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Vážení spoluobčané,
od letošního ledna platí nový zákon o odpadech, který bude mít dopad na nás
všechny, proto si dovoluji Vás oslovit touto cestou.
Nový zákon o odpadech postupně až do roku 2030 prodražuje skládkování
komunálních odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co nejméně výhodnou cestou,
jak s odpadem nakládat. Jen pro představu, oproti ceně pro rok 2020, tj. Kč 500,- za
1 tunu, se do roku 2029 postupně zvýší cena za uložení 1 tuny směsného odpadu
na 1.850,- Kč. Po roce 2030 bude skládkování zakázáno úplně.
Právě kvůli novému zákonu zastupitelé na svém zasedání 15.12.2021 projednali dvě
nové obecně závazné vyhlášky. Jedna se týká stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, ta druhá místního poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci. Obě vyhlášky jsou účinné od 1. ledna 2022.
S odpady stejně jako s čímkoliv jiným souvisejí i náklady na jejich svoz a využití či
likvidaci. Obec na odpadové hospodářství doplácí z rozpočtu desetitisíce korun ročně
a tento doplatek stále roste. Tato situace není dlouhodobě udržitelná, proto pro rok
2022 dojde k navýšení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci, a to na 80 haléřů za litr (sběrné nádoby). Zároveň došlo k uzákonění
minimální poplatkové povinnosti, a to na 40l objemu odpadu na každou
nemovitost a měsíc. Jsme si vědomi toho, že zdražování není nikdy populární,
nicméně je z dlouhodobého ekonomického hlediska nezbytné. Doplácení na odpady
nemůže odčerpávat tolik potřebné finance z ostatních důležitých kapitol rozpočtu,
jako jsou například opravy a udržování obecního majetku, kultura, výstavba
vodovodních řadů nebo opravy místních komunikací.
Na svoz a zpracování obalových odpadů (tzn. papíru, plastu, skla, nápojových
kartonů a kovů) přispívá zhruba dvěma třetinami společnost EKO-KOM, zbylá část
je financována z obecního rozpočtu. Společnost EKO-KOM nám dále pomáhá
každoročně zdokonalovat sběrná místa a navyšovat jejich kapacity bezplatným
zapůjčením kontejnerů.
Pro obec i občany samotné je tedy jediným řešením omezit produkci odpadu, a i
nadále odpad co nejvíce třídit. I proto nabízíme různé objemy svozových nádob a
různé frekvence svozu, aby to co nejlépe vyhovovalo právě potřebám všech, kteří si
budou moci zvolit pro ně nejvhodnější kombinaci frekvence svozu a velikosti nádoby.

KB, a.s. Jičín
č. ú. 78-8520140257/0100
IČ 00 271 641

tel.: 493 557 138
mobil: 602 429 082

www.jicineves.cz
obec@jicineves.cz

Důležité bude, kolik směsného komunálního odpadu vyprodukujeme a kolik ho
vytřídíme.
Stále tak platí, že každý bude za odkládání komunálního odpadu platit podle toho,
jak velikou nádobu a jakou frekvenci svozu si zvolí. Přílohou tohoto dopisu je
podrobná tabulka cen pro rok 2022 pro různé frekvence svozů a objemy svozových
nádob.
Obec Jičíněves nabízí občanům široké možnosti uložení tříděného odpadu, a to jak
do kontejnerů na papír, plasty, sklo, bioodpad, tak také do nádob na odkládání olejů
a tuků, kovů a textilu. Dvakrát ročně probíhají svozy nebezpečného a od příštího roku
i minimálně jednou ročně objemného odpadu.
Zároveň je přílohou tohoto dopisu nový formulář k „ohlašovací povinnosti“. Každý
vlastník nemovitosti nebo zástupce SVJ musí nejpozději do 31. prosince 2021 splnit
ohlašovací povinnost, vybrat si frekvenci svozu odpadu a velikost nádoby, a to
prostřednictvím e-mailu obec@jicineves.cz nebo osobně případně vhozením do
schránky na Obecním úřadě v Jičíněvsi.
Další informace týkající se odpadového hospodářství Vám samozřejmě poskytneme
na Obecním úřadě v Jičíněvsi nebo Vám pomůžeme s výběrem frekvence svozu a
velikosti nádoby přímo podle Vašich individuálních potřeb.

S pozdravem

Jiří Exnar, DiS.
starosta obce
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