Čipování sběrných nádob - popelnic
Jak jsme již dříve avizovali, došlo k zásadním změnám v odpadovém hospodářství
dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Na základě těchto změn dojde
k razantnímu zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládkách. Aby nedocházelo k
velkému zvyšování poplatku za TKO pro občany, je nutné z jejich strany dbát na třídění všech
odpadních surovin. Do popelnic patří opravdu jen směsný komunální odpad (SKO), který již
nelze dále třídit a za jehož uložení se platí nejvíce.
Dalším krokem je přesná evidence sběrných nádob (popelnic) pro jednotlivé nemovitosti a
jejich čipování. Vozidla svozové firmy jsou vybavená čtečkami těchto čipů a během vysypávání
popelnice zváží množství odpadu v nádobě. Tato auta neumožní zvednout, a tím pádem ani
vysypat neočipovanou popelnici. Zároveň nebude možné vyvážet žádný volně ložený odpad
nebo odpad v pytlích uložený vedle popelnic. Měly by odpadnout problémy i s poničenými
popelnicemi při výsypu, toto mohlo být také způsobeno přetížením popelnice např. stavební
sutí apod. Každá popelnice má svou předepsanou nosnost: 110 l plechová – 44 kg, 120 l
plastová - 60 kg, 240 l plastová – 80 kg.
Čipováním získá obec přehled o množství odpadů produkovaných jednotlivými domácnostmi,
ale i místními podnikateli, kteří jsou zapojeni do našeho smluvního systému. Hlavním cílem je,
aby v nádobách na SKO nekončily suroviny, které lze recyklovat (papír, plast, biosložka, kovy,
textil, elektro a použitý jedlý olej). Za odvoz vytříděných surovin platí obec podstatně nižší
cenu a také za to dostává odměnu od firmy EKO-KOM – pozn. pokud jsou tedy správně
vytříděné. To vše se pak odrazí i v poplatku za TKO občanů. V této souvislosti připomínám, že
novým zákonem o odpadech je stanoveno max. množství odpadu na hlavu v kg v jednotlivých
letech. Pro tento rok platí 200 kg, příští rok a každý další má produkce odpadu klesnout o 10
kg, kdy v roce 2029 by to mělo být pouze 120 kg - pozn. vloni byla v naší obci průměrná
produkce SKO - 220 kg na hlavu. Za vyšší produkci prostě zaplatíme/te více.
Pro recyklované suroviny má obec již dostatek sběrných míst. Stanoviště pro tříděný odpad
slouží ale výhradně pro komodity k tomu určené. Ukládání čehokoliv jiného vedle těchto
sběrných nádob je ZAKÁZÁNO!

Žádáme proto, aby každý majitel nebo uživatel nemovitosti vyplnil na zadní straně tohoto
listu typ a počet sběrných nádob, které užívá pro dané číslo popisné. V případě užívání
nemovitosti více rodinami vyplňuje dotazník každá rodina samostatně.
Takto přihlášené nádoby budou během určeného svozového dne očipovány zaměstnanci
svozové firmy. Čipy a čipování poprvé bude hradit obec (130,-Kč plastová popelnice, 230,- Kč
popelnice kovová). Každé další čipování si bude hradit každý sám. Termín čipování bude včas
ohlášen. Popelnice, které nesplňují normy, očipovány nebudou. Plastové popelnice splňující
normu mají na lemu u víka číslo a nosnost popelnice. Pro toto čipování je nutné, aby každá
nádoba byla označená číslem popisným a jménem uživatele.
Zájemcům o nové plastové popelnice jsme schopni tyto nádoby na základě vaší objednávky
uvedené na konci přiloženého dotazníku a za cenu uvedenou zajistit.

Vyplněný dotazník je možné odevzdat:
- ve volební místnosti ve dnech 8. – 9. října 2021
- na obecním úřadě do 20. října 2021
- do poštovní schránky obecního úřadu do 20. října 2021

Dle potřeby si prázdný dotazník můžete vytisknout z webových stránek
www.verovany.cz, v sekci Dokumenty, nebo vyzvednout přímo na OÚ.

Dotazník Obce Věrovany – evidence popelnic - čipování
Číslo popisné
nemovitosti

Jméno a příjmení uživatele nemovitosti

Typ sběrné nádoby

Počet kusů

Kovová 110 litrů

Plastová 120 litrů

Plastová 240 litrů

Objednávka:

120 l plast – 880 ,- Kč

………………….ks

240 l plast – 1170 ,- Kč ………………….ks

Datum: ………………………………..

Podpis:…………………….………………….

