Vážení občané,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které se týkají odvozu a likvidace odpadu pro rok 2022 a další
období.
Zřejmě jste všichni zaregistrovali, že naši zákonodárci schválili nová legislativní pravidla pro systémy odpadového
hospodářství a vybírání poplatků. Přijetí nových zákonů zásadně mění řadu věcí v těchto systémech, zejména pak
způsob stanovení úhrady, a to jak pro svozové společnosti a obce, ale zejména pro občany. Od roku 2022 již veškeré
platby za odpad jsou poplatkem, nikoliv smluvní úhradou a současné smlouvy a jejich dodatky, které jsme dosud
uzavírali k 31. 12. 2021 ze zákona pozbývají platnosti. To znamená, že nemusíme vzájemně podepisovat žádné
ukončení smluv.
Výše poplatku, kterou musí schválit zastupitelstvo a učiní tak neprodleně na podzim hned, jak nám novou vyhlášku
Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra schválí, může být stanovena na osobu (do výše 1200,- Kč na jednoho),
nebo tak jak jste zvyklí, kdy si určíte velikost odpadní nádoby a podle její velikosti bude určena velikost poplatku za
odkládání odpadu z nemovitosti (1,- Kč za 1 litr na jeden svoz). Tato druhá varianta je pro občany výhodnější a
levnější, než vychází poplatek na osobu.
Co se ale mění zásadně je přechod k systému D2D. Znamená to, že každý, kdo má objednaný svoz nádoby nebo
odpadu prostřednictvím pytle s předplaceným svozem, obdrží navíc již zdarma nádoby na papír a plast (tedy žlutou a
modrou popelnici) ve velikosti dle vlastního výběru. Sami víte, kolik plastů nebo papíru vytřídíte a jak velikou nádobu
na to budete potřebovat. Takže můžete mít každou nádobu jinak velkou. Svoz pak bude probíhat tak, že ve svozový
den (u nás je to středa) se bude vyvážet jeden týden směsný odpad (tedy černá popelnice), další týden papír (tedy
modrá nádoba), pak opět směsný – černá popelnice a další týden plast (žlutá popelnice). Takže 2x za měsíc (1x za 14
dní) se bude svážet směsný komunální odpad, jednou papír a jednou plasty. Ze sběrných hnízd zmizí žluté a modré
kontejnery, ty budou umístěny již pouze na sběrném dvoře. Pokud budete mít nádobu naplněnu, protože jste zrovna
z nějakého důvodu vytřídili více, zůstane možnost tento vytříděný odpad odevzdat na sběrném dvoře do žlutých a
modrých kontejnerů. Samozřejmě, že také zdarma. Znamená to tedy, že veškerý plast budete odkládat každý do své
žluté popelnice a žluté pytle se již svážet nebudou. Svoz oranžových a šedých pytlů zůstane zachován, svážet je
budou pracovníci obce 1x za měsíc.
Všechny popelnice budou čipovány a veškerý odpad se bude vážit. Podle svezené hmotnosti pak bude obci
stanovena výše skládkovacího poplatku u směsného odpadu z černých popelnic. To ovšem nebude mít vliv na
poplatek, který budete platit obci, případné navýšení skládkovacích poplatků se do plateb vybíraných od občanů již
nepromítne a hradit ho bude obec. Poplatek od vás občanů se pak nebude vybírat v roce 2022 od ledna do března,
tak jak jste byli zvyklí, ale až po ukončení části, nebo celého období. Tady stále ještě čekáme, jak příslušné
ministerstvo rozhodne. Zatím to vypadá, že budeme poplatek vybírat na dvakrát, tj. v červenci zpětně za 1. pololetí a
v lednu následujícího roku za 2. pololetí.
Další zásadní, byť na peníze relativně drobnou změnou je to, že v platbách již nebude hrát roli, zda se odpad sváží
z nádob, které jsou ve vlastnictví občana, nebo je máte v tzv. pronájmu od svozovky. Nájemné za všechny popelnice,
ať už černé nebo barevné bude hradit obec, vy platíte pouze za odpad podle kapacity černé popelnice, nic dalšího.
V této souvislosti ještě upozorňuji, že kovové popelnice se již svážet nebudou.
Shrnutí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Každý si opět stanoví velikost černé popelnice a podle toho bude platit poplatek ne předem, ale zpětně.
Žlutou a modrou popelnici budete mít navíc zdarma.
Každá nádoba může mít jinou velikost, určíte si to podle toho, kolik třídíte.
Pytle se budou svážet již jen oranžové (krabice od mléka, džusů atp.) a šedé (kovy), žluté už nebudou.
Ze sběrných hnízd zmizí žluté a modré kontejnery, plast a papír kromě svých popelnic můžete dále zdarma
nosit na sběrný dvůr 2x týdně. Sběrný dvůr slouží výhradně občanům, nikoliv podnikatelům.
Všechny popelnice budou čipovány.
Chalupářům a „jednohlavým“ domácnostem bude zachována možnost mít místo popelnice pytle
s předplaceným svozem, za pytle se bude vybírat poplatek také 1 litr = 1 Kč.
K tomu, aby svozová společnost měla včas připravené a očipované nádoby je třeba vyplnit, jaké velikosti
budete chtít na přiloženém formuláři a vrátit do 23. 8. 2021 na obecní úřad. Případné dotazy rádi zodpovíme.

Požadavek na velikost nádoby, dodání pronajaté nádoby, očipování vlastní
popelnice pro svoz odpadu v roce 2022
Jméno příjmení ……………………………………………………………………………………………………….
Ulice a č.p. ……………………………………………………………………………………………………………….
Velikost nádob pro svoz od 1. 1. 2022:
(Požadovanou velikost prosím zaškrtněte a uveďte u černé nádoby, zda si ponecháte svojí, abychom ji mohli
nechat načipovat.)
Druh odpadu

Směsný odpad

Plasty

Papír

Velikost nádoby
60 l
80 l
120 l
240 l
660 l
770 l
1100 l
60 l
80 l
120 l
240 l
1100 l
60 l
80 l
120 l
240 l
1100 l

Požadavek (X)

Vlastní nádoba (X)

Chci dodat nádobu (X)

Vzor:
Jméno příjmení ………FILOMÉNA CÍSAŘOVÁ……………………………………………………………………………………………….
Ulice a č.p. ……………NA KOPCI 1658 ……..………………………………………………………………………………………………….

Druh odpadu

Směsný odpad

Plasty

Papír

Velikost nádoby
60 l
80 l
120 l
240 l
660 l
770 l
1100 l
60 l
80 l
120 l
240 l
1100 l
60 l
80 l
120 l
240 l
1100 l

Požadavek (X)

Vlastní nádoba (X)

X

X

Chci dodat nádobu (X)

X

X

X

X

