
POZOR ZMĚNA !!!
Známky na popelnice

Určitě jste zaznamenali, že chystá více než trojnásobné zdražení poplatku za skládkovné
na skládkách odpadu. To znamená, že z dnešních pěti set korun to bude více než osmnáct
stovek  a  možnost  skládkování  byla  prodloužena  do  roku  2030.  Potom  už  budou
likvidovat odpady pouze spalovny a tam se očekává poplatek kolem dvou tisíc korun za
tunu.

Samozřejmě, že i my hledáme cesty, jak toto zdražení eliminovat. Ta je jediná – třídit,
třídit, třídit – tak, aby se snížil podíl komunálního odpadu, který je nejdražší, proti tomu
vytříděnému. Stále je dost domácností, které si se tříděním nedělají starosti a vše končí u

nich doma v popelnici. Proto jsme dohodli se svozovou firmou, že nám dá k dispozici známky na popelnice.
Ty obdržíte při placení odpadů na úřadě a nalepíte je na popelnici. Ten, kdo nebude mít známku na popelnici
nalepenou, tomu nebude vyvezena. Takže budeme eliminovat neplatiče. Dále existují statistiky, kolik odpadu
vyprodukuje domácnost o dvou , třech, čtyřech členech, apod. takže budeme mít indikaci, kdo třídí a kdo
netřídí. Zároveň v rámci sdružení obcí hledáme cestu na využití popelovin, které jsou významnou složkou
komunálního odpadu a  celé  to  prodražují.Také zjistíme firmy a  podnikatele,  kteří  mají  mít  smlouvu na
likvidaci odpadů a tuto nemají. 

Příští  rok  (2020)  bude  zkušební,  celé  si  to  vyhodnotíme  a  přijmeme,  bude  li  potřeba,  další  opatření.
Používání známek na popelnice bude platit od 1. dubna 2020 ,  neboť odpady mají být zaplaceny do 31.
března. Ti, co přijdou zaplatit osobně, známku obdrží na úřadu, ti, co platí přes účet si dohodnou způsob
vyzvednutí  známky.  Samozřejmě,  že  zimních  známek  bude   pro  ty,  kteří  topí  uhlím  více.  Je  třeba  si
uvědomit, že naši obec stojí za rok likvidace odpadů více než 800 tisíc korun a pouze asi polovinu vybereme
od obyvatel a zbytek obec doplácí ze svého rozpočtu. Přitom by to celé měli platit původci odpadu. Takže
pokud se nepodaří náklady snížit pomocí třídění, budeme muset přistoupit ke zdražení poplatků občanům za
svoz a likvidaci odpadu, právě s ohledem na připravované zdražování poplatků za skládkovné.

Věříme, že většina občanů to pochopí a podpoří.


