Informace o odpadovém hospodářství
Vážení spoluobčané, v roce 2015 dochází ke změně při odvozu a likvidaci komunálního
odpadu v naší obci.
Přecházíme na systém c e l o r o č n í ch známek na odpadovou nádobu, který zajišťuje
vývoz komunálního odpadu v různých intervalech četnosti. Každá více členná domácnost je
povinna zakoupit si známku s celoroční platností dle jejich potřeb, a to nejpozději do
31.1.2015. Domácnost, ve které žije jen jedna osoba, je povinna zakoupit si minimálně
jednorázově 4 nálepky, nebo pytle na jednorázový svoz. Známky budou k dispozici v prvním
lednovém týdnu.
Lze si vybrat z následujících možností:
Sběr a přeprava komunálního odpadu, odstranění komunálního odpadu v nádobách 110 l a 120 l
Cena
Četnost svozu
Typ služby

s DPH

52 x rok

Sběr, přeprava a odstranění KO

2 930,00 Kč/rok

42 x rok

Sběr, přeprava a odstranění KO

2 415,00 Kč/rok

26 x rok

Sběr, přeprava a odstranění KO

1 555,00 Kč/rok

21 x rok

Sběr, přeprava a odstranění KO

1 268,00 Kč/rok

13 x rok

Sběr, přeprava a odstranění KO

800,00 Kč/rok

Sběr, přeprava a odstranění KO

80,00 Kč/ks

Jednorázový svoz –
známky
Jednorázový svoz –
PE pytle

80,00 Kč/ks

Likvidace komunálního odpadu
Podle obecně závazné vyhlášky č.3/2007 O komunálních odpadech, jsou občané povinni
zajistit si popelnici sami, případně zakoupit pytel s logem svozové firmy na obecním úřadu.
Bude provedena evidence zakoupených známek, popř.pytlů. V případě, že si domácnost
nezakoupí žádnou z výše uvedených známek, bude povinna prokázat ukládání komunálního
odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Prokazatelným dokladem je písemná smlouva
s odpadovou firmou s uvedenou četností likvidace a doklady o zaplacení a uložení
komunálního odpadu na řízené skládce komunálního odpadu.
Tříděný odpad (sklo, plasty, papír) bude nadále fungovat jako doposud.

Likvidace komunálního odpadu – podnikatelé a objekty užívané k podnikání
Podnikatelé – původci odpadu (dle OZV š.3/2007) Právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají
odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají
odpady), nemají možnost zakoupit si celoroční známku na obecním úřadu, ale jsou povinni
uzavřít smlouvu o likvidaci komunálního odpadu přímo se svozovou firmou. Někteří s Vás již
tuto smlouvu uzavřenou mají – ti kteří smlouvu mají, žádáme o její předložení. Ostatní si

musí smlouvu v co nejkratší době uzavřít a pro kontrolu rovněž předložit na OÚ. Tříděný
odpad vznikající při vaší podnikatelské činnosti máte možnost ukládat rovněž jako doposud.
Likvidace komunálního odpadu – rekreanti a objekty k rodinné rekreaci
Obecně závazná vyhláška č.3/2007 O komunálních odpadech je závazná pro všechny fyzické
osoby, které mají na území naší obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území
obce zdržují, tedy i vlastníci rekreačních objektů a rekreanti. Dále dle zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech je povinností odpad likvidovat v místě vzniku, tedy je nepřípustné jeho převážení
do místa trvalého bydliště.
Pro naplnění výše uvedených povinností, vyplývajících z platné legislativy, máte tuto
možnost:
a) zakoupení běžné roční známky na odpadovou nádobu dle nabídky
b) zakoupení min. 4 ks odpadových pytlů s logem svozové firmy a po jejich naplnění je
odložit na svozovém místě, které je přístupné pro svozové vozidlo.
Zakoupení provedete na OÚ v termínu do 31.3.2015
Jako doposud máte možnost zadarmo odložit tříděný odpad do kontejnerů, které jsou
rozmístěny v obci (sklo, papír, plast).

