Zásady pro sběr a svoz odpadu v obci Mikulovice pro rok 2022
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Mikulovice č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství jsou v platnosti od 1. 1. 2022 tyto „Zásady“:
A/ Poplatky
TKO fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt - poplatek za 1 osobu ve výši 600,-Kč /rok
V domácnosti, kde je trvale hlášena jedna až čtyři osoby se přiděluje bezplatně 1 nádoba na komunální
odpad o objemu 120 l
V domácnosti, kde je hlášeno pět a více osob mohou být přiděleny bezplatně 2 nádoby na komunální
odpad o objemu 120 l.
Definice poplatníka, osvobození od poplatku a další podrobnosti jsou uvedeny v citované OZV o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň nemá trvalý pobyt v obci
Mikulovice je stanoven poplatek 600 Kč bez možnosti využití nádoby a vydání známky. V případě
požadavku na používání nádoby spolu se známkou činí poplatek 900 Kč.
K žádosti o osvobození od poplatku musí žadatel doložit každoročně ověřený doklad o pobytu mimo ČR,
který je delší než 6 měsíců, stejně tak u osob, které jsou celoročně trvale v zařízení sociální péče
a zdravotnických zařízeních.
Pro právnickou a fyzickou osobu podnikající činí poplatek 1.250 Kč/nádoba.

BIO odpad – poplatek ve výši 700,-Kč/rok za 1 popelnici na základě uzavřené smlouvy občana s obcí.
Platba poplatku je možná hotově na Obecním úřadě v úřední dny, nebo bezhotovostním převodem
na účet obce 1205502359/0800. Variabilní symbol = číslo popisné vašeho domu.
Po úhradě jsou vydávány známky na označení zaplacených popelnic. Bez této známky nebudou
popelnice vyváženy.

B/ Systém odpadového hospodářství
1.Tuhý komunální odpad (TKO): do popelnic např. nepatří

plasty a papír (pytlový svoz + kontejnery)
sklo (kontejnery v obci)
elektro odpad (sběrné místo u hřiště)
nebezpečný odpad (sběrný dvůr Dražkovice)
oleje a tuky (spec. popelnice ve dvoře OÚ)

2.BIO odpad : biologicky rozložitelný odpad (ne větve) je možno odkládat do pronajatých popelnic. Svoz
probíhá od dubna do listopadu každý čtvrtek. Další možností je bezplatné uložení do sběrného dvora
v Dražkovicích (včetně větví).
3.Separovaný (tříděný) odpad :

papír – pytlový svoz 1x za měsíc dle harmonogramu
plast + tetrapack – pytlový svoz 1x za dva týdny
Náhradní možností je odkládat papír a plasty do kontejnerů ve sběrných místech v obci.
POZOR plasty a papír nelze ukládat do sběrného dvora v Dražkovicích.
sklo – kontejnery ve sběrných místech v obci
4.Elektroodpad : veškerý elektroodpad, jako jsou televizory, počítače, lednice, pračky, rádia, varné konvice,
žehličky a podobná zařízení je možné odložit pouze na sběrné místo za fotbalovým hřištěm. Drobný
elektroodpad (baterie, svítidla, mobily, …) patří do speciálního kontejneru ve dvoře obecního úřadu, nebo
do sběrných boxů v ZŠ i MŠ prostřednictvím dětí, kteří jsou i tímto vedeni k třídění odpadů.

5.Stavební odpad je možno ukládat za úhradu na skládce firmy Gamo Pardubice, s. r. o. Mikulovice.
Vjezd do areálu z ulice V Zahradách (Dražkovice – Ostřešany). Uložení suti předem domluvit na telefonu
602 437 812.
6. Tuky a jedlé oleje – odkládejte v uzavřených nádobách do označené speciální popelnice ve dvoře
obecního úřadu.
7. Sběrný dvůr v Dražkovicích, provozovatel SmP - Odpady a.s. Pardubice
Na základě uzavřené smlouvy může každý občan s trvalým pobytem v obci Mikulovice,
po předložení občanského průkazu, zde bezplatně odkládat tento odpad:
✓
✓
✓
✓
✓

kompostovatelný odpad (větve, listí, tráva apod.) - neomezeně
objemný odpad (koberce, nábytek, sedačky, matrace apod.) max. 300 kg/č.p./rok
vyřazené pneumatiky – 4 ks/č.p./rok
nebezpečný odpad – do celkové hmotnosti 25 kg/č.p./rok, další za poplatek
kovový odpad - neomezeně

Tento odpad hradí obec dle uzavřené smlouvy se SmP-Odpady a.s. Pardubice.
Pro občany platí zákaz odkládání odpadů ze své podnikatelské činnosti! Odpad nad stanovený limit, nebo
jiný druh odpadu, včetně kategorie „nebezpečný“ hradí občan dle ceníku SmP-Odpady a.s.
Provozní doba separačního dvora v Dražkovicích je pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
středa

Slavomír Meduna v. r.
starosta

6.30–15.00
6.30-17.00

