Vážení spoluobčané, chataři, chalupáři,
s příchodem nového roku jsme v naší obci museli přistoupit ke změnám při nakládání s odpady. Ty souvisejí s novým zákonem,
který byl schválen v prosinci 2020. Je to věc, která se týká každého z nás. Proto jsme pro vás vytvořili tento informační materiál.
Věnujte prosím chvilku svého času k jeho prostudování.
Podrobnosti o dopadech zákona č. 541/2020 na obce a navazující opatření jsou podrobněji popsány v přiloženém textu
Technických služeb Hlinsko.
Co tato úprava znamená pro naši obec:
-

zrušení sběrného dvora
2 x ročně organizace hromadného svozu objemného odpadu, vždy v dubnu a říjnu – železný šrot, vyřazený nábytek,
matrace, koberce, pneumatiky od osobních automobilů, plechovky od barev,…
zrušení černých kontejnerů na směsný odpad
vytvoření evidence produkovaného odpadu a očipování „černých“ popelnic (do konce června)

Co tato úprava znamená pro nás občany:
-

povinnost pořízení vlastní nádoby na netříděný odpad (plechová 110 l, plastová 120, nebo 240 l)
označení nádob popisným, nebo evidenčním číslem
po vzájemné dohodě mezi sebou mohou poplatníci (např. chataři z jedné oblasti) používat společnou nádobu. Toto je
třeba oznámit OÚ.
možnost využití sběrného dvora v Proseči - pro letošní rok obec přispívá částkou 100,-Kč na poplatníka. Částka bude
odečtena na místě z uložení zpoplatněného odpadu (ceník na www.kovove-odpady.cz/provozovna-prosec-u-skutce).

Co tato úprava znamená pro naše podnikatele:
-

platí stávající legislativa – uzavřená smlouva o likvaci odpadu
po dohodě s OÚ možnost ukládání tříděného odpadu na sběrných místech v obci

Za co platíme poplatek 670,-Kč:
-

svoz netříděného odpadu 1 x za 14 dní a hromadné svozy v dubnu a říjnu
svoz tříděného odpadu ze sběrných míst
likvidace netříděného odpadu za cenu 500,- Kč/tuna při produkci do 200 kg odpadu na poplatníka za rok – při
překročení limitu bude účtován poplatek dle tabulky níže (v loňském roce byla u nás hodnota přes 300 kg na osobu!!!)

Poplatkové období

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 …

Kč/tuna při překročení limitu

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

-

limity pro množství netříděného odpadu na osobu budou dle zákona klesat – viz níže. To jeden z mnoha důvodů, proč
pečlivě třídit. Pokud se nám společně podaří nepřekračovat předepsané limity, můžeme zabránit zvyšování poplatků.

Rok
Množství netříděného
odpadu na obyvatele v kg

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Závěrem:
Zákon ukládá každému obecnou povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
Pokud však vzniku odpadů nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní
prostředí a který je v souladu s právními předpisy. Každý kdo produkuje odpad, je za něj zodpovědný.
Svým přístupem k produkci a také k třídění a likvidaci odpadů může každý z nás ovlivnit prostředí v naší krásné obci, a hlavně
budoucnost naší krajiny i naší Země. Dáváme tím šanci na kvalitní život příštím generacím. Země není na jedno použití.

Má to smysl, třídíme odpad. Děkujeme!

Zastupitelé obce Budislav

Milan Švec a Jakub Dostál

PDF verze těchto materiálů najdete na stránkách obce, nebo na facebookovém profilu Budislav ŽIJE

více najdete například na:

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY
kontejnery jsou umístěny na sběrných místech v obci

- viz mapka

PLASTY

PAPÍR

BAREVNÉ SKLO

BÍLÉ SKLO

KOVY

PATŘÍ SEM

PATŘÍ SEM

PATŘÍ SEM

PATŘÍ SEM

PATŘÍ SEM

noviny a časopisy
reklamní letáky
krabice a jiné obaly
lepenka, karton
kancelářský papír
sešity, knihy
jiný neznečištěný papír
(sáčky, ubrousky, obálky
atd.)

 sklo barevné i čiré
 lahve od nápojů (bez
uzávěrů), pokud není v místě
kontejner na bílé sklo
 barevné skleněné obaly od
léků, kosmetiky
 velké skleněné střepy
 tabulové sklo (bez drátěné
vložky)
 skleněné vázy, sklenice, dózy

 pouze čiré sklo (barevné sklo
patří výhradně do zelených
kontejnerů)
 nevratné skleněné lahve
 velké skleněné střepy
 skleněné vázy, sklenice, dózy

NEPATŘÍ SEM

NEPATŘÍ SEM

NEPATŘÍ SEM

 sešlápnuté nápojové
kartony
 plastové sáčky, tašky a fólie
 kelímky od jogurtů, tuků a
dalších potravin
 sešlápnuté PET lahve od
nápojů
 plastové obaly od
drogistického aj. zboží
 polystyren
 plastové výrobky (přepravky,
hračky, kartáčky atd.)

NEPATŘÍ SEM
× textilie z umělých vláken
× linolea a výrobky z PVC
× plasty s příměsí jiných
materiálů (kabely,
videokazety)
× guma, molitan
× plasty znečištěné
chemickými látkami, oleji
atd.










× uhlový papír (kopírák)
× voskovaný papír
× znečištěný papír (mastný,
mokrý, od potravin apod.)
× pleny a hygienické potřeby
× dehtový papír
× papírové obaly
kombinované s plasty a
kovovými fóliemi

×
×
×
×
×
×
×
×

keramika a porcelán
luxfery, autosklo
zrcadla
drátované sklo
zlacená a pokovená skla
plexisklo
autosklo
žárovky, výbojky, zářivky

sběrná místa:
• na točně
• u obecního úřadu
• Malá Praha
• Odlesov

×
×
×
×
×
×
×
×
×

keramika a porcelán
luxfery, autosklo
zrcadla
drátované sklo
zlacená a pokovená skla
plexisklo
autosklo
žárovky, výbojky, zářivky
varné sklo







plechovky od nápojů
konzervy od potravin
hliníková víčka od jogurtů
kovové uzávěry a víčka
kovové obaly od kosmetiky a
drogerie
 alobal
sběrná místa:
• na točně
• u obecního úřadu
• Malá Praha

NEPATŘÍ SEM
×
×
×
×

obaly od nebezpečných látek
plynové lahve
kabely a dráty
elektrozařízení

TUKY Z KUCHYNĚ - speciální kontejnery na sběrných místech na točně a u obecního úřadu - pečlivě uzavřít do PETky
POUŽITÝ TEXTIL A OBUV – speciální kontejner u obecního úřadu - vhazujte pouze ty oděvy, textilie, nebo obuv, které je ještě možné dále nosit nebo
používat. Vždy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce. Nevhazujte vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy.

DROBNÝ ELEKTROODPAD – vestibul obecního úřadu

- vybité baterie, malé elektrospotřebiče

Má to smysl, třídím odpad!

Mapa svozu komunálního odpadu obce Budislav v roce 2021
Na přiložené mapce je vyznačena trasa svozu komunálního odpadu, který probíhá v intervalu 1x za 14 dní. Pro poplatníky, kteří leží přímo na trase svozu
stačí umístit popelnici tak, aby byla dostupná z komunikace. Pro oblasti, které leží mimo oblast jsou v mapě vyznačena svozová místa . . Na tyto místa si
umístí poplatník svoji nádobu a to nejdříve večer před svozem. Následující den si zajistí její uklid.
Sběrná místo pro barevné sklo, plast a papír
Sběrné místo kov

, bílé sklo

, tuky

, textil

.

Evidenční systém sběrných nádob na komunální odpad
Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný
od 1. 1. 2021 a všichni jsou povinni se tímto řídit.
Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad na způsob nakládání s odpady a s tím i
zvýšené finanční náklady. Zejména je nutné sledovat, a co nejpřesněji vykazovat produkci
komunálních odpadů z jednotlivých obcí, jelikož produkce komunálních odpadů přímo ovlivňuje
finanční dopad na obec.
Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely zákona o odpadech se zástupci obcí, jež jsou
obsluhovány Technickými službami Hlinsko, s.r.o., dohodli na dalším společném postupu, kterým
je zavedení komplexního řešení svozu odpadů, tzv. chytrý systém svozu odpadů. Jedná se o
zavedení evidenčního systému odpadových nádob (popelnic) v jednotlivých obcích.
V průběhu první poloviny roku 2021 by měly být všechny nádoby na odpad očipovány a následně
pasportizovány. Aby byla možná pasportizace očipovaných nádob, je nutné, aby každá nádoba byla
opatřena číslem popisným. Tímto opatřením, které je prvním krokem v plnění podmínek zákona o
odpadech, bude zpřesněno produkované množství komunálních odpadů z jednotlivých obcí a tím i
odpovídající finanční náklad spojený s likvidací odpadů v dané obci.
Prvním krokem, co je nutné učinit, je, aby si každý vlastník označil číslem popisným nádobu
na komunální odpad (popelnici), která bude následně obsluhována.
Po tomto bude následovat očipování nádob, což bude zajištěno ze strany obce. O termínu čipování
budou občané v dostatečném časovém předstihu informováni. Po tomto bude provedena
pasportizace nádob – přiřazení čipu k číslu popisnému, což už budou provádět Technické služby
Hlinsko, s.r.o. v rámci svozu odpadů, o čemž budou rovněž občané informováni, aby ponechali
nádoby na stanovišti delší dobu a mohlo tak dojít k pasportizaci všech nádob.
Evidence sběrných nádob je vyvolána dopady zákona o odpadech, který nabyl účinnosti od
1.1.2021.
Petr Stejskal
jednatel
v.r.
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