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OZNÁMENÍ
• SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sobota 29. 5. 2020 od 8 do 12 hodin.
První kontejner bude přistaven v Kalku (naproti domu č.p. 15), bezprostředně po-té bude
přistaven druhý kontejner v Načetíně (křižovatka - místo stání kontejnerů na tříděný odpad).
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří: elektroodpad, tříděný odpad, běžný komunální
odpad, bioodpad, stavební suť, zemina, kameny, uhynulá domácí zvířata, nebezpečný odpad.
Jako každoročně Vás žádáme o ohleduplnost.
Po telefonické domluvě je možné zajistit svoz odpadu seniorům - případné objednání na tel.
474 680 911.

• NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
Od 1. ledna je v platnosti nový zákon o odpadech, který pro nás všechny znamená postupné
navyšování poplatku za skládkování z 500,- Kč za tunu v roce 2020 na 1 850,- Kč za tunu 2030.
Zdražování poplatku lze fakticky mírnit pouze důsledným tříděním odpadu, a tedy snižováním
komunálního odpadu a získáváním tzv. třídících slev.
Pokud v letošním roce překročíme hranici 200 kg odpadu na osobu, budeme za jednu tunu
odpadu platit 800,- Kč namísto stávajících 500,- Kč. Po překročení zmíněné hranice v roce
2023 to již bude 1 000,- Kč za tunu a tak dále až do zmíněných 1 850,- Kč v roce 2029.
Pro naše obce to znamená, že za celý rok bychom neměli dohromady překročit cca 49,6 tun.
Bohužel již za první čtvrtletí letošního roku jsme vyprodukovali 16,2 tun, z čehož nám vychází,
že zmíněné překročení limitu a následné zdražení naši obec za současného stavu nemine.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že opravdu záleží jen na nás všech a na naší ochotě zabývat
se odpadem a jeho tříděním více než dosud. Proto opět žádáme všechny občany i majitele
nemovitostí v našich obcích o zlepšení spolupráce při třídění, likvidaci a ukládání odpadu.
Připomínáme, že bioodpad je třeba ukládat na kompost (případně do kompostéru). Plasty,
papír a pokud možno i kovy je nutné před vhozením do kontejneru zmačkat/sešlapat/rozřezat,
zkrátka minimalizovat velikost odpadu tak, abychom nemuseli vyvážet „plné“ kontejnery, ve
kterých skoro nic není.
Na veřejně přístupných místech jsou rozmístěny barevné odpadové nádoby na tříděný
komunální odpad – papír, sklo, plasty a kovy. Sběrné místo pro nápojové kartony (tetrapaky),
elektroodpad a jedlé oleje a tuky je na OÚ v Kalku (č.p. 26). V neposlední řadě máte možnost
využít kontejner na textil, který je umístěn u bývalé hasičské zbrojnice v Kalku.

• UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že splatnost místních poplatků je do 30. 6. 2021. Platbu je možné provést na
účet číslo: 940036329/0800 (Česká spořitelna, a.s.) - do zprávy pro příjemce uveďte jméno
plátce.
Sazba poplatku pro poplatníka je 500,- Kč za kalendářní rok.
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