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MĚSTYS VELKÝ ÚJEZD 

Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd 
 

Tel. 585 358 008            Úřední deska poř. č.1/2023 

e-mail: podatelna@velkyujezd.cz         Zveřejněno a vyvěšeno: 2. 1. 2023 

                                                             Sejmuto: 

 

Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2023 

 
 
Svoz komunálních odpadů tříděných – plasty, papír (popelnice - značeno „TŘÍDĚNÝ SVOZ 

POPELNIC“) a svoz komunálního odpadu směsného po vytřídění (popelnice - značeno „SMĚSNÝ 

KOMUNÁLNÍ ODPAD“) v městysi (od domů s číslem popisným, od rekreačních objektů s číslem 

evidenčním umístěných přímo v zastavěném území městyse a v okrajových částech městyse v ulicích 

Na Kamenici, Mlýnská a Na Sušírně) je stanoven dle svozového kalendáře. Svoz provádí firma Marius 

Pedersen a.s. Šternberk. 

 

 leden      červenec 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD                06.,27.  SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD                   14. 
 TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:                TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:    
 - PLAST                                                                  13.              - PLAST                                                                 28. 

             - PAPÍR                                                                   27.              - PAPÍR                                                                    14. 

             únor      srpen 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD         17.  SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD             04.,25. 
 TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:                TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:    
 - PLAST                                                                  10.              - PLAST                                                                    25. 

             - PAPÍR                                                 24.              - PAPÍR                                                                 11. 

             březen      září 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD                10.,31.  SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD          15. 
 TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:                TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:    
 - PLAST                                                                  10.              - PLAST                                                                    22. 

             - PAPÍR                                                                   24.              - PAPÍR                                                                     08. 

             duben      říjen 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD                    21.  SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD             06.,27. 
 TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:                TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:    
 - PLAST                                                                 07.              - PLAST                                                                    20. 

             - PAPÍR                                                                  21.              - PAPÍR                                                                 06. 

             květen      listopad 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD                     12.  SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD         17. 
 TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:    TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:    
 - PLAST                                                                 05.              - PLAST                                                                 17. 

             - PAPÍR                                                                  19.              - PAPÍR                                                                     03. 

             červen      prosinec 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD   02.,23.  SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD             08.,29. 
 TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:                 TŘÍDĚNÝ SVOZ POPELNIC:    
             - PLAST                                                        02.,30.              - PLAST                                                                    15. 

             - PAPÍR                                                                16.              - PAPÍR                                                           01.,29. 

 

 

 

Svoz komunálních odpadů tříděných – plasty, papír a směsného po vytřídění od rekreačních objektů 

s číslem evidenčním a od objektů s číslem popisným z okrajových částí obce, tj. ulice - Na Výletním a 

Za Obecním lesem, je ve stejných termínech. Svoz provádí firma Marius Pedersen a.s. Šternberk. 

Směsný odpad po vytřídění se vkládá do plastových kontejnerů černé barvy, který je v daném místě 

umístěn.  
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1. Tříděný odpad se ukládá do těchto obalů:  

 -  sklo bílé (lahve od nápojů, skleněné nádoby, viz poučení na kontejnerech) -   

  kontejnery bílé barvy umístěné na 13-ti místech: parkoviště v centru městyse, ulice  

                          Přerovská, Lipenská, Oderská, Varhošťská, Malá strana (Vrchní náměstí), Mlýnská,  

                          Na Flíčku, Zákostelí, Olomoucká (u MŠ), Navrátilova (pod autobus. nádražím),  

                          Na Kamenici, Na Sušírně, 

 -           sklo barevné (lahve od nápojů, skleněné nádoby a tabulové sklo, viz poučení na  

                          kontejnerech) – kontejnery zelené barvy umístěné na 13-ti místech: parkoviště v centru 

              městyse, ulice Přerovská, Lipenská, Oderská, Varhošťská, Malá strana (Vrchní náměstí),   

                          Mlýnská, Na Flíčku, Zákostelí, Olomoucká (u MŠ), Navrátilova (pod autobus. nádražím),  

                          Na Kamenici, Na Sušírně, 
  TABULOVÉ SKLO SE UKLÁDÁ DO KONTEJNERU K BAREVNÉMU SKLU  

  SKLO VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ SE PŘEBÍRÁ PŘI SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU. 

-        kovy (plechovky a jiný drobný kovový odpad) – kontejner šedé barvy umístěný  

na parkovišti v centru městyse, kontejnery červené barvy umístěné na 8-mi místech:   

parkoviště v centru městyse, Na Kamenici, Olomoucká (u MŠ), Mlýnská (plošiny),  

Oderská, Na Flíčku, Lipenská, Za Lapačem, 

-  papír – černá nádoba s modrým poklopem o objemu 120 l a 240 l, 

                          kontejnery modré barvy umístěné na 22 místech: parkoviště v centru městyse,  

  ulice Přerovská, Přerovská (parčík), Za Lapačem (palírna), Lipenská, Malá strana (Vrchní  

                          náměstí), Oderská, Válečných hrdinů, Na Flíčku, Zákostelí, Varhošťská (Alsico),  

                          Varhošťská (JZD), Varhošťská (farm.zahr.), Nechvátalova (bytovky), Mlýnská (bytovky),  

                          Mlýnská (plošiny), Olomoucká (u MŠ), Navrátilova (pod autobus.nádražím),  

                          Navrátilova (ZŠ), Na Kamenici, Na Výletním, Na Sušírně, 

-  plasty - černá nádoba se žlutým poklopem o objemu 120 l a 240 l. I polystyren je  

                          plast, kontejnery žluté barvy umístěné na 22 místech: parkoviště v centru městyse,  

  ulice Přerovská, Přerovská (parčík), Za Lapačem (palírna), Lipenská, Malá strana (Vrchní  

                          náměstí), Oderská, Válečných hrdinů, Na Flíčku, Zákostelí, Varhošťská (Alsico),  

                          Varhošťská (JZD), Varhošťská (farm.zahr.), Nechvátalova (bytovky), Mlýnská (bytovky),  

                          Mlýnská (plošiny), Olomoucká (u MŠ), Navrátilova (pod autobus.nádražím),  

                          Navrátilova (ZŠ), Na Kamenici, Na Výletním, Na Sušírně, 

       nápojový karton – tzv. vícevrstvý obal (TetraPack) - OBAL VYPLÁCHNOUT, 

       nádoby 1100 l černé barvy s oranžovým poklopem umístěné na 3 místech:  

       Olomoucká (u MŠ), Lipenská, na parkovišti v centru městyse, 

-        použité jedlé oleje a tuky – oleje ze smažení příp. z jiné kuchyňské úpravy jídel, 

                          nádoba 120 l černé barvy se žlutým poklopem umístěna ve dvoře u budovy radnice, 

-        bioodpad (biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu) – kontejnery o objemu  

       6 m3 – umístění a svoz probíhá celoročně. 

 

 

2. Směsný odpad   

je zbylý komunální odpad po vytřídění tříděného odpadu, tj. skla, plastů, papíru, nápojových kartonů, 

objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu (tzv. „nebezpečný odpad“).  

Ukládá se do popelnic a kontejnerů. Občané z ulic Na Výletním a Za Obecním lesem, ukládají tento 

druh odpadu do kontejnerů černé barvy.  

 

Svoz komunálního odpadu provádí smluvně firma Marius Pedersen, Uničovská 64, 785 01 Šternberk; 

svozy mohou začínat již v ranních hodinách.  

 

Svoz dalších částí komunálního odpadu - objemového a nebezpečného se uskuteční v soboty  

20. května a 4. listopadu 2023. Bližší údaje o místě a hodině svozů budou ještě aktuálně sděleny na 

úřední desce a místním rozhlasem.  

 

Objemovým odpadem se zejména rozumí takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 

umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, oděvy a textilní materiály větších rozměrů, 

kovový odpad, sklo větších rozměrů).  
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Nebezpečným odpadem se zejména rozumí autobaterie, baterie ostatní, barvy a laky včetně obalů, 

prázdné obaly od barev a laků, rozpouštědla, staré léky, zářivky a výbojky, motorové oleje, textil 

znečištěný ropnými látkami, ostatní oleje a ropné produkty, elektrospotřebiče. 

 

PŘIPOMÍNÁME DŮSLEDNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ DLE VÝŠE UVEDENÉHO POPISU, URČITÉ 

MNOŽSTVÍ ODPADŮ NENÍ STÁLE ŘÁDNĚ TŘÍDĚNO!!!  

 

Informační údaje k platbám (přesné znění je uvedeno v obecně závazné vyhlášce č. 1/2021): 

Výše poplatku na kalendářní rok 2023 je ve výši 600,- Kč za fyzickou osobu dle obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatky vybírá paní 

Miluše Smékalová, tel. 739 500 425. Splatnost poplatku je do 31. 3. 2023. Včas nezaplacený nebo 

neodvedený poplatek nebo jeho část, může úřad městyse zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je 

příslušenstvím poplatku. 

 

 

Informace k nakládání se stavebním odpadem 

 

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Původci stavebního odpadu a fyzická osoba, která 

produkuje stavební odpad, jsou povinni na vlastní náklady tento odpad použít, předat či zlikvidovat 

zákonným způsobem (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech). Pro odložení stavebního odpadu je možné 

objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. V okolí Velkého Újezdu je možnost 

se obrátit např. na firmy: RESTA s.r.o. Přerov - Recyklační závod Olomouc (Holice) - Nový Dvůr, 

tel. 585 316 468, DEMSTAV group, s.r.o., Hranice, tel. 602 704 546. 

      

 

 

 

 

 

 

                                  Ing. Josef   J e l e n     

                                           starosta  

                                 městyse Velký Újezd 

 

 

 

 

MĚSTYS ZAJIŠŤUJE SVOZY POUZE FYZICKÝM OSOBÁM 

NEPODNIKAJÍCÍM, tzn. svozy odpadů z domácností!!! 
 


