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VáÏení spoluobãané,
jak jsme jiÏ v prosincovém vydání Vûdomick˘ch novin zmiÀovali, vzhledem k nové
legislativû jsme byli nuceni udûlat velkou
zmûnu v poplatcích a svozech komunálního
odpadu. Jedná se o tyto dvû zásadní
zmûny:
1. Platba za osobu nebo nemovitost, ve
které není nikdo pﬁihlá‰en˘ ve v˘‰i 450
Kã/rok.
2. Svoz nádob na odpad (popelnic) bude
pouze 1x14 dní.
S ohledem na postupné zvy‰ování ceny
za ukládání odpadu do zemû a budoucí v‰eobecn˘ zákaz skládkování bude nutné, ba
pﬁímo nezbytné, dÛsledné tﬁídûní odpadu.
V tom jsme jako obec opravdu dobﬁí a proto

vás prosíme, buìme i nadále v tﬁídûní tak perfektní, protoÏe to, jak tﬁídíme,
má velk˘ vliv na cenu,
kterou jako obec za
v‰echny odpady platíme.
Pokud i nadále budeme dávat popelnice k v˘vozu aÏ tehdy, co budou
plné, pokud i nadále budeme
v‰ichni dÛslednû tﬁídit, bude
moÏné i v pﬁí‰tích letech zachovat
souãasnou úroveÀ poplatkÛ. Víme, Ïe
nov˘ systém úhrady není pﬁíli‰ motivující
k tomu, abychom neprodukovali tolik komunálního odpadu a abychom tﬁídili, nicménû
svozové firmy se bûhem tohoto roku snad
pﬁizpÛsobí této situaci a bude moÏné jiÏ pﬁí‰-
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tí rok pﬁejít na váÏení jednotliv˘ch
popelnic,
které bude více motivující a spravedlivûj‰í.
Víme a jsme tomu
rádi, Ïe vût‰ina
z nás je velmi zodpovûdná jiÏ nyní
a proto prosíme,
chovejme se i nadále zodpovûdnû.
Bude záleÏet opravdu
na kaÏdém z nás, jak vysoké úãty za svoz a likvidaci komunálního odpadu budeme
následnû my v‰ichni platit.
Více a velmi podrobnû máte celou problematiku popsanou na dal‰ích stránkách tohoto mimoﬁádného vydání novin.
Jana Salcmanová - starostka
Ing. Tomá‰ Hájek - místostarosta

NOV¯ ZÁKON O ODPADECH
Nová odpadová legislativa (Zákon o odpadech ã. 541/2020 Sb.) úãinná od 1. ledna 2021 v˘raznû mûní formu v˘bûru poplatkÛ za odpady od obãanÛ, coÏ pro v‰echny obce znamená, Ïe chtûjí-li i nadále poplatky za odpady vybírat, tak musí pﬁijmout zcela nové obecnû závazné vyhlá‰ky s úãinností od 1. ledna 2022. Zákon o odpadech zároveÀ postupnû aÏ do roku 2030 prodraÏuje skládkování komunálních
odpadÛ, a to tak, aby bylo skládkování co nejménû v˘hodnou cestou, jak s odpadem nakládat. Jen pro pﬁedstavu, oproti roku 2020 se v
roce 2029 zv˘‰í cena za uloÏení 1 tuny smûsného odpadu o 1.350 Kã. Po roce 2030 bude skládkování zakázáno úplnû. Nová odpadová
legislativa prakticky znamená, Ïe dosavadní zpÛsob v˘bûru poplatkÛ za komunální odpad v na‰í obci jiÏ nelze v roce 2022 aplikovat. Právû
z tohoto dÛvodu zastupitelé na svém veﬁejném zasedání 7. prosince 2021 projednali a schválili novou obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2021
O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodáﬁství.

CENY ZA ULOÎENÍ ODPADU NA SKLÁDKU
Základní poplatek je 500 Kã za tunu uloÏeného odpadu na skládku v pﬁípadû, Ïe mnoÏství odpadu nepﬁekroãí limit na obyvatele za rok.
Limit na jednoho obyvatele byl v loÀském roce 200 kg, v tom leto‰ním je to 190 kg a v roce 2029 to bude jiÏ jen 120 kg.

Jak bude klesat roãní limit mnoÏství odpadu na obyvatele, bude zároveÀ postupnû stoupat poplatek za uloÏen˘ odpad, kter˘ pﬁekroãí
roãní limit a to z loÀsk˘ch 800 Kã/t aÏ na 1.850 Kã/t v roce 2029.
POPLATKOVÉ OBDOBÍ V ROCE

OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA
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NOV¯ SYSTÉM VYBÍRÁNÍ POPLATKÒ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V NA·Í OBCI
Nov˘ zpÛsob v˘bûru poplatkÛ jiÏ nebude zohledÀovat velikost nádoby a ãetnost svozÛ. Vyhlá‰kou je stanovena jednotná cena na osobu
s trval˘m pobytem v obci nebo na nemovitost bez zapsaného trvalého pobytu a je také upravena ãetnost svozÛ.
Nádoby na komunální odpad (popelnice) se budou v roce 2022 vyváÏet celoroãnû 1x za 14 dnÛ vÏdy v úter˘. Poãínaje 1. 2. 2022 bude
nezbytné oznaãit nádoby nálepkou, kterou si mÛÏete vyzvednout na obecním úﬁadû od 3. 1. 2022 pﬁi odevzdání formuláﬁe.
CENA POPLATKÒ:
Fyzická osoba s trval˘m pobytem v obci

450 Kã/rok

Vlastník nemovitosti (byt, rodinn˘ dÛm nebo stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není pﬁihlá‰ena
Ïádná fyzická osoba a která je umístûna na území obce

450 Kã/rok

Za domácnost mÛÏe poplatek platit jedna osoba. Má-li nemovitost
více majitelÛ, jsou povinni platit poplatek spoleãnû, nerozdílnû (ãástku 450 Kã uhradí pouze jeden z majitelÛ).

ce.cz Následnû Vám bude vydána nálepka, pﬁidûlen variabilní symbol pro platbu a aÏ poté je moÏné provést vlastní platbu poplatku.

Právnická osoba (obchodní spoleãnost, druÏstvo, atd.) se sídlem
na území obce, zde nedochází k Ïádné zmûnû, ﬁe‰í si odvoz komunálního odpadu napﬁímo se svozovou firmou.

Poplatek je nutné zaplatit nejpozdûji do 30. 6. 2022 hotovostní
platbou na podatelnû obecního úﬁadu nebo bezhotovostnû na úãet
obce ã. 14122471/0100, variabilní symbol bude pﬁidûlen na obecním úﬁadû po splnûní ohla‰ovací povinnosti.

Nejpozdûji do konce ledna 2022 je potﬁeba vyplnit formuláﬁ
„Ohla‰ovací povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém
odpadového hospodáﬁství“ a ten donést na podatelnu obecního
úﬁadu ãi elektronicky vyplnit a zaslat na email: podatelna@vedomi-

Formuláﬁ je pﬁílohou tûchto novin, dále je umístûn na webov˘ch
stránkách obce, byl zveﬁejnûn v prosincovém vydání Vûdomick˘ch
novin, je k vyzvednutí na obecním úﬁadû a zároveÀ byl zaslán obãanÛm elektronicky.

JAK POSTUPOVAT P¤I SVOZU ODPADU A POMOCI SOBù I OBCI
Cena poplatku za odvoz komunálního odpadu je pro obãany jednotná a to bez ohledu na velikost nádoby resp. poãet nádob a bez ohledu na to, kolikrát za rok vám bude popelnice vyvezena. Na druhou stranu obec platí svozové firmû pau‰ální cenu za kaÏdou vyvezenou popelnici bez ohledu na to, jestli je popelnice plná nebo poloprázdná. Cena úãtovaná svozovou firmou je závislá pouze na velikosti nádoby.
CENY ÚâTOVANÉ SVOZOVOU FIRMOU OBCI VùDOMICE V ROCE 2022

Sbûrná nádoba 110l, 120 l

49,10 Kã/v˘voz/nádoba

Sbûrná nádoba 240 l

81,50 Kã/v˘voz/nádoba

Odpadní pytel

51,00 Kã/ks

Ceny bez DPH
Poplatek ve v˘‰i 500 Kã/t uloÏeného odpadu na skládku, kter˘
obsahují v˘‰e uvedené ceny v tabulce, bude obci úãtován pouze v
pﬁípadû, Ïe mnoÏství pﬁevzatého odpadu nepﬁekroãí limit na obyvatele stanoven˘ na rok 2022 ve v˘‰i 190 kg. Bude-li tento limit pﬁekroãen, pak uloÏení odpadu nad tento limit bude pﬁedmûtem poplatku jiÏ ve v˘‰i 900 Kã/t.
Tento nov˘ zpÛsob platby za uloÏení odpadu na skládku prakticky znamená, Ïe obãan platí jednu fixní, pﬁedem definovanou ãástku
za rok (450 Kã), ale obec platí variabilní ãástku v závislosti na poãtu
vyvezen˘ch popelnic a celkové váze komunálního odpadu vyprodukovaného v na‰í obci.
Je proto dÛleÏité, abychom my v‰ichni obãané Vûdomic pﬁistoupili ke sbûru a tﬁídûní odpadu velmi zodpovûdnû a dodrÏovali nûkolik následujících zásad.

1. Ti z Vás, kdo si necháváte vyváÏet popelnice 1x mûsíãnû,
prosím, pokraãujte v tom.
2. Nezvy‰ujte poãet popelnic oproti dne‰nímu stavu. Pokud
vám nebude staãit jedna malá 110l/120 l popelnice, vymûÀte jí,
prosím, za jednu velkou 240 l popelnici.
3. Pokud nemáte plnou popelnici, prosím, nedávejte jí pﬁed
dÛm.
4. Tﬁiìte, tﬁiìte a je‰tû jednou tﬁiìte, prosím. Budeme zvy‰ovat
poãet míst, kde je moÏné odkládat tﬁídûn˘ odpad tak, aby kaÏd˘
obãan na‰í obce to mûl v dosahu.
Pokud budeme dodrÏovat tyto zásady, udrÏíme a moÏná i sníÏíme
náklady na‰í obce na svoz a likvidaci komunálního odpadu, coÏ
bude znamenat, Ïe poplatky, vybírané od obãanÛ do budoucna neporostou resp. v ideálním pﬁípadû, by mohly i klesat. Je to jen a jen
na nás v‰ech obyvatelích Vûdomic jak vysoké poplatky v budoucnu
budeme platit.

VIZE DO BUDOUCNA
V budoucnu bychom rádi pﬁe‰li od kolektivního zpÛsobu vybírání jednotného poplatku na individuální zpÛsob, kdy kaÏd˘ obãan bude
platit jen za to mnoÏství smûsného komunálního odpadu, kter˘ on sám vyprodukuje. Tento zpÛsob adresného v˘bûru poplatkÛ v‰ak pﬁedpokládá osazení popelnic ãipy a adekvátní technické vybavení ve vozidlech svozové firmy. Dle informací od svozové firmy bude technické vybavení k dispozici snad jiÏ v prÛbûhu leto‰ního roku. Pokud testování dopadne dobﬁe, mohli bychom nov˘ zpÛsob zavést jiÏ od
roku 2023.
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Statistiky
MNOÎSTVÍ ODPADU V NA·Í OBCI V TUNÁCH

Ostatní
2%

Stavební
suÈ
6%

Papír
7%

Celkov˘ roãní doplatek obce na odpad
Sklo
6%

Plasty
9%
Olej a tuk
0%

Smûsn˘ komunální
odpad
70%

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ V NA·Í OBCI A JEHO FINANâNÍ DOPAD NA OBECNÍ ROZPOâET

KONTAKTNÍ OSOBY PRO P¤ÍPADNÉ DOTAZY

Ing. Tomá‰ Hájek, MBA - místostarosta obce
Tel. ãíslo: 602 673 180
e-mail: mistostarosta@vedomice.cz
Renata Hypská
Tel. ãíslo: 416 837 240
e-mail: podatelna@vedomice.cz
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Rádi tﬁídíme odpad aneb „Kam s ním?“
ÎLUT¯ KONTEJNER NA PLASTY
ANO Do kontejnerÛ na plasty patﬁí fólie,
sáãky, plastové ta‰ky, se‰lápnuté PET
láhve, obaly od pracích, ãistících a kosmetick˘ch pﬁípravkÛ, kelímky od jogurtÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ, balící fólie od spotﬁebního
zboÏí, obaly od CD diskÛ a dal‰í v˘robky
z plastÛ.
Pûnov˘ polystyren sem vhazujeme
v men‰ích kusech.
NE Naopak sem nepatﬁí mastné obaly se
zbytky potravin nebo ãistících pﬁípravkÛ,
obaly od Ïíravin, barev a jin˘ch nebezpeãn˘ch látek, podlahové krytiny ãi novodurové
trubky.

MODR¯ KONTEJNER NA PAPÍR
ANO Hodit sem mÛÏeme napﬁíklad ãasopisy, noviny, se‰ity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky nebo knihy. Obálky s fóliov˘mi ok˘nky sem mÛÏete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitﬁku! Nevadí ani papír s kanceláﬁsk˘mi
sponkami. Ty se bûhem zpracování samy
oddûlí.
NE Do modrého kontejneru nepatﬁí uhlov˘, mastn˘, promáãen˘ nebo jakkoliv zneãi‰tûn˘ papír. Tyto materiály nelze uÏ nadále recyklovat. Pozor, pouÏité dûtské pleny
opravdu nepatﬁí do kontejneru na papír, ale
do popelnice.

NE Do kontejnerÛ urãen˘ch pro sbûr kovÛ na ulici nepatﬁí plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpeãn˘ch látek,
ani domácí spotﬁebiãe a jiná vyslouÏilá zaﬁízení sloÏená z více materiálÛ. Tyto druhy odpadÛ se tﬁídí na sbûrn˘ch dvorech samostatnû.
Nepatﬁí do nich ani tûÏké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo ãi rtuÈ.
Samostatnou kapitolu pak tvoﬁí autovraky, které pﬁevezmou a doklad
o ekologické likvidaci vystaví na vrakovi‰tích.

Poﬁiìte
si ta‰ky
Víte Ïe existují ta‰ky na tﬁídûn˘ odpad,
které
si mÛÏete sami
poﬁídit?
na tﬁídûní
odpadu
1) Barevné ta‰ky na tﬁídûn˘ odpad
Jedna sada ta‰ek pﬁedstavuje 3 ks ta‰ek (modrou,
zelenou a Ïlutou) na sbûr
papíru, skla a plastÛ. Nosnost jednotliv˘ch ta‰ek je
10 kg.
Materiál: max. 80% primární PP, min. 20% recyklovan˘ PP, omyvateln˘
Such˘ zip na horním okraji
ta‰ek umístûn˘ na dvou
ta‰kách oboustrannû, na ostatní jednostrannû, tak aby bylo moÏné
poﬁadí ta‰ek v sadû mûnit. Such˘ zip je na protilehl˘ch stranách, kde
je záloÏka (krat‰í strany) tak, aby vyniknul potisk.
Rozmûry: dvû velikostní varianty, velké, vhodné pro distribuci do
rodinn˘ch domÛ a men‰í, vhodné do bytu.
A. „velká“ - 35 cm ‰íﬁka*50 cm v˘‰ka*26 cm hloubka;
B. „men‰í“ - 25 cm ‰íﬁka*40 cm v˘‰ka*25 cm hloubka
2) Ta‰ka na kovy

ZELEN¯ KONTEJNER NA SKLO
ANO Do zeleného kontejneru mÛÏeme
vhazovat jakékoliv sklo, napﬁíklad lahve od
vína, alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ, sklenice od keãupÛ, marmelád ãi zavaﬁenin. Patﬁí sem také tabulové sklo z oken a ze
dveﬁí. Vytﬁídûné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále tﬁídit!
Pokud jsou vedle sebe zelen˘ a bíl˘ kontejner, vhazujeme do bílého ãiré sklo a do
zeleného sklo barevné.
NE Do tûchto nádob nepatﬁí keramika
a porcelán. Nepatﬁí sem ani autosklo, zrcadla nebo tﬁeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patﬁí zpût do obchodu.

KONTEJNER OZNAâEN¯ ·EDOU NÁLEPKOU NA KOVY
ANO Do kontejnerÛ na kovy patﬁí drobnûj‰í kovov˘ odpad, kter˘ lze skrz otvor bez
problémÛ prostrãit - typicky plechovky od
nápojÛ a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víãka, krabiãky, hﬁebíky, ‰roubky,
kanceláﬁské sponky a dal‰í drobné kovové
odpady.
Na sbûrné dvory lze kromû tûchto men‰ích odpadÛ odváÏet i dal‰í kovové odpady trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola
a dal‰í objemnûj‰í pﬁedmûty. Samostatnou
kapitolou jsou kovové elektrospotﬁebiãe,
které lze na sbûrn˘ch dvorech odkládat
pouze kompletní.

Ta‰ka s pevn˘m dnem na kovy ve dvou velikostech. Nosnost
ta‰ky je opût 10 kg.
Materiál: max. 80% primární PP, min. 20% recyklovan˘ PP, omyvateln˘
Such˘ zip na dvou protilehl˘ch stranách horního okraje ta‰ky
umoÏÀuje kombinování se sadou ta‰ek i na jiné komodity. Such˘ zip
je na protilehl˘ch stranách, kde je záloÏka (krat‰í strany) tak, aby vyniknul potisk.
Rozmûry: dvû velikostní varianty - velké, vhodné pro distribuci do
rodinn˘ch domÛ, a men‰í, vhodné do bytu
C. „velká“ - 35 cm ‰íﬁka • 50 cm v˘‰ka • 26 cm hloubka;
D. „men‰í“ - 25 cm ‰íﬁka • 40 cm v˘‰ka • 25 cm hloubka
Ta‰ky mÛÏete poﬁídit na: www.taskynatrideni.cz
T¤IëTE ODPAD - VYPLATÍ SE TO...
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