INFORMAČNÍ LETÁK – JAK S ODPADY
Vážení občané obce Neuměřice,
od 1.1.2021 vzešel v platnost nový zákon o odpadech, který ukládá obci velké množství
povinností při nakládání s odpady. Cílem této novely zákona je výrazné snížení množství
směsného komunálního odpadu. Obec Neuměřice v posledních několika letech zaznamenala vysoký nárůst
nákladů za odpady (navýšení ceny svozu a také celkového množství odpadů v obci). Novelou zákona o
odpadech se náklady obce ještě zvýší. Jestliže budeme chtít nadále modernizovat a rekonstruovat naši obec,
musíme bohužel sáhnout k nepopulárnímu kroku – zvýšení poplatku za odpady.
Obdrželi jste i znění nových Obecně závazných vyhlášek a Směrnici k odpadům, aby všichni občané o těchto
změnách byli informováni. Zároveň Vám členové zastupitelstva naší obce přinesli i formulář „Ohlašovací
povinnost poplatníka místního poplatku pro rok 2022“. Tento formulář budete vypisovat každý rok.

A co musíte udělat, aby Vám byl komunální odpad vyvážen?
-

Pečlivě přečíst veškeré informace, vyhlášky a směrnice, které Vám byly doručeny.
Vyplnit formulář Ohlašovací povinnost, kde uvedete všechny trvale hlášené občany ve Vaší domácnosti
(zapíšete i děti).
U té nemovitosti, kde není nikdo trvale hlášen, bude vypsán jako poplatník majitel domu.
Pak přijdete k nám na obecní úřad, kde Vám bude vydána samolepka na popelnici a kde uhradíte i místní
poplatek dle obecně závazné vyhlášky, a to 400,- Kč/rok za každou trvale přihlášenou osobu a nebo za každou
nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen.

Dalším výrazným krokem vedoucím ke snížení nákladů obce za odpady je celkové snížení množství směsného
komunálního odpadu. Toho lze docílit jedině TŘÍDĚNÍM ODPADŮ, a proto zavádíme sběr odpadů po
domácnostech prostřednictvím pytlů na plast, papír a sklo. Tyto pytle budou sváženy 1x měsíčně vždy třetí
úterý v měsíci. Tento harmonogram je zpracován dle jednotlivých měsíců a dní následovně:
Měsíc
Den

I.
II.
18 15

III. IV.
15 19

V.
17

VI.
21

VII.
19

VIII.
16

IX.
20

X. XI.
18 15

XII.
20

Tzn., že Váš vytříděný odpad vložíte do jednotlivých pytlů a v den svozu je umístíte před Vaši nemovitost.
Pytel si zakoupíte na OÚ Neuměřice ( 20,- Kč/1 ks). Pokud budete mít mimořádný tříděný odpad (např. obaly
od nábytku, pračky apod.), budou k dispozici kontejnery na dvoře u OÚ.
Další novinkou je nádoba na jedlé oleje a tuky. Popelnici na tyto oleje a tuky jsme umístili do zahrady u
budovy OÚ. Dbejte pokynů, jak oleje a tuky správně likvidovat, aby nedocházelo k tomu, že budeme mít
všude rozlitý olej.
Do sběrné nádoby:
PATŘÍ: - přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
NEPATŘÍ:
- směsný (komunální) odpad
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- motorový olej
- plast (krom lahví s olejem)
- sklo
- papír
- nápojové kartony (europack)
- Baterie, elektromateriál
- textil a obuv
- biologický odpad
- zdravotnický materiál

Pokud zjistíte únik oleje:
-

stabilizujte nádobu pro přímý únik oleje z nádoby
zasypte postižené místo savým materiálem (písek)
oznamte vzniklou situaci na uvedená telefonní čísla: Firma Černohlávek 777 113 306, Obecní úřad Neuměřice
312583119 nebo tísňovou linku 112 – (nahlaste rozlití použitého rostlinného oleje – kód odpadu 20 01 25).

CO NYNÍ POTŘEBUJEME OD VÁS?
Třiďte prosím intenzivně a maximálně svůj odpad –
snížíte tím náklady nás všech.

Chtěli bychom poprosit občany o dodržování těchto zásad nakládání s odpady podle nového zákona. Zákon
nám určuje velmi úzký prostor pro možné varianty řešení této problematiky. Naše opatření určitě nebude
ideální pro každého občana z Neuměřic, ale naší snahou bylo najít optimální nastavení parametrů pro příští
rok.
Podle
zkušeností
z nadcházejícího
roku
posoudíme
možnost
eventuálních úprav vyhlášky
tak, aby co nejvíce vyhovovala
potřebám obce i občanům.
Pokud si nebudete vědět rady,
neváhejte nás kontaktovat, my
Vám rádi se vším pomůžeme:
tel. č.
312583119, 724180531,
e-mail:
obec@obec-neumerice.cz
Děkujeme za
pochopení.

pozornost

a

**********************
A ještě na závěr bychom
Vám za celý obecní úřad
rádi popřáli krásné prožití
vánočních svátků a do
nového roku 2022 hlavně
zdraví, štěstí a pohodu.
Zdeněk Kučera, starosta
a zastupitelstvo obce Neuměřice

