
Město Ústí nad Orlicí 
odbor životního prostředí 

 

 

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ ÚLEVY ZA PYTLOVÝ SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU 

(dle čl. 6 odst. 5 Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o 

místním poplatku za komunální odpad) 

Článek I. REGISTRACE 

1) Registrace je možná v Zákaznickém centru TEPVOS spol. s.r.o (areál sběrného dvora) 

2) Registrace poplatníka k poskytnutí úlevy je vázána na použití městské karty viz. „Pravidla pro přidělování Městských 

karet pro Sběrny dvůr v Ústí nad Orlicí spol. TEPVOS spol. s.r.o.“.  

(Pozn.: Městské karty s omezeným rozsahem, tj. pouze pro Sběrný dvůr a úlevu při třídění budou v Zákaznickém centru 

TEPVOS a v pokladně Městského úřadu v ul. Sychrova, fyzické osobě ZDARMA (první vydání) po předložení dokladu 

totožnosti vydaném orgánem státní správy. Současný držitel městské karty ji pro tento účel může též využít.) 

3) Při registraci obdrží poplatník 20 ks samolepek s čárovým kódem obsahujícím číslo jeho městské karty k nalepení na 

pytle s tříděným odpadem (papír, plast, nápojové kartony). Dále obdrží pro tento účel 3 role barevně odlišených pytlů 

- 12 ks na plast (žlutá), 12 ks na papír (modrá), 20 ks na nápojové kartony (oranžová). 

4) Stvrdí seznámení s těmito pravidly svým podpisem. 

Článek II. TŘÍDĚNÍ A ODEVZDÁNÍ ODPADU 

1) Po naplnění pytle, viz čl. I odst. 3, nejméně do 4/5 příslušným vytříděným odpadem, jej poplatník, zaváže, označí 

dodanou samolepkou s čárovým kódem a umístí je v den svozu pytlového sběru na jemu určené místo svozu odpadu. 

V den svozu je možné odevzdat více označených pytlů. Pytel/pytle s čárovým kódem je také možné odvézt do sběrného 

dvora v Ústí nad Orlicí, kde budou v nejbližší den svozu svozovou firmou načteny.  

(Pozn.: místo svozu je místo, kde má poplatník popelnici nebo kontejner) 

2) Pracovníci svozové firmy načtou čtečkou čárový kód pytle identifikujícího poplatníka, automaticky se přidá datum a čas 

načtení. V případě, že vykazuje odpad v pytli vadu, to znamená, není naplněn ze 2/3, nebo je v něm jiný než tříděný 

odpad např. směsný komunální, bioodpad apod., bude sice pytel načten, bude k němu zadán příznak vady, ale nebude 

započítán do úlevy. Vadný pytel se v evidenci objeví a bude moci být předmětem individuální reklamace, viz níže. 

3) Informace o načtených pytlích bude svozová firma předávat Městu Ústí nad Orlicí. Informace se budou ukládat do 

databáze a nejpozději do 14 dnů po dni svozu, budou přístupné poplatníkovi v databázi na stránkách města 

www.ustinadorlici.cz  

(Pozn.: vstup do databáze bude po zadání čísla městské karty) 

Článek III. ÚLEVA A REKLAMACE 

1) Úleva (sleva z poplatku za komunální odpad) je dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 ve výši 10 Kč za řádně odevzdaný 

sběrný pytel. Maximální výše úlevy z celkové výše poplatku je 200 Kč za rok/poplatníka, tedy 20 ks řádně odevzdaných 

pytlů/rok/poplatníka. Úlevu lze uplatnit v následujícím kalendářním roce z poplatku za komunální odpad. 

(Pozn.: tedy např. tříčlenná rodina, neuplatňuje-li jinou úlevu, může získat až 600 Kč = za 60 odevzdaných pytlů) 

2) Reklamovat údaje o načtení pytle v databázi je možné osobně/telefonicky v poslední středu v měsíci následujícím po 

dni svozu od 14 - 17:00 h na odboru životního prostředí městského úřadu v Ústí nad Orlicí u p. Velínské (tel. 

465 514 263). Reklamace po tomto termínu se budou brát jako bezpředmětné. 

Tato pravidla jsou platná od 1.2.2016 a platí do vydání nových pravidel, nebo do zrušení těchto pravidel.  

 

Datum převzetí pravidel ………………………. 

Vlastník městské karty ID: ……………………………… 

 


