Systém sběru odpadů 2019

Vážení občané, od 1. 1. 2019 nás čeká velká změna v systému odpadového
hospodářství obce a výběru poplatků za tuto službu. Věnujte prosím pozornost
následujícímu textu, kde zjistíte potřebné informace o novém systému a platbách.
V úvodu si dovoluji připomenout několik údajů:
1. Obec na systému sběru nevydělává, poplatek občanů pokryje pouze náklady svozové firmy, obec
neúčtuje občanům za administrativní práci spojenou s evidencí, výběrem, popřípadě s vymáháním
poplatku, dále obec v rámci své režie hradí úklid sběrných míst, černých skládek a podobně.
2. Pokud bychom systém nezměnili, obec by svozové firmě v roce 2019 doplácela více než 315 000,Kč, které by nemohla použít na opravy komunikací, dostavby vodovodů a veřejného osvětlení nebo
jiné veřejně prospěšné investice.
3. Čím více a lépe budeme odpad třídit, tím dostaneme větší odměnu za třídění od EKO-KOMu a
nebudeme muset poplatek dále navyšovat.
4. Blíží se celorepublikový zákaz skládkování a svozové firmy avizují velké navýšení ceny za likvidaci
směsného komunálního odpadu. Pokud budeme zvyklí třídit, nebude pro nás zdražení tak razantní,
ušetříme.
JAKÉ ZMĚNY NÁS V ROCE 2019 ČEKAJÍ

V naší obci dochází k zcela zásadní změně způsobu objednávání svozu odpadů u občanů. Podobný systém
už řadu let funguje v některých okolních obcích a městech, např. v Mníšku pod Brdy. Od 1. 1. 2019 si
budete sami určovat velikost nádoby na odpad a frekvenci jejího vývozu podle pravidel stanovených obecně
závaznou vyhláškou obce č. 4/2018. Tato vyhláška stanovuje i výši plateb. K 31. 12. 2018 tedy končí zažitá
praxe, kdy občan nebo majitel nemovitosti zaplatil jednotnou částku, bez ohledu na to, kolik osob ve
skutečnosti systém obce využívá a kolik odpadu z každého domu do popelnice přijde.
REGISTRAČNÍ POVINNOST

Vaším prvním krokem je registrace do systému. Termín pro registraci je stanovený do 31. 3. 2019. Bez
registrace neobdržíte potřebnou známku a od 1. 4. 2019 Vám nebude odpad odvezen. Registrovat se musí
každý vlastník nemovitosti (RD, chaty, bytového domu nebo provozovny) nebo jeho zástupce. Registrovat
se můžete osobně na Obecním úřadě v Klínci, vyplněním registračního formuláře nebo zasláním
podepsaného a vyplněného formuláře mailem na adresu urad@obecklinec.eu, popřípadě poštou.
Registrační formulář je distribuován do všech rodinných domů v obci jako příloha obecního zpravodaje č.
4/2018, je přílohou obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 a je volně stažitelný z oficiálních webových stránek
obce www.obecklinec.eu. Na Obecním úřadě Vám formulář rádi vytiskneme a pomůžeme vyplnit.
Návod na vyplnění je na zadní straně formuláře. Ve formuláři vyplníte především své jméno, adresu
bydliště, za kterou nemovitost registraci podáváte a počet osob, které v nemovitosti bydlí (skutečně, bez
ohledu na to, zda jsou zde trvale hlášeny nebo ne). Dále si vyberete službu – popelnici nebo popelnice,
které chcete vyvážet. Registraci nepodává každý občan, pouze vlastník nemovitosti nebo jeho zástupce.
Ten, kdo podává registraci, poplatek také následně hradí.
Pokud budete po 1. 4. 2019 požadovat změnu, dostavte se kdykoliv na Obecní úřad, vyplníte nově
registrační formulář a změnu následně zajistíme!

JAKOU NÁDOBU A FREKVENCI VÝVOZU SI MŮŽEME ZVOLIT

Objem a frekvenci svozu je potřeba vybírat s ohledem na minimální týdenní produkci odpadu stanovenou
v tabulce „minimální velikost nádoby dle počtu osob. Počítá se každá skutečně žijící osoba, bez ohledu,
zda je přihlášená v obci k trvalému pobytu, protože poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti
vzniká komunální odpad (ustanovení §17a zákona č. 185/2001, Sb. o odpadech ve znění pozdějších
předpisů). Obecní úřad bude kontrolovat uvedený údaj s počtem trvale hlášených osob v nemovitosti (v
chatě, rodinném nebo bytovém domě). Maximální produkce odpadu – velikost a počet nádob není
stanoveno, ale je nutné uhradit náklady za zvolený objem.
Příklady:
1. Rodinný dům, jedna žijící osoba: nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto
zajistit je: popelnice 80 litrů, frekvence svozu 1 x za čtrnáct dní.
2. Rodinný dům, čtyři žijící osoby: nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto zajistit
je: popelnice 120 litrů, frekvence svozu 1 x za týden.
3. Rekreační chata nebo dům, kde není přistavená popelnice a kde není hlášená žádná žijící osoba,
a nebo kde jsou hlášené osoby, využívají nádoby 1100 l určené pro chataře jako doposud, musí mít
zaplacený minimální poplatek 650,- Kč za nemovitost/rok, a nebo 650,- Kč/osobu/rok (dle počtu
hlášených osob).
CENÍK 2019

Označení
80L/2
80L
120L/2
120L
240L/2
240L
1100L

Objem nádoby, frekvence svozu
80 litrů, 1x14 dní
80 litrů, 1x týden
120 litrů, 1x14 dní
120 litrů, 1x týden
240 litrů, 1x14 dní
240 litrů, 1x týden
1100 litrů, 1x týden

Cena Kč včetně DPH
650,1300,1300,2600,2600,5200,13000,-

MINIMÁLNÍ VELIKOST NÁDOBY DLE POČTU OSOB

Počet osob
1
2
3
4
5
6
7
8

Minimální objem a frekvence
80L/2
120L/2 nebo 80L
120L
120L nebo 240L/2
120L+80L/2
120L+80L
120L+80L nebo 240L
2x120L nebo 240L

Cena Kč vč. DPH
650,1300,1950,2600,3250,3900,4550,5200,-

Při stanovení výše poplatku vychází obec z předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících
z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu
nádob určených k odkládání odpadu.

KONTAKTNÍ OSOBY

Markéta Polívková, starostka obce, tel. 776 700 346, e-mail: marketa.polivkova@obecklinec.eu
Eliška Hrubá, administrativní pracovnice, tel. 257 730 306, e-mail: eliska.hruba@obecklinec.eu

