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Informace o stanovení poplatku za odpady na rok 2019 v obci Velký Osek
Zastupitelstvo obce Velký Osek na svém zasedání dne 18. 12. 2018 schválilo stanovení poplatku za odpady pro
rok 2019 v obci Velký Osek ve výši 550 Kč na osobu (poplatníka), což je shodná výše jako pro rok 2018. I systém
úlev a osvobození zůstal zachován stejně jako pro rok 2018. Důvodem pro stanovení této výše poplatku je
skutečnost, že na sběr, svoz a zpracování netříděných (směsných) komunálních odpadů doplácí obec ze svého
rozpočtu cca 600 tis. Kč ročně, což činí cca 235 Kč na osobu za rok při počtu cca 2 400 poplatníků.
Takto stanovený poplatek má motivovat k celkovému zlepšení třídění odpadů, abychom neplatili zbytečně vysoké
poplatky za likvidaci netříděného odpadu a zároveň plnili zákonnou kvótu 50% třídění odpadů. Poplatek se hradí
od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 v hotovosti na Obecním úřadě Velký Osek nebo bezhotovostně na účet obce
č. 196471057/0300 vedený u ČSOB, pobočka Kolín, podrobnosti o způsobu platby jsou uvedeny v Obecně závazné
vyhlášce č. 1/2018 o stanovení místního poplatku za využívání systému nakládání s odpady v obci Velký Osek.
Po zaplacení poplatku za odpady budou plátci vydány příslušné evidenční známky k označení sběrných nádob (popelnic)
na směsný, nebo biologický odpad pro jejich svoz v roce 2019. Evidenční známky pro rok 2018 umístěné na popelnicích
platí do 31. 3. 2019, a pokud nebudou popelnice od 1. 4. 2019 označeny příslušnou evidenční známkou pro rok 2019,
nebudou vyváženy.
Jedna popelnice pro směsný komunální odpad o objemu 120 litrů připadá na tři osoby v domácnosti (v rodinném domě,
v bytě). Počet nádob na biologický odpad rostlinného původu (bioodpad) není na počet osob stanoven, pokud jsou
nádoby plně využívány pouze ke sběru rostlinného odpadu. Popelnici na směsný odpad (i na bioodpad) je možné
obdržet bezplatně v příslušném počtu kusů na odpovídající počet osob, a to na obecním úřadě obce Velký Osek, přičemž
má životnost 6 let; jen ve výjimečných případech (např. krádež, poškození při svozu) lze popelnici vyměnit v kratší lhůtě
bezplatně za nový kus popelnice včetně evidenční známky, jinak v případě vlastního zavinění musí poplatník novou
popelnici uhradit, jelikož je neustále majetkem obce Velký Osek.
V případě zájmu je možné si nad rámec stanoveného limitu zakoupit do svého vlastnictví další kus popelnice na směsný
odpad, a to na obecním úřadě obce Velký Osek, přičemž cena bude sdělena dle aktuálního období. K této další popelnici
je nutné si rovněž zakoupit evidenční známku pro příslušný druh popelnice a na odpovídající rok, aby byla popelnice
vyvážena v rámci systému obce.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Ve Velkém Oseku dne 19. 12. 2018
otisk razítka obce

Mgr. Pavel Drahovzal v. r.
starosta obce
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