Obecní úřad Borušov

ODPADY V ROCE 2020
Směsný komunální dopad
Termíny vývozu: dvakrát měsíčně, vždy v úterý (tabulka viz. níže)
Popelnice popř. pytle u jednotlivých domů a chat
navíc v případě potřeby jsou umístěny:
Borušov, spodní konec - u autobusové zastávky 1ks popelnice
Borušov, střed - u sklepa vedle Obecního úřadu 4ks popelnice
Borušov, horní konec - u mostku u domu č. p. 19 1ks popelnice
Svojanov, na parkovišti u rybníka 2ks kontejner (v průběhu ledna)

Plast
Termíny vývozu: dvakrát měsíčně, vždy ve čtvrtek (tabulka viz. níže)
Kontejnery mají barvu „žlutou“ a jsou umístěny:
Borušov, spodní konec - u autobusové zastávky 2ks
Borušov, střed - u sklepa vedle Obecního úřadu 4ks
Borušov, horní konec - u mostku u domu č. p. 19 2ks
Svojanov, na parkovišti u rybníka 3ks

Papír
Termíny vývozu: jednou měsíčně, vždy v pátek (tabulka viz. níže)
Kontejnery mají barvu „modrou“ a jsou umístěny:
Borušov, spodní konec - u autobusové zastávky 1ks
Borušov, střed - u sklepa vedle Obecního úřadu 2ks
Borušov, horní konec - u mostku u domu č. p. 19 1ks
Svojanov, na parkovišti u rybníka 1ks

Sklo
Termíny vývozu: dle potřeby.
Kontejnery mají „zelenou“ barvu a jsou umístěny:
Borušov, spodní konec - u autobusové zastávky 1ks (v průběhu března)
Borušov, střed - u sklepa vedle Obecního úřadu 2ks
Borušov, horní konec - u mostku u domu č. p. 19 1ks (v průběhu března)
Svojanov, na parkovišti u rybníka 1ks (v průběhu března)

Biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu
Obec je povinna zajistit celoroční sběr s možností úpravy termínu od 1. 4. do 31. 10. (dle vyhlášky
321/2014 Sb.).
Velkoobjemový kontejner je k dispozici od 1. března do 30. listopadu u haly vedle hasičské zbrojnice
(modrá barva, označen nápisem „Bioodpad“).

Nebezpečné složky komunálního odpadu (včetně velkých elektrospotřebičů)
Sběr proběhne ve stanovených termínech a na stanovených místech 2x ročně (březen a září).
O termínech a místech budete včas informováni prostřednictvím místního rozhlasu, úřední desky
obecního úřadu a webových stránek obce Borušov.

Objemný odpad (např. nábytek, koberce, matrace aj.)
Sběr proběhne ve stanovených termínech a na stanovených místech 4x ročně (březen, červen, září a
prosinec). O termínech a místech budete včas informováni prostřednictvím místního rozhlasu, úřední
desky obecního úřadu a webových stránek obce Borušov.
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Oděvy, obuv, hračky a bytový textil
Kontejner je umístěn před Obecním úřadem vedle sklepa. Barva bílá s označením „Oděvy a textilní
materiály“.

Jedlé tuky a oleje
Kontejner je umístěn před Obecním úřadem vedle sklepa (v průběhu ledna). Barva černá s označením
„Jedlé tuky a oleje“.

Drobné elektrozařízení, baterie a světelné zdroje
Kontejner a krabice jsou umístěny v chodbě Kulturního domu (v průběhu ledna). Barva kontejneru je
šedá s označením „Elektrozařízení a baterie“ a kartonové krabice na světelné zdroje s označením
„Zářivky a výbojky“. Provozní doba sběrného místa je středa od 13 do 15 hod., pátek od 16 do 19 hod.
a v případě potřeby v době provozu Obecního úřadu a místního pohostinství.

Kovy
Kontejner je umístěn u haly vedle hasičské zbrojnice s označením „Kovy“ (v průběhu ledna).

Připomínky, dotazy či případné stížnosti řešte prosím prostřednictvím Obecního úřadu nebo přímo na
telefonním čísle Technických služeb Moravská Třebová 461 316 509.
Děkujeme za pečlivé třídění odpadu a dodržování pořádku na kontejnerových stanovištích.

Svoz odpadu 2020
Měsíc

SKO

Plast

Papír

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

14., 28.
11., 25.
10., 24.
7., 21.
5., 19.
2., 16., 30.
14., 28.
11., 25.
8., 22.
6., 20.
3., 17.

9., 23.
6., 20.
5., 19.
2., 16., 30.
14., 28.
11., 25.
9., 23.
6., 20.
3., 17.
1., 15., 29.
12., 26.

10.
14.
20.
24.
29.
26.
24.
21.
18.
16.
20.

1., 15., 29.

10., 24.

18.

SKO – směsný komunální odpad
Svoz SKO bude prováděn ve výše uvedených kalendářních týdnech v naplánovaných dnech s výjimkou týdnů, na
které vychází svátky, a kde dojde k příp. dennímu posunu.

V Borušově 01. 01. 2020
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Obecní úřad Borušov

Platné vyhlášky od 01. 01. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Borušov č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
sazba poplatku činí 450,- Kč za osobu nebo rekreační objekt na rok
splatnost poplatku je 30. 06. 2020 a prosíme Vás o včasnou úhradu
způsob úhrady poplatku:
a) v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě (každý pátek od 17:00 do 19:00)
b) bezhotovostně na účet obce KB a.s. Moravská Třebová č. ú. 313 27 591/0100 (důležité napsat
zprávu pro příjemce - příjmení a číslo popisné)
poplatníkem je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
kde není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
osvobození nad rámec stanoveným zákonem:
a) osoby narozená v příslušném kalendářním roce
b) osoby, která se po dobu 12 měsíců příslušného kalendářního roku zdržuje mimo obec
úleva:
a) osobě, která v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku a to ve výši 50%
b) osobě, která studuje v prezenční formě studia a je ubytována v průběhu studia mimo území obce a
to ve výši 50% (nutno doložit potvrzením)
Obecně závazná vyhláška obce Borušov č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Borušov.
Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

biologické odpady rostlinného původu
papír
plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty“)
sklo
kovy
nebezpečné odpady
objemný odpad
oděvy a textilní materiály
jedlé oleje a tuky
směsný komunální odpad

Tříděný komunální odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, sběrných pytlů, kontejnerů
a velkoobjemových kontejnerů.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) u obecního úřadu Borušov („plast“, papír, sklo, směsný komunální odpad, oděvy a textilní
materiály, jedlé oleje a tuky)
b) u autobusové zastávky ve spodní části obce Borušov („plast“, papír, sklo, směsný komunální
odpad)
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c) u mostku u domu č. p. 19 v horní části obce Borušov („plast“, papír, sklo, směsný komunální
odpad)
d) na parkovišti u rybníka v obci Svojanov („plast“, papír, sklo, směsný komunální odpad)
e) u hasičské zbrojnice (kovy, biologické odpady rostlinného původu)
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

biologické odpady rostlinného původu, označena nápisem „Bioodpad“
papír, barva modrá
„plast“, barva žlutá
sklo, barva zelená
kovy, označena nápisem „Kovy“
směsný komunální odpad, označena nápisem „Směsný“
oděvy a textilní materiály, označena nápisem „Oděv, obuv a textil“
jedlé oleje a tuky, označena nápisem „Jedlé oleje a tuky“

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které
jsou určeny.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, úřední
desce obecního úřadu a v místním rozhlase.
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován čtyřikrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o
sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, úřední desce obecního úřadu a v místním
rozhlase.
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob a sběrných pytlů. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice,
b) kontejnery,
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Veškerý tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře Technických služeb Moravská Třebová
s. r. o., který je umístěn na ulici Zahradnická č. p. 21 v Moravské Třebové. Nutno předem domluvit na
Obecním úřadě Borušov.
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Obě vyhlášky jsou k dispozici v tištěné formě na Obecním úřadě nebo v elektronické formě na
webových stránkách obce www.borusov.cz.

V Borušově 01. 01. 2020
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