NOVÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení spoluobčané, reagujeme na stále množící se dotazy ohledně
nového systému odpadového hospodářství obce.

Proč došlo ke změně v odpadovém hospodářství?
Změna musela být provedena na základě nového zákona o odpadech.

Dokdy platí současné známky na popelnicích z roku 2021?
Současné známky platí až do konce ledna 2022. Nové známky je nutné
nalepit na popelnice od února 2022.
V čem spočívá změna a jaký je současný stav?
Do loňského roku jste platili poplatek za svoz komunálního opadu
(popelnic) a k tomu byly uzavírány smlouvy o svozu komunálního odpadu.
Výše poplatku závisela na Vámi zvolené četnosti svozů (např.
kombinovaný, chalupáři, jednorázové známky…) a velikosti nádoby na
odpad. Tyto poplatky se vztahovaly pouze na svoz popelnic a svoz jiného
odpadu v nich nebyl započítán (např. sklo, plasty, papír a další).
Od ledna 2022 byla obec povinna na základě změny zákona o odpadech
stanovit nový způsob poplatků za odpady (nově musí poplatky zahrnovat
veškeré produkované odpady v obci) a přijmout novou obecně závaznou
vyhlášku. Ta stanovuje místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství, tj. za veškerý odpad, který je občany produkovaný – plast,
papír, sklo, nápojové kartony, bio odpad, tuky, nebezpečný odpad, popel,
domovní odpad, ale i např. likvidace černých skládek.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je kromě
pojmenování v zásadě stejný jako místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatníkem je nadále fyzická osoba přihlášená
v obci (nejčastěji osoba přihlášená k trvalému pobytu), nebo vlastník
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je
umístěna na území obce.

Jak se poplatek počítá?
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven na
základě skutečných nákladů za svoz a likvidaci veškerých odpadů
vyprodukovaných v obci v minulém kalendářním roce rozpočítáním na
fyzické osoby přihlášené v obci a na vlastníky nemovitostí pro rodinnou
rekreaci, ve které není trvale přihlášena žádná osoba. V případě obce
Chraštice je tento poplatek pro rok 2022 na základě nákladů z předešlého
roku stanoven na 750,- osoba/nemovitost. Pokud bude v roce 2022
vyprodukováno větší množství odpadu než v roce 2021, dojde v roce 2023
k navýšení místního poplatku. Poplatek je zastropován částkou 1.200 Kč
na osobu nebo rekreační nemovitost.
Jak snížit poplatek?
Naším cílem je dosažení co nejnižšího poplatku = celkových nákladů,
čehož docílíme pouze v případě, že i nadále budeme co nejvíce třídit a
budeme se snažit co nejvíce snížit produkci odpadů ve svozových
nádobách (tomu napomáhá např. nakupovat do vlastních tašek apod.).
V případě, že dojde k ignoraci třídění a v nádobách bude odpad, který tam
nepatří, může dojít k nevyvezení odpadové nádoby. Další možnost je
např. pořízení nádob na „tříděný odpad“ do každé domácnosti, tj. že doma
budeme mít 4 nádoby (plasty, papír, sklo, směsný odpad) a kompostér.
Zvažme prosím, zda chceme jít touto cestou, kdy „každý den vyvážíme
jinou barvu“. Tento způsob nikdy neprolevní poplatek, protože se logicky
zvýší náklady na četnost svozů (drahé pohonné hmoty, platy zaměstnanců
svozové firmy, zvýšená časová náročnost svozů atd…)
Jak zaplatit poplatek?
Platby místních poplatků bude možné zaplatit na obecním úřadě
v hotovosti nebo kreditní kartou, z provozních důvodů však až v úterý
18. 1. 2022 v úředních hodinách, tj. 17.00 – 19.00 hodin a v pátek
21. 1. 2022 od 15:00 -17:00 hodin.
Převodem je možné platit na č.ú. 7528211/0100. Jako variabilní symbol
uveďte čp a 1 pro Chraštice a 2 pro Chraštičky.

