykle cca 3 dny po úhradě.

Komunální odpad - základní informace

OSTATNÍ KOMODITY | PRO PODNIKATELE
Léčiva

Nepoužívaná léčiva odevzdávejte bezplatně v lékárnách. Léčiva nevhazujte do popelnic, kontejnerů nebo do kanalizace, neboť se
jedná o chemické preparáty, které mohou poškodit životní prostředí a ohrozit zdraví lidí!

Pneumatiky

Poslední prodejce je povinen tyto výrobky odebírat přímo v provozovně (tzv. zpětný odběr), a to bez nároku na úplatu od spotřebitele (vychází se z principu odpovědnosti výrobců za některé druhy výrobků, včetně péče o tyto výrobky po ukončení jejich
životnosti).
Primárním místem sběru pneumatik je místo jejich prodeje: pneuservis nebo autoservis. Na těchto místech je možné pneumatiky
bezplatně odevzdat. Likvidace pneumatik je zahrnuta v jejich pořizovací ceně. Pneumatiky odevzdávejte čisté a bez disků.
Pokud při zpětném odběru nastane problém, přineste odpad raději do sběrného dvora, je to lepší řešení než je pohodit do lesa
nebo na opuštěné místo.

Pro podnikatele

Upozorňujeme, že podnikatelé, kteří podnikají v činnosti, při níž vzniká odpad, jsou povinni odpad rovněž třídit a objednat si svoz
tříděného odpadu samostatně nebo za poplatek vozit jako podnikatel odpad do sběrného dvora.
Nemají právo ukládat odpad do barevných kontejnerů umístěných po obci, tyto kontejnery jsou pouze pro občany – fyzické osoby
a pro odpad vzniklý v domácnosti, nikoliv při podnikání. Zda podnikatelé řádně zajišťují své odpadové hospodářství, mohou kontrolovat inspekční orgány.

Jak třídit - ostatní komodity | Pro podnikatele

Pod značkami na obalu výrobku naleznete tyto základní informace

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby
na odpad. Pokud se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace
od výrobce, zda obal nevyžaduje zvláštní nakládání. Pokud obal obsahuje nějaké
nebezpečné látky, odneste jej do sběrného dvora.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte zboží v obalu, na kterém
je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce za recyklaci obalu zaplatil.
Šipky s číslem nebo zkratkou informují o materiálu, z něhož je obal vyroben.
Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal vyhodit.

Nejčastější kódy

Papír PAP 22
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21

Bílé sklo GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnědé sklo GL 72

Ocel FE 40
Hliník ALU 41
Dřevo FOR 50

Polyethylentereftalát PET 1
Polypropylen PP 5
Polystyren PS 6
Polyetylen LDPE, HDPE 4, 2

Vydáno ve spolupráci

Kombinovaný obal C/... - obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá.

Další informace získáte

Obecní úřad Šťáhlavy – matrika nebo na webových stránkách obce www.stahlavy.cz, případně
v obecně závazné vyhlášce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Štáhlavy a v obecně závazné vyhlášce o poplatku za komunální odpad.
Dále na:
www.jaktridit.cz – obecné informace o třídění a recyklaci odpadů
www.tonda-obal.cz - svět třídění a recyklace pro děti, učitele a rodiče
www.samosebou.cz - atraktivní mix ﬁlmů, videoklipů, reportáží, her a soutěží

Důležité kontakty
Společnost zastupující obec
ve svozu odpadů:
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Hankova 2759/14
301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
tel.: +420 377 237 364 - 6
e-mail: plzen@ave.cz

S dalšími dotazy ke třídění odpadů
se obracejte na:
Obecní úřad Šťáhlavy
Masarykova 169
332 03 Šťáhlavy
matrika tel.: +420 377 969 079
e-mail: matrika@stahlavy.cz

Šťáhlavy

