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ZPRAVODAJ Města Vlašimi - č. 8 / 2009

Prodej kupónů v novém roce
Informace všem uživatelům popelových nádob ve svozové oblasti Vlašim a v přidružených
obcích - Bolinka, Bolina, Znosim, Polánka, Nesperská Lhota, Chobot, Hrazená Lhota
a Domašín.

Seznam umístění
velkoobjemových
kontejnerů
na vánoční úklid pro občany ve Vlašimi

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny
k ukládce ostatního objemového odpadu (nábytek,
koberce, ostatní zařízení bytu atd.), vánočních
stromků a případně směsného komunálního
odpadu, který se již nevešel do kontejnerů
umístěných u panelových domů.
Vyřazené televize a lednice je možné přistavit
vedle kontejneru (zákaz ukládat do kontejnerů).
Kontejnery budou rozmístěny po 1 ks

od 23. 12. 2009 do 11. 1. 2010
A) Svozové intervaly a výše poplatků pro rok 2010
Cena pro bytový fond se pro rok 2010 nemění zůstává ve stejné výši jako v roce 2009.
Svozové intervaly a známková činnost zůstávají beze změny. Uživatel si může vybrat svozový
interval z několika variant dle cenové nabídky. V ceně jsou zakalkulovány náklady na obslužnost,
nájem nádoby, skládkovné, třídění (sklo, PET a papír). U bytového fondu jsou též zahrnuty náklady
sběrného dvora.
Ceny byly schváleny Radou města Vlašimi.
1. Celoroční známka, tzv. velký paušál :

na těchto stanovištích :
- Zámecká ul. (parkoviště u čp. 1493-4)
- Komenského ul. (u pan.domu čp.1413)
- Prokopova ul. (u čp. 1590-3)
-"(nad čp. 1243 - 4)
-"(pod kanceláří SBD)
- Havlíčkova ul. (u čp. 1563 - 4)
- A. Roškotové ul.
- Dolnokralovická ul. (parkoviště u čp. 1295-8)
- J. Masaryka ul. (u pan. domu 1300)
- V Sadě ul. (naproti čp. 1501)
- B. Martinů ul.
- sídliště severní (u Moravanu čp. 1161 - 2)
- sídliště Obora (u bývalé kotelny)

2. Jednorázová známka, tzv.malý paušál + kupóny :

max. 52 svozů/rok - svoz 1x týdně celý rok
max. 43 svozů/rok - svoz 1x týdně v zimním období, 1x za 14dní v letním období
Letní období trvá od 3. května 2010 do 5. září 2010 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 rodinné domky, které jsou celé vytápěny el. proudem nebo
plynem (zakázáno do nádob ukládat popel, suť atd.).
Poškozené známky vymění TS Vlašim s.r.o. bezplatně, ztrátu známky hradí uživatel v plné výši.
Osoby s přechodným pobytem si mohou objednat nádobu na “dobu určitou“, kdy se výpočet ceny
základní známky snižuje o dobu, po kterou se nádoba nevyužívá. Při dovozu a odvozu nádoby na
dobu určitou se účtuje poplatek ve výši 78,- Kč (39,- Kč dovoz + 39,- Kč odvoz).
Veškeré výše uvedené poplatky jsou včetně DPH - bytový fond 10%, nebytový fond 20 %.

Do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný
odpad jako např. autobaterie, lednice, televize,
zářivky, chemikálie, zbytky barev, oleje atd.
Dále je zakázáno kontejnery přeplňovat.
Maximální ukládky odpadů jsou do výše roviny
horních bočnic kontejneru a to z důvodu
neznečišťování komunikací při větší přejezdové
vzdálenosti na skládku v Trhovém Štěpánově.
Vyprazdňování odpadu z kontejnerů bude
prováděno dle potřeby.
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 a nebo využít sběrný dvůr ve Vlašimi ul.
K Borovičkám, kam je možno dovézt jak malé
množství ostatního odpadu (do 100 kg), tak
i nebezpečný odpad.
Informace podají na TS Vlašim s.r.o.,
tel.317 842 540 a nebo317 842 277.

Prodejní doba známek a kupónů:
B) Postup při prodeji známek a kupónů
Městský úřad Vlašim Pondělí 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 16.00 hod.
Každý uživatel BF a nebytového fondu se musí dostavit do TS Vlašim s.r.o.,
Jana Masaryka 302
K Borovičkám 1732, nebo na Městský úřad, Jana Masaryka 302, Vlašim
v přízemí (bude označeno) Úterý
8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 14.00 hod.
od 4. 1. 2010 do 29. 1. 2010, kde si zakoupí základní známku, případně
libovolný počet kupónů. Právnické osoby a fyzické osoby při podnikání zde
Středa 6.30 - 10.30 hod. 11.00 - 16.30 hod.
Technické služby
uzavřou smlouvu, kterou obdrží předem poštou.
Vlašim s.r.o.
Veškeré platby do 15.000,- Kč (možno i nad 15.000,- Kč) se hradí hotově,
ul. K Borovičkám1732 Čtvrtek 6.30 - 10.30 hod. 11.00 - 14.00 hod.
ostatní fakturou, která bude zaslána po uzavření smlouvy během roku 2010.
(směr na Pavlovice )
- V lednu 2010 se mohou používat jak známky a kupóny z roku 2009, tak i
Pátek
6.30 - 10.30 hod. 11.00 - 14.00 hod.
nové na rok 2010.
- Od 1.2.2010 musí být již nalepeny známky pro rok 2010, jinak nádoby nebudou vyváženy a budou odvezeny.
- Kupóny lze přikupovat po celý rok: na TS s. r. o., K Borovičkám 1732 - v pracovní dny v době od 7.00 do 10.30 hod. a od 11.00 do 14.00 hod. nebo i na
Městském úřadě Vlašim pokladna v úředních hodinách.
Příjemné prožití svátků vánočních Vám přejí zaměstnanci TS Vlašim s. r. o.

