O BEC A LBRECHTICE NAD O RLICÍ,
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

Zásady pro likvidaci odpadů na území obce
Albrechtice nad Orlicí v roce 2017
Vážení spoluobčané,
dovolte mi nejprve poděkovat naprosté většině z vás za zodpovědný přístup při plnění povinností
vyplývajících z obecně závazných vyhlášek upravujících nakládání s odpady na území obce a včasnou úhradu
nákladů za likvidaci komunálních odpadů v roce 2016.
Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek“) v roce 2017 zůstává stejná jako v minulém
roce:
1. Fyzická osoba, mající v obci trvalý pobyt ......... 660,- Kč/osobu/rok.
2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ......... 660,- Kč/objekt/rok.
Osvobození od poplatku:
Od poplatku jsou nad rámec zákonného osvobození osvobozeni:
a) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, kteří se prokazatelně zdržují déle než 11 měsíců v příslušném
kalendářním roce, za který se poplatek odvádí, mimo území obce,
b) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a tyto stavby jsou využívány k
rekreaci nebo bydlení po dobu kratší než 1 měsíc v příslušném kalendářním roce,
c) poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, kteří jsou zároveň poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. b)
vyhlášky, jsou osvobozeni od poplatku podle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky,
d) poplatníci, kteří jsou členy požární jednotky SDH Albrechtice nad Orlicí.
Úlevy od poplatku:
a) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, který dovrší v příslušném kalendářním roce 76 let a více, a to ve
výši 100,- Kč. Sazba poplatku po úlevě činí 560,- Kč/rok,
b) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky pobírající invalidní důchod, a to ve výši 100,- Kč. Sazba poplatku po
úlevě činí 560,- Kč/rok.
c) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, který studuje v prezenční formě studia a během školního roku
pobývá mimo území obce, a to ve výši 250,- Kč. Sazba poplatku po úlevě činí 410,- Kč/rok.
Jednotlivé nároky na úlevu lze uplatnit současně.
Další pravidla platby místního poplatku jsou stanovena v obecně závazné vyhlášce obce č. 1/2016 o místním
poplatku, která je k nahlédnutí na obecním úřadě, nebo na internetových stránkách obce: www.albrechticenad-orlici.cz .
Místní poplatek je splatný ve dvou stejně velkých splátkách v termínech do 15.2. a 31.8. kalendářního roku,
buď v hotovosti na obecním úřadě, nebo na účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště nad
Orlicí, číslo účtu 21220571/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu, kde jsou poplatníci
přihlášeni k trvalému pobytu, nebo za který je poplatek placen. Do zprávy pro příjemce uveďte počet Vašich
popelnic. Podle tohoto počtu Vám budou po připsání platby na účet obce zaslány evidenční známky na
popelnice.
Dnem svozu popelnic zůstává středa. Pokud Vaše popelnice není v den svozu vyvezena, nechte ji umístěnou
před domem a volejte OÚ Albrechtice n. O., telefonní číslo 494 371 425.
Sběr biologických odpadů – sběr bude prováděn nepřetržitě od dubna do listopadu do velkoobjemových
kontejnerů umístěných v Borku, U Krbů a na prostranství před kostelem.
Individuálně lze předat bezplatně biologický odpad na Překládací stanici a sběrném dvoře odpadů společnosti
ODEKO, s.r.o. Týniště n. O. v Albrechticích n. O.
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Biologický odpad můžete likvidovat také sami kompostováním, čímž ušetříte obecní peníze a navíc získáte
zdarma kvalitní kompost.
Vybavení domácností (velkoobjemový odpad) – nepotřebný nábytek, koberce a matrace mohou občané
Albrechtic n. O. bezplatně odevzdat na překládací stanici. Při odevzdání odpadu je nutno se prokázat
občanským průkazem. Náklady hradí obec.
Drcení větví - individuální lze objednat u společnosti ODEKO, s.r.o. Týniště n.O. Náklady hradí objednatel.
Drcení větví – organizované obcí bude realizovat společnost ODEKO,s.r.o. Týniště n.O. v jarních měsících,
o přesném termínu a způsobu realizace budete včas informováni letáky a hlášením v místním rozhlasu.
Náklady hradí obec.
Sběr tříděného papíru bude realizovat Základní škola Albrechtice n. O., o termínu a způsobu sběru budete
informováni letáky. Noviny a časopisy lze průběžně odevzdávat v základní škole.
Papír, plasty, sklo (bílé a barevné), nápojové kartony a kovy – odkládejte průběžně do kontejnerů na
stanovištích pro sběr tříděného odpadu v obci. DODRŽUJTE PROSÍM SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ! Nápojové
kartony (čisté) odkládejte do kontejnerů na plasty. Na třídících linkách budou opět odděleny. Tabulové sklo
patří do zeleného kontejneru. Návod jak správně třídit najdete na internetových stránkách obce.
Nesprávným tříděním, nebo dokonce vhazováním směsného komunálního odpadu do kontejnerů na
tříděný odpad kazíte snahu ostatních občanů a zvyšujete náklady na likvidaci odpadu, které musí obec
vynaložit z vlastních prostředků, které mohou být použity účelněji jinde.
Textil a obuv lze odevzdat do označeného kontejneru u samoobsluhy. Odevzdávaný textil musí být čistý a
suchý, obuv rovněž. Textil znečištěný chemikáliemi musí být likvidován jako nebezpečný odpad.
Nebezpečné odpady lze bezplatně odevzdávat na Překládací stanici a sběrném dvoře odpadů Albrechtice n. O.
společnosti ODEKO. Dále bude zajištěn mobilní svoz v květnu a v říjnu, o přesných termínech a podmínkách
sběru budete informováni letáky a hlášením v místním rozhlasu. Náklady hradí obec.
Elektroodpad – vysloužilé elektrospotřebiče a baterie můžete odevzdat u prodejce. V přízemí Obecního úřadu
Albrechtice n. O. je umístěn sběrný box REMA Systému, do kterého je možno odevzdávat drobné
elektrospotřebiče (musí se do boxu vejít), baterie, kompaktní zářivky a tonery (je nutno zabalit, aby nedošlo
k jejich rozbití), nosiče dat CD a DVD.
Velké elektrospotřebiče (ledničky, sporáky, televizory, apod.) lze odevzdat při mobilním svozu nebezpečných
odpadů.
Elektrospotřebiče můžete bezplatně odevzdávat také na Překládací stanici a sběrném dvoře odpadů
Albrechtice n. O. společnosti ODEKO.
Odevzdávané elektrospotřebiče musejí být kompletní!
UPOZORNĚNÍ: Odkládání odpadu mimo nádoby a místa k tomu určená se posuzuje jako přestupek, za který
může být uložena pokuta!
Kontakty:

Obec Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O., tel. 494 371 425, e-mail:
albrechtice@nadorlici.cz, úřední hodiny: Po, St 8-12, 13-17; Út, Čt 8-12.
ODEKO, s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště n. O., tel. 494 371 003, Překládací stanice a sběrný
dvůr odpadů Albrechtice n. O. tel. 494 372 182. Provozní doba překládací stanice a sběrného
dvora: Po - St 7-15; Čt 7–16; Pá 7–14.

V Albrechticích nad Orlicí, 2. ledna 2017

Jaromír Kratěna
starosta obce
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