Vážení spoluobčané,
dnešním dnem nabývají účinnosti nové obecně závazné vyhlášky Obce Kokašice
1.

Obecně závazná vyhláška obce Kokašice č. 2/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství na území obce Kokašice - stanoví jak se odpad
třídí a kam se ukládá

2.

Obecně závazná vyhláška obce Kokašice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství - stanoví poplatkovou povinnost fyzickým osobám
přihlášeným v obci (osoba s trvalým pobytem, cizinec s povolením k pobytu) nebo vlastníkům
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Oproti předchozím rokům dochází k těmto důležitým změnám:

První důležitou změnou
1. Oproti dřívějšímu systému je to, že Systém odpadového hospodářství obce je od 1.1.2022
stanoven jen pro nepodnikající fyzické osoby
2. Fyzické podnikající OSVČ a právnické osoby již nebudou od 1.1.2022 do obecního systému
začleněny, tzn. že nebudou obecní systém odpadového hospodářství využívat
Druhou důležitou změnou
je způsob úhrady za využívání obecního systému
1. Dříve se prováděla úhrada za službu vývozu popelnic (zakoupením známky na vývoz), o objemu
110 – 120 l se zbytkovým komunálním odpadem, zajištěnou obcí Kokašice prostřednictvím firmy
EKODEPON s.r.o..
2. Nově od 1.1.2022 úhrada poplatku za využívání systému odpadového hospodářství obce, kdy
poplatníci, jako původci odpadu, po vytřídění svého odpadu využijí :
•

ukládání vytříděného komunálního odpadu (papír, sklo, plasty včetně PET lahví, nápojové
kartony, plechovky od nápojů, jedlé oleje a tuky, textil k dalšímu využití a biologický odpad) do
příslušných nádob umístěných v obci ( barevně označené kontejnery, dle druhu odpadu)

•

uložení ostatního vytříděného odpadu (velkoobjemový komunální odpad – nábytek, matrace a
koberce, kovy, pneumatiky, elektrické zařízení z domácností, sanitární keramika a další odpady,
včetně nebezpečného odpadu) do sběrného dvora v Konstantinových Lázních

•

vývoz zbytkového komunálního odpadu po vytřídění ( klasická popelnice o objemu 110 – 120
l). Vývoz bude prováděn v Kokašicích 1x za 7 dní či 1 x za 14 dní dle výběru poplatníka.
V obci Čeliv a Lomy bude vývoz 1x za 14 dní.

Odpad se po uložení do nádob a míst k tomu určených, stává odpadem obce, kdy obec zajišťuje
na základě smlouvy, jeho odvoz a uložení na skládku, nebo jeho likvidaci ve spalovně prostřednictvím
oprávněné osoby, kterou je firma EKODEPON s.r.o. , Lažany – Černošín a to z rozpočtu obce.
Poplatek ve výši 1140 Kč je splatný do konce března 2022.

Úlevu na poplatku ve výši 1140 Kč mají děti do 15 let a studenti do 26 let (doložením potvrzení o studiu)
Správcem poplatku je Obecní úřad Kokašice - zde si do konce ledna 2022 poplatníci vyzvednou
celoroční známku na vývoz popelnice a tuto vylepí na svou nádobu. Neoznačená popelnice
nebude po 31.1.2022 vyvezena !!!
Nyní Vám chci sdělit pár čísel:
Občané obce Kokašice, Lomy a Čeliv vyprodukují ročně 120 tun komunálního odpadu, a to:
50 t vytříděného odpadu (8 t papíru, 7 t skla, 1 t textilu, 10 t plastů, 21 t biologického odpadu, 0,05 t
jedlého oleje, 1 t nebezpečných odpadů, 1 t kovů), což je 41%
70 t zbytkového odpadu (50 t zbytkového odpadu po vytřídění - vývoz popelnic a 20 t objemného
odpadu - sběrný dvůr), což je celkem 59%
Jelikož současný zbytkový odpad obsahuje stále velké množství vytřiditelných složek, stanovuje zákon zvýšit
tříděním množství vytříděných odpadů do r. 2035 z našich 41% na 65% a zároveň do roku 2035 snížit množství
zbytkového odpadu z našich 59 % na 35 %. Poplatek za uložení zbytkového odpadu se bude z nynějších 900 Kč
zvyšovat do r. 2030 na 1850 Kč.

Nový zákon o odpadech je postaven na tom, kolik odpadu občané dokáží vytřídit k dalšímu využití (
plasty, papír, bioodpad, kov, textil, použité kuchyňské oleje atd..) a jaké vznikne množství zbytkového
komunálního odpadu, který se ukládá na skládku a hlavně, kolik za to obec a její občané zaplatí.
O tom, jak bude výrazné postupné navýšení , si budeme rozhodovat sami tím, jak budeme k odpadům
přistupovat. Čím méně budeme třídit, tím více budeme platit.
K zamyšlení je, jak dosáhnout úspory celkového systému odpadového hospodářství ?
•
•

•

Třídit poctivě co lze vytřídit a do popelnice k vývozu na skládku dávat opravdu už jen to co
zůstane po vytřídění
Ušetřit peníze za vývoz vytříděného papíru a plastů
Tím, že nerozložíte papírové krabice a dáte je do kontejneru tak jak jsou, nesešlápnete PET lahve,
kartóny a plechovky od nápojů a další plastové obaly, zaplní se tyto kontejnery z části vzduchem
a jsou vyvezeny nevyužité, za což zbytečně platíme. Níže uvádím, kolik kg je vyvezeno za jeden
výsyp u papíru a plastů.
Za jeden rok je svezeno:
Vytříděný odpad
/
Váha celkem / Počet výsypů za rok / Váha v kg na jeden výsyp
Papír
/ 8.677 kg
/
208
/
41,71 kg
Plasty včetně nápoj. obalů / 11.543 kg
/
441
/
26,00 kg
Ušetřit za odvoz a likvidaci biologického odpadu, kterého produkujete za rok 20.000 kg.
Všichni co máte zahrádky, můžete biolog. odpad (trávu, listí, plevel a odpady z kuchyně )
kompostovat a získat tak cenný materiál, kterým vylepšíte půdu ve Vašich záhonech či použijete
k mulčování stromů a keřů, čímž omezíte výpar vody a zamezíte růst plevelů.

Na závěr děkuji všem co poctivě třídí a apeluji zejména na rodiny s dětmi „NAUČTE SVÉ DĚTI TŘÍDIT“,
máte šanci již teď ovlivnit jejich životní prostředí v budoucnosti.
Ing. František Streibl
starosta obce Kokašice

