Doplňující informace
o shromažďování, odvozu a platbách za likvidaci odpadu:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na základě zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku
č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a na základě
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v souladu se zákonem č.128/2000
Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Obě vyhlášky nabývají
účinnosti dnem 1.1.2022.
Jedná se o vyhlášky, na základě kterých je prováděn svoz komunálního odpadu
a další likvidace odpadu (bioodpad, větve, separovaný sběr, velkoobjemový
a nebezpečný odpad, sběr textilu a jedlého tuku a olejů). Poslední stanovení
ceny za odvoz a likvidaci odpadu bylo stanoveno v roce 2011.
Nový výpočet poplatku je nastaven na předpokládané množství odpadu na jednu
nemovitost.
Vyhláška, zákon, řeší i platbu občanů trvale hlášených v obci, ale i těch, co
v obci nejsou trvale hlášeni a dosud neměli povinnost se podílet na platbě za
likvidaci odpadu a nehradili poplatek za odvoz komunálního odpadu. Ti, kteří si
nepořídí vlastní nádobu (popelnici), budou hradit dle nové legislativy minimální
poplatek, vypočtený na částku 900 Kč za 1 rok a mohou si vyzvednout 6 kusů
označených pytlů, které jim společnost Rumpold-R Rokycany, s.r.o. vyveze při
svozu komunálního odpadu. Stejně tak budou hradit poplatek i "chataři", kteří
užívají nemovitost k rekreaci a nemají vlastní popelnici.
Přehled poplatků za odvoz odpadu z jedné popelnice = 12 svozů/1 rok,
doporučen pro 1-2 občany v nemovitosti 1.150,- Kč, shodný poplatek za sezónní
svozy. Poplatek za odvoz odpadu z jedné popelnice =26 svozů /1 rok na
nemovitost 2.500,- Kč. Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu a "chataři",
kteří nemají popelnici - poplatek za 6 ks pytlů 900,- Kč.
Více podrobných informací je zveřejněno na webových stránkách obce
Ejpovice, úřední desce a v obecně závazných vyhláškách obce.
Jaromír Kalčík, starosta

