Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás seznámit s novým systémem likvidace odpadu v naší obci a jeho
úhradou.
Změna likvidace odpadů přišla celostátně.
Na základě zcela nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a s ním souvisejících
zákonech, museli všechny obce a města do konce roku 2021 přijmout nové obecně
závazné vyhlášky: - O stanovení systému odpadového hospodářství; - O místním
poplatku za odkládání komunální odpadu z nemovité věci. Stávající systém musí
být zrušen.
Texty nových vyhlášek schválilo zastupitelstvo obce a jsou k nahlédnutí na našich
webových stránkách, - archiv úřední desky. https://dobrocovice.cz/archiv-urednidesky/ .
Bylo také nutné provést vyhodnocení nákladů a výnosů obce v odpadovém
hospodářství.
Co bude tedy v příštím roce nového?
1) Nový svozový den
2) Nová cena a nové druhy známek
3) Drobné změny v možnostech likvidace odpadu.
1) Od nového roku se mění svozový den pro komunální odpad (černá popelnice).
Nový svozový den od ledna je úterý.
2) Nově jsou zavedeny dvě známky pro popelnici o objemu 120 L.
pro svoz jednou za 14 dnů

2.340,- Kč / rok

pro svoz jednou za 7 dnů

4.680,- Kč / rok

Tento poplatek zahrnuje veškeré odpady z domácností, tedy: komunál, plast, papír,
sklo, plech, tetrapack, oleje, nebezpečný odpad i bioodpad.
Podle platného zákona nemůže obec občanům účtovat jakékoliv platby související
s likvidací tříděného odpadu, je však povinna veškeré náklady na odpadové
hospodářství obce včetně nákladů spojených s likvidací tříděného odpadu zahrnout
do poplatku za směsný komunální odpad.
Známky bude možné zakoupit od 5.1. 2022 do 28.2. 2022 na obecním úřadě v době
úředních hodin, vždy
v pondělí
8:00 – 12:00
ve středu
13:00 – 18:00.
Platba pouze v hotovosti.
Od března bude svozová služba vyvážet nádoby pouze na základě nových známek
na rok 2022.
3) V průběhu roku 2021 byla pro občany Dobročovic otevřena možnost odkládat
odpad do sběrného dvora v Úvalech. Tato možnost zůstává. Doporučujeme ji
využívat v průběhu celého roku.
BIO popelnice se již neplatí samostatně. Jejich vývoz je stále zajištěn.
Odůvodnění a ostatní informace
Naše obec v posledních letech systém komunálního odpadu dotuje. V praxi to
znamená, že rozdíl mezi vybranými poplatky a uhrazenými náklady za odvoz je asi
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200.000,-Kč / rok. I vzhledem ke zvyšujícím se cenám, již toto není únosné. Proto
byla výše poplatku navržena tak jak je uvedeno výše.
Ten kdo v minulých letech nevyvážel popelnici každý týden, může zvolit tzv. 14-denní
známku, aby i příští rok ušetřil.
Obecně se při likvidaci odpadů směřuje k větší míře třídění odpadů. Komunální
odpad bude v budoucnu výrazně draží než tříděný odpad. Proto se doporučuje obcím
i občanům naučit se více třídit.
Zároveň si dovolujeme apelovat na důsledné snižování objemu odkládaného
tříděného odpadu - sešlapování PET lahví, krabic a kratonů. Jen tak je možné zajistit
efektivitu tohoto svozu a plné využívání kapacity těchto nádob. Svoz tříděného
odpadu představuje pro obec, i pro nás obyvatele, značný finanční náklad a není tak
možné stále přidávat další a další nádoby, které jsou poloprázdné, protože jsou v
nich nesešlapané PET lahve nebo nerozřezané krabice a sváží se tedy vzduch.
Uvažujeme také o zvýšení četnosti pro svoz tříděného papíru (modrá popelnice), tak
aby byla vyvážena 2 x za měsíc. To se týká pouze domácností, které mají doma
modré popelnice. Uvítáme Váš názor.
V případě dotazů, nejasností nebo podnětů volejte nebo pište.
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Milan Černý

Ing. Tomáš Hrdlička

starosta obce

místostarosta obce
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