Odpadové hospodářství v roce 2022
V souladu s novým zákonem o odpadech nás čekají určité změny. V rámci možností, které nám nový
zákon umožňuje, jsme se snažili zvolit takovou variantu likvidace odpadů, která by se nejvíce blížila
té, na kterou jste byli doposud zvyklí. Obec vydala v závěru roku k odpadovému hospodářství dvě
nové obecně závazné vyhlášky. V jedné je popsán systém odpadového hospodářství (popis, jak se na
území obce likvidují jednotlivé druhy odpadů) a druhá stanovuje místní poplatek za odkládání
odpadu.
Pro lepší orientaci v odpadové problematice je třeba vědět, že:
Komunální odpad – tento název zahrnuje všechen odpad vznikající na území obce.
Tříděné složky komunálního odpadu jsou věci z komunálního odpadu, které se separují (např. sklo,
plasty, papír, kovy apod.).
Směsný komunální odpad – je odpad, který zbyde po vytřídění a dává se do popelnic.
Soustřeďovací prostředky - tím jsou myšleny popelnicové nádoby, pytle, kontejnery na směsný
odpad.

I nadále bude zachován systém RFID kódů na popelnicových nádobách. Tak jako v loňském roce bude
ve vyhlášce stanoven minimální roční poplatek, který je povinen poplatník zaplatit. Ten činí 300 Kč na
rok. Za tuto částku bude mít poplatník předplaceno v daném roce 300 litrů směsného odpadu, cena
za likvidaci 1 l směsného komunálního odpadu je stanovena na 1 Kč (klasická kovová popelnice má
objem 110 l, plastová 120 l a větší plastová 240 l) - tato částka platí i v případě, že poplatník nemá
žádný, nebo méně než 3 svozy za rok. Další svozy budou účtovány tak jako doposud.
V případě, že v některé nemovitosti nikdo nebydlí, je vlastník povinen také zaplatit minimální roční
poplatek ve výši 300 Kč. Obyvatelé, kteří bydlí v lokalitách, kam svozová firma nezajíždí vyvážet
popelnicové nádoby, obdrží za poplatek ve výši 300 Kč celkem 4 ks typizovaných pytlů na směsný
komunální odpad. Naplněné pytle se odkládají na určená svozová místa. Seznam svozových míst je
uveden na webových stránkách obce v sekci „Odpady“. Způsob likvidace tříděného odpadu je
podrobně popsán ve vyhlášce o systému odpadového hospodářství. Seznam míst, kam se odkládají
separované složky komunálního odpadu, je uveden na webových stránkách obce v sekci „Odpady“.
Všechny informace samozřejmě obdržíte také na obecním úřadu.
Třídění nejpodstatnějších složek komunálního odpadu:
Sklo – nadále můžete odkládat do kontejnerů určených na sběr skla.
Papír – nadále můžete odkládat do kontejnerů určených ke sběru papíru.
Plasty – nadále se individuálně odkládají do speciálních pytlů na plasty a naplněné se odkládají na
svozových místech, které jsou uvedeny v příloze vyhlášky o systému odpadového hospodářství. Za
likvidaci separovaných složek komunálního odpadu občané nic neplatí.
Po úhradě výše zmiňovaného ročního poplatku ve výši 300 Kč si občané mohou na obecním úřadu
vyzvednout pytle na separaci plastů. Trvale obydlená nemovitost obdrží jednorázově 4 ks pytlů, u
neobydlených nemovitostí 2 ks. V případě potřeby si bude možno další pytle na plastový odpad
vyzvednout na obecním úřadu (budou však vydávány pouze po jednom kuse). Pytle si bude možno
vyzvednout na obecním úřadu v úředních dnech a vybraných sobotách 12. 3. 2022, 2. 4. 2022, 7. 5.
2022, 4. 6. 2022, 3. 9. 2022, 1. 10. 2022 v době od 9-10 hod.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude organizován jako doposud (2x do roka). Pouze
se plánuje postupné ukončování sběru pneumatik (ty je možno vracet v pneuservisech).

Biologické odpady můžete odkládat na vyhrazené stanoviště v Nižboru za budovou čistírny odpadních
vod. Zvlášť se odkládá kompostovatelný materiál a zvlášť dřeviny.
Poplatek ve výši 300 Kč na rok 2022 by měl být nejpozději uhrazen do 30. 6. 2022. Úhrada musí být
provedena na účet č. 3025131/0100, nebo v hotovosti do pokladny OÚ v Nižboru. Do poznámky pro
příjemce uveďte jméno majitele nemovitosti.
Variabilní symboly pro jednotlivé části obce:
Nižbor - 100 a č.p. nebo č.e. nemovitosti, za kterou je poplatek hrazen
Stradonice - 200 a č.p. nebo č.e. nemovitosti, za kterou je poplatek hrazen
Žloukovice - 300 a č.p. nebo č.e. nemovitosti, za kterou je poplatek hrazen
například variabilní symbol pro dům č.p. 26 v Nižboru je 10026.

