Odpadové hospodářství v roce 2022
V souladu s novým zákonem o odpadech probíhají změny ve sběru, odvozu a odstraňování odpadů. V rámci možností,
které nám nový zákon umožňuje, jsme se snažili zvolit takovou variantu, která by nejvíce odrážela skutečnost.
Zastupitelé v závěru roku schválili k odpadovému hospodářství novou obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje
místní poplatek za odkládání odpadu ve výši 720 Kč/osobu/rok.
Pro lepší orientaci v odpadové problematice je třeba rozlišovat pojmy:
Komunální odpad (KO) zahrnuje všechen odpad vznikající na území obce.
Tříděné složky komunálního odpadu je část komunálního odpadu, které se separují (např. sklo, plasty, papír, kovy,
bioodpad apod.).
Směsný komunální odpad (SKO) je odpad, který zbude po vytřídění a dává se do černých nebo kovových popelnic.
Soustřeďovací prostředky - tím jsou myšleny sběrné nádoby (plechové 110 l, plastové 120 l, 240 l), pytle, kontejnery
1100 l.
PODROBNOSTI NAJDETE V Ústínském občasníku č. 15 (1/2020) a č. 3 (září 2012) – k dispozici na
https://www.ustin.cz/obcasnik.
NOVINKA!!!
V letošním roce bude zaveden do zkušebního provozu elektronická evidence nádob za pomoci čipů na popelnicových
nádobách na směsný komunální odpad (dále jen SKO). Podle výsledků bude příští rok zaveden systém, který bude
spravedlivější k těm, kteří odpady třídí anebo vyprodukují méně SKO. V dubnu (ode dne svozu SKO) budete SMS
vyzváni, abyste připravili veškeré své nádoby na SKO na vaše místo svozu SKO a vyčkali až do očipování nádob – bude
Vám oznámeno (předpoklad pátek po svozu SKO). Bude zohledňovat množství vyprodukovaných odpadů. Odvoz SKO
bude i nadále realizován 1x měsíčně. SKO bude svozová firma odebírat z očipovaných klasických kovových popelnic o
objemu 110l, plastových 120 l a větších plastových 240 l, příp. velkých kontejnerů 1100 l). Do systému budou zavedeny
veškeré vaše očipované nádoby na SKO. Doporučujeme nechat si očipovat více nádob různého objemu (např. 110 l a
240 l). Nádoba bez čipu nebude vysypána. Za každý čip zaplatíte jednorázový poplatek (kovová popelnice 157 Kč s DPH,
plastová 36 Kč s DPH. Poplatek za čip je splatný při úhradě za odpad do 31. 5. 2022.
Příklad:
- necháte si očipovat 1 kovovou nádobu 110 l, 1 plastovou nádobu 120l a 1 plastovou nádobu 240l
- máte malé dítě s plenkami – velké množství SKO – v 01/2023 použijete nádoby 240 l a 110 l. Další nádoby
nepotřebujete. Pro výpočet poplatku za odvoz v 01/2023 bude použit objem 350 l.
V 02/2023 budete potřebovat jen 240 l. Pro výpočet poplatku za 02/2023 bude použit objem 240 l. V dalších měsících
bude postupováno obdobně. Pro výpočet poplatku za SKO bude použit součet objemů vysypaných popelnic za celý
rok.
Občan (rodina), který nemá mimořádné nároky na odvoz SKO bude používat např. po celý rok 1 nádobu 110 l
s odvozem jen 1x za 3 měsíce. Pro výpočet poplatku bude použit objem 110 l x 4 odvozy, tj. 440 l. Při takto nízkém
množství SKO bude ve zkušebním provozu stanoveno minimální množství obslouženého (vysypaného) objemu nádob,
za které poplatník zaplatí i v případě, že toto množství nevyužije.
Ve vyhlášce bude stanoven minimální roční poplatek, který bude povinen poplatník zaplatit. Za tuto částku bude mít
poplatník předplaceno v daném roce xx litrů směsného odpadu. Bude stanovena cena do 1,- Kč za likvidaci 1 l
směsného komunálního odpadu (dle velikosti nádoby 110 l, 120 l, 240 l atd.) - tato částka se platí i v případě, že
poplatník nemá žádný směsný komunální odpad (bude uhrazeno do 31. 5. 2023).
Pokud bude cena 1 Kč/litr nádoby, bude stát výsyp popelnice dle její velikosti, např. 110 l stojí 110 Kč/výsyp x 12
měsíčních výsypů = 1320 Kč/rok.
V případě, že v některé nemovitosti nikdo nebydlí, je vlastník povinen také zaplatit minimální roční poplatek ve výši
xxx Kč. Částka bude upřesněna po zkušebním provozu před koncem letošního roku.
O NOVINKÁCH BUDEME PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT NA WEBU, VE VÝVĚSKÁCH A V SMS.
Případné dotazy zodpovím na tel. 725 131 080 nebo osobně po předchozí domluvě.

