Odpady v roce 2021
V roce 2021 si pro Vás Rada města připravila několik novinek a drobných změn, které jsou shrnuty
v tomto článku. Zároveň jsme pro Vás znázornili v infografice, která je součást Ozvěn a znázorňuje
harmonogram svozů a přehled hnízd pro tříděný odpad.

Poplatek za komunální odpad
Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad se nemění, tedy i výše poplatku zůstává pro
příští rok stejná, a to 600,- Kč/poplatník a děti do 1 roku jsou nadále osvobozeny. Sleva ve výši
50% se i nadále vztahuje na poplatníky starší 80 let. Složenky spolu s platebními údaji budou
distribuovány v prvním čtvrtletí roku 2021.

Svoz směsného komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu bude i nadále pokračovat tak jako v roce 2020 a to v 14 denních cyklech,
vždy v lichý týden. Vaši popelnici sveze společnost AVE v pondělí nebo v úterý dle Vašeho
bydliště, ve stejný den jako doposud.
Letní týdenní svoz bude nově probíhat v měsíci červnu, červenci a srpnu (od 31.5. do 5.9.) a
v září již bude opět zaveden 14-týdenní svoz vzhledem k nižším teplotám, kdy nehrozí příliš riziko
zápachu z popelnic.
Mimořádný „Vánoční svoz“, který v roce 2020 připadá na 52. týden od 21.12. 2020 do 27.12.
2020 bude zachován i v roce 2021. Výjimečný svoz tak vychází na 52. týden od 27.12. 2021 do 2.1.
2022.

Tříděný odpad
V průběhu roku Rada města obdržela několik žádostí na rozšíření hnízd zejména o kontejnery na
jedlé oleje a tuky či na přesun kontejnerů na textil. Žádostem bylo vyhověno a jsou znázorněny na
přiložené infografice.
Na základě zkušeností a dat z prvního roku využívání služby svozu „dům od domu“ v oblasti
tříděného odpadu, rada rozhodla o několika změnách:


Pytle s plastovým odpadem budou nově sváženy pro celé Slatiňany ve stejný den, a to
jednou za 14 dní v sudý pátek.



Ve 14. týdnu od 5.4. se nově přidá i svoz papíru dům od domu, který bude probíhat
společně, ve stejný den, se svozem plastových pytlů.

Papírový odpad lze odevzdávat v papírových taškách, které jsou dnes běžně dostupné při nákupu v
supermarketech, v krabicích nebo v důkladně svázaných balících o hmotnosti cca 5 kg. Takto
zajištěný papír označte identifikační známkou, které dostanete se složenkou k úhradě poplatku za
komunální odpad či na MěÚ. Označený balík následně umístěte stejně jako pytel s plasty ve
svozový den před dům. Pakliže máte, v případě silného déšťe či oblevy, možnost uskladnit balík do
dalšího svozu, doporučujeme tak učinit, zabráníte tím znehodnocení této komodity. Plasty či papír
můžete nechat svézt NA SOBĚ NEZÁVISLE, tedy NENÍ zapotřebí mít sesbírané obě komodity.

V průběhu prvního roku se stávalo, že některé pytle s plasty nebyly svezeny. Zaměstnanci
společnosti Granplast, která tuto službu pro město zajišťuje bohužel nejsou ze Slatiňan, a tak
některé uličky neznali a řádně do nich nezajížděli. Ačkoliv tato selhání společnost neomlouvají, po
upozornění na zapomenutý pytel zmíněná společnost problém aktivně a urychleně řešila. V
případě, že Váš pytel nebude svezen, kontaktujte prosím odbor správní na čísle 469 660 234
nebo emailu m.dolezalova@slatinany.cz . Zároveň upozorňujeme, že svoz „dům od domu“ začíná
ve svozový den již od 6:00.
Změna v prodeji a výdeji pytlů určených na sběr plastového odpadu. Cena zůstává stále ve výši 5
Kč / ks, avšak v případě, že tyto pytle využíváte ke svému účelu, tedy řádně naplněné, označené
dodanou známkou a svezené, MěÚ Vám za každý takový pytel poskytne nový pytel zdarma.
Například pokud jste tedy v roce 2020 naplnili a řádně označili 9 pytlů, na úřadě dostanete
zdarma dalších 9 nových. Tato novinka se vztahuje i na pytle ze startovacího balíčku, který jste
dostali na přelomu září / října 2020. O tyto pytle zdarma můžete zažádat při své návštěvě na
MěÚ od 1.2. 2021.

Sběrný dvůr
V roce 2020 došlo k jednostrannému vypovězení smlouvy ze strany Sběrného dvora. Rada města
musela tak vypsat novou velkou soutěž na dodavatele služby. Při této příležitosti byla provedena
analýza množství vysbíraného odpadu, jehož cena se poměrově promítá v měsíčních úhradách a
bylo zjištěno, že občané města využívají služeb sběrného dvora velmi nerovnoměrně, přičemž
někteří ji využívají hodně a někteří vůbec.
Vzhledem k vyšším cenám služeb za třídění odpadu chce Rada města přesto zachovat ekonomickou
bilanci a stejnou výši poplatku za komunální odpad i v roce 2021. Na základě těchto skutečností
Rada města rozhodla v součinnosti s Výborem pro ŽP zastropovat množství odpadu, které občan
může odvést do Sběrného dvora. Tímto opatřením zároveň dojde k zamezení nekontrolovatelného
nárůstu nákladů na tuto službu, kterou v konečném důsledku zaplatí všichni občani města jako
daňoví poplatníci.
Rada města k zastropování přistoupila formou přiděleného kreditu. Každý poplatník (občan) bude
mít roční kredit v hodnotě 200 Kč, ze kterého bude moci v průběhu roku čerpat dle odevzdaného
množství a ceny dané komodity. V případě vyčerpání tohoto kreditu bude odpad zpoplatněn
přímo sběrným dvorem dle aktuálního ceníku občanovi na místě. Informace o stavu Vašeho
kreditu Vám na požádání poskytne Sběrný dvůr. Kredit je nepřenosný a nenárokový. Nevyčerpaný
kredit se nebude převádět do dalších let.
V případě plastového a papírového odpadu doporučujeme využít hnízd či služby svozu „dům od
domu“ čímž si ušetříte kredit sběrného dvora na jiné komodity a zároveň šetříte náklady města,
jelikož jsou i tyto komodity ze strany sběrného dvora zpoplatněny. V případě nákupu pneumatik se
informujte u svého pneuservisu, který je ze zákona povinen staré pneumatiky zdarma převzít.
Sběr starého elektrozařízení a spotřebičů zůstává bezplatný a do kreditu není započítáván.
Otevírací hodiny sběrného dvora zůstávají nezměněné - PO, ÚT, ČT, PÁ od 7.30 do 16.00, ST od
7.30 do 18.00 a SO od 7.30 do 12.00. O případných změnách budete včas informováni.

BIO odpad
I nadále lze využívat služeb kompostárny, která se nachází ve Škrovádě za seníkem. Alternativní
možností je kontejner, který je přistavován po většinu víkendů před Sokolovnu. Rada města si je
vědoma nedostatků a limitů stávající kompostárny a bude se v následujícím roce tímto tématem
aktivně zabývat.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na paní Bc. Martinu Doležalovou (469 660 234 ;
m.dolezalova@slatinany.cz), která Vám ráda objasní veškeré Vaše dotazy a případné podněty předá
samosprávě.
Ing. Vít Steklý, radní

