OBEC HEŘMANICE -OZNÁMENÍ PRO OBČANY
Přehled o množství odpadů vyprodukovaných za předešlá léta
a informace o organizaci svozu v roce 2016
Přehled o množství a cenách vyvezeného směsného komunálního
odpadu
rok

2013
2014
2015

Uložení 1t
odpadu
(Kč bez
DPH)

Cena za 1 svoz
/ svozů v roce
(Kč bez DPH)

množství
t

1365,1400,1400,-

1870,-/ 26
1870,-/ 26
1870,-/ 26

87,3
73,55
81,75

cena likvidace

190.827,- Kč
172.204,-Kč
188.649,-Kč

Výše poplatku
na osobu

vybráno na
poplatcích

500,500,500,-

194.999,- Kč
197.625,-Kč
198.498,-Kč

Náklady na tříděný odpad v roce 2015
Tříděný odpad - odměna
Plasty
Papír
Sklo

Kč
80.148,00 Kč
26.939,00 Kč
2.070,00 Kč

Tříděný odpad - odměna
Nápojový karton
Odměna EKOKOM
Nebezpečný odpad
Celkem

Kč
0,00 Kč
-75.812,50 Kč
7.693,00 Kč
41.037,50Kč

Náklady na likvidaci bioodpadu v roce 2015
t
50,74

Kč
21.490,00 Kč

Obec Heřmanice v loňském roce zavedla sběr bioodpadů s přáním, že část
bioodpadů dříve ukládaných do popelnic občané uloží do kontejnerů a tím dojde ke
snížení množství komunálního odpadu. Skutečností je pravý opak, proti roku 2014
došlo v roce 2015 k navýšení množství směsného komunálního odpadu uloženého
na skládku o 8 t. V současné době je v parlamentu projednáván nový zákon o
odpadech, který od roku 2024 ukládání odpadů na skládku nebude umožňovat a
spalování ve spalovnách bude podstatně dražší. Jestliže chceme udržet poplatky na
přijatelné ceně je potřeba již nyní se více zaměřit na lepší třídění odpadů.
Pro Vaši informaci jsou níže uvedeny ceny za likvidaci 1 t odpadů v roce 2015:
Nebezpečný odpad
8663,28 Kč za t
Směsný komunální odpad
2307,63 Kč za t
Plasty, papír, sklo, nápojový karton
1779,58 Kč za t
Bioodpad
423,53 Kč za t
Jak z výše uvedených čísel vyplývá třídění odpadů se vyplatí. Lepší třídění odpadů
občany znamená úsporu nejen pro obec ale i pro sebe. Děkujeme všem, kteří vzorně
třídí komunální odpad a chceme tímto vyzvat ty, kteří třídí méně nebo vůbec, aby
překonali svoji pohodlnost a začali třídit.
Zpracoval: Josef Jelínek, starosta obce

Na druhé straně je rozpis svozů a informace k placení poplatků

R o z p i s s v o z ů TKO platný od ledna 2016
jezdí se každý sudý týden ve čtvrtek -celkem 27 svozů.
měsíc
leden
březen
květen
červenec
září
listopad

Čtvrtek
měsíc
7 14 28 únor
10 24
duben
5 19
červen
14 28
srpen
8 22
říjen
3 17
prosinec

čtvrtek
11 25
7
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2
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11 25
6
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1
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Termín zaplacení poplatku za komunální odpad
(500,-Kč na osobu trvale žijící resp. na rekreační objekt)
je do 30.4.2016, popř. ve dvou splátkách do 30.4.2016 a 31.8.2016.
způsob platby – v hotovosti na OÚ v úřední den: středa 8-10 a 14-18
- na účet obce: KB a.s., 6923551/0100
VS: čp+ 01(Heřmanice), 02(Běluň), 03 (Brod), 04 (Slotov)
Platné vyhlášky najdete na www.obec-hermanice.cz
K 30.4.2016 je splatný rovněž poplatek za psa – výše 50,-Kč/1 pes.

