Vážení občané,
Na začátku roku 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a další související
vyhlášky, které v mnoha ohledech přináší do České republiky revoluci v odpadovém hospodářství. Jedním
z hlavních cílů nového zákona o odpadech je předcházení vzniku odpadu, omezování množství
ukládaného odpadu na skládky a vyšší míra třídění komunálních odpadů.
Mnoho změn a povinností, které nová legislativa přináší, bude mít v následujících letech přímý dopad na
obce a jejich rozpočty.
Od 1.1.2022 nebude obcím umožněn výběr poplatku za směsný komunální odpad na základě smlouvy
uzavřené s obcí tak, jak jste ho znali doposud. Nově bude vybírán místní poplatek ve formě místního
poplatku z kapacity soustřeďovacích prostředků, a to na základě platné OZV č.1/2021
(https://www.skuhrov-huntirov.cz/02_Obecni_urad/Vyhlasky/OZV_2021-01_odpady.pdf).
To znamená, že poplatek se vypočítá podle objemu popelnice a počtu svozů - Objem soustřeďovacích
prostředků v litrech × cena za 1 litr x počet svozů v daném kalendářním roce.
Cena za 1 litr svozu komunálního odpadu byla zastupitelstvem obce Skuhrov stanovena výše uvedenou
OZV na 0,70 Kč za 1 litr. Tato cena byla stanovena s ohledem na dosavadní náklady, které obec
vynakládala na odpadové hospodářství. Platby za popelnice bude i nadále možné platit buď jednorázově
na celý rok, nebo ve dvou splátkách – za I.pol. do 31.3. a za II.pol. do 30.9. daného kalendářního roku.
Naší snahou je v současné nejisté době v souvislosti s rostoucími cenami energií, abychom vám co možná
nejvíce zachovali stávající náklady na likvidaci komunálního odpadu z domácností a zároveň udrželi vysoký
standard nastaveného systému třídění komunálního odpadu, za který vám všem bezesporu patří velký dík
z pohledu obce. Máme krásnou čistou obec bez povalujících se pytlů s odpadky a pevně věříme, že nově
nastavený systém bude i nadále napomáhat k udržení tohoto stavu i v budoucnu.
Níže přikládáme tabulku s ceníkem za svoz komunálního odpadu, platným od 1.1.2022.
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