Od nového roku odpady jinak
Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání přijalo nové Obecně závazné vyhlášky (dále
OZV), kterými museli reagovat na povinnosti, které občanům a obcím ukládá nový zákon o
odpadech. Prvním krokem pro fungování celého systému je vyplnění OHLÁŠENÍ, které naleznete na
druhé straně nebo si je můžete vytisknout z webových stránek obce. Ohlášení je povinné, je nutné
ho doručit na obecní úřad do konce září 2021. Vyplněné ohlášení lze přinést osobně p.Gorgolové ‐
dveře č.4, naskenovat a poslat emailem na adresu gorgolova@dolnilutyne.org, hodit do schránky
před úřadem nebo zaslat poštou.
Návod pro vyplnění:



Ohlašovatelem je vlastník nebo jeden ze spoluvlastníků. V případě že vlastník nebo
spoluvlastníci v domě nebydlí, bude za poplatníka uveden ten, kdo v domě skutečně bydlí.
Prosíme všechny občany, aby si dobře zvolili požadovanou kapacitu nádoby. Nadbytečný
směsný komunální odpad nesmí být ze zákona ukládán do sběrných dvorů, sběrné dvory
mohou přijímat pouze roztříděné komodity od občanů dané obce. Děkujeme za pochopení.

Současné černé plastové nádoby u RD mají objem 120 litrů, pozinkované 110 litrů. Pokud někdo
bude chtít vyměnit pozinkovanou nádobu 110 l za plastovou, bude mu zdarma vyměněná. Jiné typy
nádob, než je dáno ve vyhlášce (např. černé bez loga, zelené a další nebudou sváženy). Všechny
nádoby budou postupně evidovány elektronickými čipy. Nádoby na papír a plast jsou zdarma.
Vyberte
variantu
A
B
C
D
E

Četnost svozů
nádoba 60 litrů, svoz 1 za 4 týdny
nádoba 60 litrů, svoz 1 za 2 týdny
nádoba 120 litrů, svoz 1 za 2 týdny
nádoba 60 litrů a 120 l, svoz 1 za 2 týdny
2 x nádoba 120 litrů, svoz 1 za 2 týdny

Doporučení pro
počet osob
1
1‐2
3‐4
5‐6
7‐8

Cena v Kč ročně
702,‐
1 404,‐
2 808,‐
4 212,‐
5 616,‐

Pozn: Pro 8 a více osob (bytové domy) je nutno sjednat požadovaný objem popelnic individuálně. Objednanou
kapacitu zaplatí vlastník nebo pověřený poplatník a rozpočítá na nájemníky.

Požadavek na nádoby pro separovaný sběr
Ke každé nemovitosti může být dodána zdarma 1 nádoba na plasty a 1 nádoba na papír o objemu 240 l.
Předpokládaná četnost svozu je 1 x za měsíc u plastů a 1 x za dva měsíce u papíru. Bytové domy budou
řešeny individuálně, např. kontejnery o objemu 1 100 l. Žluté a modré pytle na tříděný sběr přestanou být
postupně vydávány, nahradí je zmiňované nádoby. V případě neobjednání nádob jsou občané povinni
využívat ostatní možnosti systému na soustřeďování tříděného odpadu – sběrný dvůr.

Typ nádoby

Objem Počet ks

Četnost svozů

Vlastník nádoby

Poplatek za svozy

Na plasty
240 l
1
1 za měsíc
Obec/občan
0,‐
Na papír
240 l
1
1 za 2 měsíce
Obec/občan
0,‐
Nádoby na papír a plasty budou vydávány postupně na podzim v areálu bývalého kamenictví a
truhlářství na ulici U Jiřinky naproti fotbalového hřiště TJ Sokol Dolní Lutyně. Protože nádoby byly
z převážné části pořízeny z projektu za finance EU, musí zájemci podepsat smlouvu s obcí o výpůjčce
po dobu udržitelnosti projektu a předávací protokol. Po tomto datu zůstávají nádoby občanům ve
výpůjčce za stávajících podmínek až do doby ukončení životnosti nádob. O podrobnostech převzetí
budou občané informováni prostřednictvím Dolnolutyňských novin, na webových stránkách obce a
obecním Facebookem.

OHLÁŠENÍ (prosíme vrátit vyplněné do 30.září 2021)
požadované kapacity soustřeďovacích prostředků na směsný komunální odpad (SKO), papír a
plasty z nemovité věci a údajů rozhodných pro stanovení místního poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci (rodinného domu) od 1. ledna 2022
Ohlašovatel požadované kapacity a plátce poplatku (vlastník, spoluvlastník, jednající jménem
spoluvlastníka či spoluvlastníků anebo poplatník, na základě pověření vlastníka či spoluvlastníků)
Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………… datum narození: ……………………….

Adresa nemovitosti (ulice a č.p.): …………………………….……………………………………………………………….………
Adresa pro doručování (jen je‐li odlišná od adresy nemovitosti):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní e‐mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
(pro oznamování výše poplatku a identifikačních údajů k platbě)
Ohlašovatel (člověk zde uvedený) si zvolí, dle vlastního uvážení, s ohledem na svou produkci odpadů
a počet skutečně bydlících osob v nemovitosti, jednu z níže uvedených variant. Obec a svozová
firma poté bude zajišťovat odvoz dané kapacity. Přebytečné a neobjednané nádoby budou
postupně staženy, naopak pokud si někdo zaplatí více nádob, budou mu dodány. Minimální základ
poplatku činí 60 litrů na 1 bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc.
K nemovité věci požaduji od 1. 1. 2022 tuto kapacitu soustřeďovacích prostředků na SKO, která vychází
z minimální požadované kapacity na osobu a měsíc z dostupných objemů nádob v obecním systému:
Aktuální počet nádob ………………., nově objednávám variantu

A

B

C

D

Mám zájem o nádobu na papír o objemu 240 litrů

ANO

NE

Mám zájem o nádobu na plasty o objemu 240 litrů

ANO

NE

Mám ještě pozinkovanou nádobu, kterou požaduji vyměnit

ANO

NE

E

Poznámka: ……………………………………………………………………………………………
Plastovou černou popelnici jednotného vzhledu s kolečky v objemech 60l, 120l dodá svozová firma.
Popelnice s logem svozové firmy jsou jejím majetkem, jiné typy popelnic nebudou sváženy.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely správy místního poplatku.

Datum: ………………………………………………………

Podpis: ………………………………………………..………….…….

