Obec Hulice, Hulice 33, 25763 Trhový Štěpánov, telefon 725 934 221

OTÁZKY A ODPOVĚDI NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA
Vážení spoluobčané,
s novým rokem zákon o nakládání s odpady převedl veškeré povinnosti
na obce. Bohužel legislativa byla nejasná a prováděcí vyhlášky vyšly v platnost
koncem měsíce srpna, z těchto důvodu nebyl dostatek času se s tak obsáhlými
a novými skutečnostmi seznámit. Z tohoto důvodu i my bohužel řešíme věci
tkzv. za pochodu, stejně tak i svozová firma TS Vlašim. Proto nám prosím
promiňte, že některé věci řešíme se zpožděním a realizujeme, upřesňujeme
během těchto a následujících dní. Během tohoto období a po osobním jednání s
TS Vlašim jsem byl postaven před zcela nové informace, které se týkají odkupu
popelnicových nádob. Na tyto a další podněty vzešlé z Vaší strany se Vám
snažíme odpovědět pod tímto textem.

➢

Zimní popelnice – je zaplacena do 31.3. 2022 ?
Ne, poplatek je vždy určený na kalendářní rok. Tedy od 1.1. do 31.12.

➢

Označení nádob podle požadavku četnosti svozů – kdo označí a jak ??
Označí svozová firma dle požadavku správce poplatku, tedy obce.

➢

Vyzvat majitele, aby si označili nádobu např. čp. nebo č.ev. ?
Doporučujeme označit nádobu číslem nemovitosti nebo mít zřetelně
označenou nemovitost číslem popisným nebo evidenčním. Takto
provedené označení usnadňuje lepší orientaci svozové firmě a předchází
se tak vzniku případných nedorozumění.

➢

Jak řešit přerušení požadavku odvozu – např. od října do dubna jsou v
zahraničí, ale není to pravidelné ( nebo neřešit ? )
Platí povinnost po celý kalendářní rok. Toto se řeší pouze u rekreačních
objektů, tzv. chatařů, který jsou povinni při sezonním pobytu se přihlásit
k poplatkové povinnosti na dobu jejich pobytu, jak již někteří činí např.
květen–říjen. Tuto skutečnost jsou povinni nahlásit na obecní úřad a ten
zajistí poskytnutí popelnicové nádoby na toto období, poplatek budou
hradit jenom za toto období.
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➢

Je možno přikoupit nádoby ( do zásoby) za současnou cenu ?
Ne, tato možnost již neplatí. Nádobu je možno nakoupit u TS Vlašim za
cenu cca 1 100 Kč. (bude dle požadavku upřesněno). Nebo zvolit vlastní
cestu nákupu např. přes e-shop nebo v kamenné prodejně. Kdo na zimní
období používá pro svoz popelnice 2, tuto druhou dle nového zjištění TS
neodprodají a budou ji zapůjčovat za stejných podmínek jako dosud.
Tedy přivezou na místo v měsíci listopad a odvezou po skončení měsíce
března.

➢

Plastové popelnice
Plastové popelnice bude svozová firma tolerovat, i když se jedná o
objem 120 l.

➢

Jak se bude řešit případné poškození popelnice při manipulaci vyvážecí
firmou?
V případě poškození ze strany svozové firmy jsou pracovníci
povinni tuto skutečnost oznámit a svozová firma na své náklady zajistí
zdarma výměnu. Musí se jednat o zjevné poškození při manipulaci pří
provádění svozu a poškození při vysýpání. V ostatních případech se
bude postupovat individuálně. Pro provedení nahlášení případné škody
je nejlépe v co nejkratším časovém úseku zajistit fotodokumentaci,
případně svědky a obratem nahlásit na Obecní úřad a ten tuto
způsobenou škodu nahlásí a poskytne součinnost poškozenému majiteli
při jednání se svozovou firmou.

➢

Popelnici a svoz nepotřebuji, odpad vozím do místa bydliště, jsem zde
pouze přechodně přes léto na chalupě!
Nelze. Porušuje tímto zákon. Tam kde odpad vznikne, musí se i
zlikvidovat (uložit). Stručně příklad : Pořídím nákup např. ve Vlašimi,
potraviny otevřu a spotřebuji v Hulicích. Tímto vznikl odpad, který musí
být zlikvidován nebo roztříděn v Hulicích, tedy uložen do sběrné nádoby
na komunální odpad nebo na tříděný odpad. Převozem a likvidací v místě
bydliště porušuji zákon.

➢

Uložím odpad do kontejneru, popelnici nepotřebuji.
Kontejner není určen pro komunální odpad, porušuji tímto zákon a
Obecně závaznou vyhlášku o nakládání s odpady, hrozí mne pokuta ve
správním řízení.

➢

Co je zahrnuto v novém poplatku?
V novém poplatku je zahrnuta cena za svoz popelnicových nádob,
poplatek za uložení odpadu nadále hradí obec. Bohužel musíme
konstatovat, že každým rokem dojde k navýšení poplatku za uložení
komunálního odpadu na skládku a jeho likvidaci a toto navýšení bude
nutné v následujících letech promítnout i do tohoto poplatku.
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