ODPADOVÝ SPECIÁL – JAK TO BUDE NOVĚ
S ODPADY V NAŠÍ OBCI?
Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území obce Litíč,
nový zákon o odpadech nám již od 1.1.2022 neumožňuje pokračovat v našem
zaběhnutém systému sběru odpadů. Z tohoto důvodu byla obcí Litíč přijata OZV
č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci, která stanovuje i povinnost občanů se nově přihlásit do obecního systému
odpadového hospodářství. Dále byla schválena OZV č. 2/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství – ta určuje, jakým způsobem
občan musí nakládat s vyprodukovanými odpady, kde je odkládat a třídit v naší
obci. Nový zákon postupně zdražuje uložení odpadu na skládky, kde k ceně za
samotnou likvidaci odpadu je ještě připočítáván speciální poplatek. Na rok 2021
byl stanovený limit pro ukládání odpadu na skládky ve výši 200 kg na občana a
rok. Za uložení jedné tuny nevytříděného komunálního odpadu jsme zaplatili
poplatek ve výši 500,- Kč. V případě, že jsme limit v závěru roku překročili
(zatím nevíme), bude nám účtována každá další tuna odpadu uložená na
skládku za zvýšenou sazbu 800,- Kč. Limit na občana se bude každý rok snižovat
a sankční poplatek na skládce zvyšovat, v roce 2022 platí limit 190 kg/občana a
zvýšený poplatek 900,- Kč /t, v r. 2029 bude limit již 120 kg/občana a zvýšený
poplatek 1850,- Kč/t!!!
Pro obec i občany samotné je tedy řešením jednak omezit produkci odpadu,
jednak i nadále odpad co nejvíce třídit. Stále tak u nás platí, že občané budou za
odkládání komunálního odpadu platit podle toho, jak velikou nádobu a jakou
frekvenci svozu si zvolí.
Pro rok 2022 bude cena místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci 90 haléřů za litr odpadu. Cena za svoz KO pro rok 2022 je
stanovena podle objemu svážené nádoby a četnosti svozu, tj. jeden vývoz 120
l popelnice občané zaplatí 120*0,90= 108,- Kč, v roce 2022 vychází 13 vývozů –
cena malé 120 l popelnice za rok 2022 vychází na 1.404,- Kč. Další ceny svozů
jsou uvedeny na „Formuláři k přihlášení k místnímu poplatku za objednanou
kapacitu soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc prostřednictvím
plátce“. “. Od 1.1.2022 již nebudou v prodeji jednorázové svozové pytle na KO.
Marius Pedersen již bohužel nebude realizovat svoz jednorázového odpadu v
pytlích.
Z důvodu navýšení cen za likvidaci všech odpadů prosím pečlivě zvažte, jestli
stávající kapacitu odpadové nádoby využíváte opravdu naplno, zda nyní není
správná chvíle přejít na menší objem nádoby na KO nebo na nižší frekvenci
svozu. Svozový den pro svoz KO zůstává úterý. V průběhu ledna každá

domácnost, která produkuje odpad, obdrží od obce do bezplatné zápůjčky
(min. na dobu 5 let) 120 l žlutou nádobu na třídění plastů a 120 l modrou
nádobu na třídění papíru. Plasty se začnou odvážet z domácností od úterý 1.2.
s frekvencí 1x za 14 dní, papír pak pravidelně od úterý 15.2. 1x za 4 týdny.
Svoz těchto nádob bude pro občany zdarma.
Nově již nebudete muset chodit s tímto tříděným odpadem na sběrná místa,
ale tento odpad odložíte do své žluté nebo modré nádoby na tříděný odpad.
Cílem tohoto systému je co nejvíce snížit množství směsného komunálního
odpadu za co nejvyššího komfortu pro naše občany. K tomu systému svozu
tříděného odpadu je nutné se také přihlásit na formuláři „Přihláška ke svozu
tříděného odpadu z domácností v obci Litíč“.
Po zavedení svozu tříděného odpadu z domácností (systém door to door – dům
od domu) dojde k avízovanému odstranění velkých kontejnerů pro plasty a
papír na sběrném místě v Nouzově, v Litíči směrem ke kostelu a v Litíči směrem
na Hřibojedy. Jediné místo pro odevzdání plastů a papíru bude na sběrném
místě před OÚ v Litíči, kde i nadále bude možné odevzdávat i sklo, kovový
odpad a jedlý tuk a olej. Na sběrném místě v Nouzově zůstane pouze kontejner
na sklo a kovový odpad. K tomuto kroku jsme nuceni i z důvodu, že na těchto
sběrných místech odkládají odpady často občané a podnikatelé z jiných obcí (a
to i odpady, které do tříděného odpadu nepatří).
Biologický odpad rostlinného původu z nemovitostí občanů v přiměřeném
množství /listí, tráva, větve/ bude i nadále možno ukládat na sběrném místě u
posilovací stanice v Litíči. Jiný druh odpadu (popel, velké pařezy, části nábytku,
lisované balíky slámy nebo sena, pletivo atd.) na tuto skládku nepatří. Zároveň
si dovoluji upozornit že pálení shrabané trávy, listí či klestu není zákonem
výslovně zakázáno, ale i pro tuto činnost platí určitá pravidla a omezení. Např. každé větší pálení je občan povinen nahlásit na stránkách Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje ČR https://paleni.izscr.cz/.
Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
Vypalování trávy je však v České republice zakázáno hned několika zákony a je
přísně pokutováno.
Na jaře a na podzim proběhne pravidelný svoz nebezpečného a nadměrného
odpadu. Osobní pneumatiky již nebudou od občanů vybírány, použité
pneumatiky je možné zdarma odevzdávat na místa zpětného odběru sítě
ELTMA www.eltma.cz .
Veškeré informace a formuláře, které se týkají odpadů v obci naleznete na
webových stránkách obce nebo na odkazu: https://www.litic.cz/obec1/odpadove-hospodarstvi-v-obci/.

Pro řádný svoz Vaší odpadové nádoby komunálního odpadu /černá
nádoba/ a žlutých a modrých nádob je nutné učinit následující:
1. Vyplnit a odevzdat formulář „Formuláři k přihlášení k místnímu poplatku za
objednanou kapacitu soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc
prostřednictvím plátce“:
- plátce (vlastník nemovitosti) vyplní přiložený formulář (objedná si četnost
svozu své nádoby) a formulář doručí na obecní úřad nejpozději však do
31.1.2022,
- na zadní stranu formuláře je nutné uvést všechny osoby, které v nemovitosti
bydlí,
- každá nemovitost musí dle zákona být přihlášena k obecnímu systému
odpadového hospodářství, tuto ohlašovací povinnost musí nově splnit i vlastník
nemovitosti, ve které nemá trvalé bydliště žádný občan,
- po přihlášení do nového systému bude vydána svozová známka na rok 2022 –
nové známky je nutné nalepit nejdéle do 28.2.2022, od 1.3. nádoba se starou
známkou nebude vyvezena!!!
POZOR!!! Důležitou změnou je, že nově se poplatek vybírá zpětně, tedy až po
uplynutí roku. Poplatník uhradí až za skutečně odvezené množství odpadu. Za
rok 2022 je možné vybírat poplatek od 1.1.2023 až do 31.3.2023.
2. Vyplnit a odevzdat formulář „Přihláška ke svozu tříděného odpadu
z domácností v obci Litíč“:
- po přihlášení do nového systému budou předány žluté a modré nádoby na
tříděný odpad, první svoz u plastů je 1.2 a u papíru 15.2., známky nebudou
vydávány.
Velmi se omlouvám za tyto komplikace, ale bohužel musíme respektovat zákon
o odpadech. Systém, který jsme zvolili v naší obci je pro občany nejvíce podobný
tomu předchozímu, i když je pro obec administrativně náročnější. Obec bude i
nadále dotovat odpadové hospodářství obce, vybrané poplatky od občanů
zdaleka nepokrývají veškeré náklady na likvidaci odpadů. V případě, že budete
potřebovat pomoci s vyplněním formulářů, nabízím Vám pomoc. Prosím o
odevzdání vyplněných formulářů nejdéle do konce ledna. Všichni jistě chápeme,
že zavedení nového systému bude vyžadovat od každého z nás trochu více
spolupráce a trpělivosti, ale věřím, že do budoucna se nám naše úsilí vrátí. Děkuji.
Lenka Mužíková – starostka obce Litíč
tel. 603 879 221, email: litic@litic.cz

Termín svozů v roce 2022 v Litíči a Nouzově:

KO - měsíční:
4.1.,1.2,1.3.,29.3.,26.4.,24.5., 21.6.,
19.7.,16.8.,13.9.,11.10.,8.11.,6.12.

KO-2měsíční:
4.1,1.3.,26.4.,21.6.,16.8.,11.10.,6.12.

Plasty:
1.2.,15.2.,1.3.,15.3.,29.3.,12.4.,26.4.,10.5.,
24.5.,7.6.,21.6.,
5.7.,19.7.,2.8.,16.8.,30.8.,13.9.,27.9.,
11.10.,25.10.,8.11.,22.11.,6.12.,20.12.
Papír:
15.2., 15.3., 12.4.,10.5., 7.6., 5.7.,
2.8., 30.8., 27.9., 25.10., 22.11., 20.12.

