Změna ve vyvážení směsného komunálního odpadu od ledna 2020
Naše obec vytvořila v minulých letech podmínky pro co nejlepší třídění všech druhů odpadů.
Přesto nám množství SKO - směsného komunálního odpadu, toho, co je v černých popelnicích,
výrazně nepokleslo.
V současné době se poplatek za jeho vývoz počítá tak, že se sečtou náklady za množství
odpadu vyvezeného z domácností, náklady za odvoz a likvidaci separovaného odpadu,
náklady za likvidaci velkoobjemového odpadu - co vozíme do sběrového dvora v Nákle,
náklady za uložení na skládku a náklady svozové firmy.
A právě náklady za množství odpadu z jednotlivých domácností jsou položkou, která není
spravedlivě rozpočítána mezi jeho producenty. Někdo poctivě třídí a přistaví k vývozu jednu
popelnici za měsíc či dva. Někdo netřídí a nechá si odvézt 2 i více popelnic každých 14 dnů.
Proč bychom tedy měli všichni platit za tuto položku stejně jako doposud? Zvlášť, když náklady
z celkového poplatku za vyvezený směsný komunální odpad tvoří 50 % celkových nákladů?
Smyslem tohoto opatření je, aby každý nesl odpovědnost za SVOJE vyprodukované odpady a
aby uhradil náklady spojené s jejich likvidací. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o službu, jejíž
cena se má do budoucna výrazně zvyšovat. Dnes platíme za uložení jedné tuny odpadů na
skládku 500 Kč. V budoucnu, dle nového zákona o odpadech, který má být v brzké době
schválen, to má být několikanásobně více. Je tedy nejvyšší čas se na tuto situaci připravit.
Změny v oblasti vyvážení směsného komunálního odpadu bude v roce 2020 :
- podle OZV - obecně závazné vyhlášky 3/19 každá domácnost vyplní dotazník o počtu
sběrných nádob a jejich velikosti v domě.
Dotazník, který obdržíte do Vašich schránek spolu s vydáním příkazských novin prosím
vyplňte a do 10.1.2020 doručte na OÚ, případně do schránky na dveřích budovy.
Dotazník můžete také stáhnout z našich webových stránek www.prikazy.cz v sekci
aktuality, vyplnit a odeslat na email obec@prikazy.cz.

- každá PLASTOVÁ sběrná nádoba 120 l, nebo 240 l bude opatřena RFID čipem
- PLECHOVÉ popelnice nebudou vyváženy - potíže s umístěním čipu a jeho načítáním,
prevence proti zapálení popelářského vozu od žhavého popela ( v lednu ještě ANO)
V tomto případě může obec, na žádost vlastníka nemovitosti, zajistit výměnu kovové
popelnice za
plastovou, s dovozem do domu za cenu :
Cena 120 l popelnice bude 640 Kč
Cena 240 l bude 883 Kč
Nové popelnice můžete objednat na tel.: 585967306 nebo na obec@prikazy.cz
- od LEDNA 2020 bude prováděn vývoz sběrných nádob ve ČTVRTEK

- v měsíci lednu proběhne vývoz sběrných nádob 3x – tedy po 14 dnech – zároveň pracovníci
obce zajistí očipování nádob a jejich evidence do systému
Termíny svozu : 02. 01. , 16. 01. a 30. 01.
- OD ÚNORA BUDE probíhat svoz sběrných nádob POUZE 1x MĚSÍČNĚ - neočipované nádoby
nebudou vyvezeny !!!
Termíny svozu : 27. 02., 26. 03., 23. 04., 21. 05., 18. 06., 16. 07., 13. 08., 10. 09., 08. 10., 5.
11., 03. 12. a 31. 12.
- Poplatek za jednu očipovanou nádobu o objemu 120 l za rok bude 700,- Kč - 13 vývozů
- Poplatek za jednu očipovanou nádobu o objemu 240 l za rok bude 1200,- Kč – 13 vývozů
Při vyklápění sběrné nádoby do popelářského vozu dojde k načtení RFID čipu. Obec tak získá
data o počtu vyvezených sběrných nádob z jednotlivých domů za měsíc, za rok. Začátkem
roku 2021 dojde k vyhodnocení získaných informací a pokud některá domácnost nevyužije
možnosti oněch 13 svozů za rok, bude jí část poplatku za rok 2020 odečtena z poplatku za
rok 2021. ( 60 Kč za 1x neodvezení popelnice 120 l a 100 Kč za 1x neodvezení 240 l popelnice
)
Naopak, pokud některé domácnosti nebude stačit jedna nádoba na SKO, může se objednat
další, která musí být rovněž opatřena RFID čipem. Poplatek za jeden vývoz činí 60 Kč u 120 l
a 100 Kč u 240 l.
Každá nová věc s sebou přináší jisté rozpaky. Stejné obavy měli někteří z Vás při zavedení
modrých popelnic na papír a žlutých na plasty přímo do domů. Velmi brzy se ukázalo, že
nám výrazně stouplo množství těchto vytříděných odpadů, které jinak končily v černých
popelnicích a my všichni jsme za jejich likvidaci platili.
Naše obec se rozhodla zavést tento systém po důkladné konzultaci s odborníky a
zkušenostech, které mají některé obce s tímto způsobem likvidace směsného komunálního
odpadu. Všude, kde jej zavedli, došlo k výraznému snížení tohoto odpadu a nás tomu bude
zrovna tak. Jen se toho nebát.
J. Sívek

