Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás seznámit s podmínkami výběru poplatků za likvidaci odpadů, za psy a za kabelovou
televizi pro rok 2016.

A) POPLATEK ZA PSY – v souladu s obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2012 je stanovena výše
poplatku za psa a to tak, že za prvního psa se platí poplatek ve výši 100,- Kč a za druhého a každého
dalšího psa se platí 150,- Kč. Cena známky pro psa je 30 Kč. Změny v počtu vlastněných psů (jak
přírůstky, tak úbytky) jsou občané povinni nahlásit v kanceláři obecního úřadu.
B) POPLATEK ZA KABELOVOU TELEVIZI - měsíční poplatek za kabelovou televizi zůstává ve stejné výši
jako v předchozích letech, tedy 140 Kč, celkem za rok 1.680 Kč.
C) POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ – u tohoto poplatku nedochází ke změně, i přes stoupající
náklady zůstávají ceny ve stejné výši:
vývoz 1 x za 2 týdny
vývoz 1 x za 4 týdny
vývoz 1 x za 8 týdnů

žlutá známka
zelená známka
hnědá známka

26 vývozů ročně
13 vývozů ročně
7 vývozů ročně

1.650 Kč
1.050 Kč
550 Kč

Jedna známka slouží k vývozu odpadu uloženého v popelnicích o maximálním objemu 110 litrů.
Popelnice většího objemu musí být označeny dvěma známkami, jinak odpad nebude vyvezen.

Velmi dobrou zprávou je, že se občané naší obce v loňském roce opět ve velké míře zapojili do sběru
a shromažďování tříděných plastů a nápojových kartonů ve žlutých pytlech, což dokládá skutečnost,
že se během loňského roku podařilo vytřídit přes 32 t plastového odpadu, což představuje objem
téměř 12 000 ks svezených pytlů. I přes značný ekologický význam jsou s tímto druhem odpadu spjaty
významné finanční náklady, a to na nákup pytlů, distribuci, sběr, svoz a likvidaci.
Za zmínku stojí také přes 29 t vytříděného papíru a 14 t skla. Nově je také v rámci poskytování služeb
rozšířen systém sběru odpadů o komoditu bioodpad. I tento druh odpadu s sebou nese finanční
zatížení.
Náklady obce na sběr, shromažďování, likvidaci či zpracování veškerých odpadů v roce 2015 činily
887.637,-- Kč, což představuje průměrné náklady na každého občana obce 515,-- Kč. Z toho jsou
náklady na svoz komunálního odpadu z popelnic zastoupeny pouze z 52 %! Ostatní náklady byly
vynaloženy na provoz sběrného dvora, svoz, třídění a likvidaci ostatních odpadů.

Z uvedeného vyplývá, že pokud se v některých domácnostech opticky zmenšilo množství odpadu v
popelnici na směsný komunální odpad, neznamená to, že se reálně snížily jejich náklady. Odpad,
který díky ekologickému smýšlení obyvatel neskončí v domovní popelnici, ale je tříděn, je také spjat
s finančními náklady.
Roční poplatek slouží k financování nejen pravidelného svozu popelnic od domů, ale i na provoz
sběrného dvora, likvidaci, svozu tříděného a ostatního odpadu ze sběrného dvora, včetně plastů,
papíru, skla, kovů, suti i bioodpadů. Občané tedy neplatí pouze za svoz popelnic, ale za zapojení do
systému sběru a třídění veškerých odpadů, což vyplývá i ze zákona o odpadech.

Upozorňujeme občany, že přechod na známku méně častější frekvence svozu bude tedy umožněn
pouze domácnostem, ve kterých došlo v průběhu roku 2015 ke snížení počtu osob s trvalým
pobytem.

VÝŠE UVEDENÉ POPLATKY JE MOŽNO UHRADIT:
1. hotově v kanceláři obecního úřadu, a to pouze v úřední dny, tj. pondělí a středa v době od 8:00
do 12:00 a od 12:30 do 16:00 v termínu - od pondělí 11. 4. 2016

2. bezhotovostním převodem na účet obce č. 1407074399 / 0800, vedený u České spořitelny a.s.
Každý z poplatků je nutné uhradit zvlášť, variabilním symbolem je číslo popisné, pro jednotlivé
druhy poplatků je nutné uvést jedinečný specifický symbol:
odpady= spec.s. 1340,

pes=spec.s. 1341,

kabelová televize=spec.s. 3341.

Platbu je nutno provést nejpozději do 20. 4. 2016. V případě úhrady poplatků bezhotovostním
převodem bude v posledním dubnovém týdnu doručena známka k označení popelnic do
poštovních schránek poplatníků,
3.

formou SIPO, úhrada proběhne v SIPu měsíce května, jednorázově; známky na popelnice obdrží
občané do domu v posledním dubnovém týdnu, stejně jako u bezhotovostních úhrad.

SVOZY POČÍNAJE DNEM 1. 5. 2016, TJ. 18. KALENDÁŘNÍM TÝDNEM, BUDOU PROBÍHAT JIŽ NA
ZNÁMKY ROKU 2016.

Děkujeme, že třídíte a věříme, že i nadále budete v třídění odpadů pokračovat a společně tak
přispějeme k ochraně prostředí, ve kterém žijeme. Věříme, že třídění odpadu není jenom povinností,
ale stává se naším životním stylem. Při většině činností našeho každodenního života produkujeme
odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. A o tom, co se bude dít s odpadem, který
vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Mgr. Vít Tomaštík
starosta

