Informace o nakládání s odpady v obci Benecko
Změny od 1.1. 2021

Čtěte pozorně, důležité !!
Od 1. 1. 2021 dochází k některým změnám ve svozu odpadů, vyvolaným novým systémem
svozové firmy Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou.

Pozor: Stávající pytle na směsný odpad a známky na popelnice budou v platnosti do konce
roku 2020, lze je použít na poslední svoz 30.12.2020.
Tyto pytle na směsný odpad a známky na popelnice vracejte do 13. ledna 2021 na obecní
úřad, peníze za ně Vám budou vráceny, po tomto datu již vracet nelze.
Úřední hodiny: pondělí a středa 9 - 12, 14 – 16.
Od 1.1.2021 budou pytle na směsný odpad a známky na popelnice jiné barvy. Při prvním
svozu 6. ledna 2021 použijte nové známky a pytle, jinak Vám nebude odpad odvezen.

U pytlů na tříděný odpad změna není!

Odpady z domácností:
Nově bude svoz 1x za 14 dnů, svozovým dnem zůstává středa, po novém roce první svoz 6.
ledna a pak vždy každý lichý týden. Komu nebude jedna nádoba stačit, může si pořídit další,
nádobu, možno i pronajmout od firmy Severočeské komunální služby. Případně to řešit
dokoupením označených pytlů, další možností je sběrný dvůr. Pokud bude někdo využívat
pytle místo nádob, je vhodné je dávat do přístřešků v obci k tomu určených. Jinak dochází
k trhání pytlů psy a divokými prasaty, v zimě poškození sněhovým pluhem, frézou.
Připravujeme vážení odpadů na sběrném dvoře. Proto musí být směsný odpad přivážen
v zavázaných pytlích nebo vhodných nádobách, aby jej šlo snadno zvážit na váze.
Chalupáři:
Chalupáři to řeší většinou nákupem označených pytlů, které při odjezdu dají někde na
svozovou trasu. Tady je nutné, aby pytle bezpodmínečně dávali do přístřešků na odpady.
Odjíždějí totiž většinou v neděli a do středy, kdy je svozový den, jsou volně umístěné pytle
většinou roztrhané a odpady roztahané po okolí. Pozor, pytle pouze značené, zakoupené na
obecním úřadě nebo v prodejnách potravin v obci.
Podnikatelé:
Podnikatelé uzavírají smlouvy přímo se svozovou firmou. Je na nich, jaké podmínky si
dohodnou. Veškerý odpad z podnikatelské činnosti nepatří do sběrných nádob rozmístěných
v obci ani na sběrný dvůr, týká se to i tříděného a nebezpečného odpadu včetně skla.

Tříděný odpad:
Na obecním úřadě jsou k dispozici barevné pytle na tříděný odpad (plasty, kartonové obaly,
PET lahve, papír, plechovky, textil) za cenu 10,- Kč za kus. Naplněné pytle je možno odložit do
přístřešků v obci nebo dovézt na sběrný dvůr. PET lahve, kovy, papír a sklo je možno odkládat
na sběrném dvoře do velkoobjemových kontejnerů zcela zdarma (papír svázaný do balíků).
Pro občany jsou po obci rozmístěny nádoby na sklo.
Nebezpečný odpad:
Vyhlašují se svozové dny, v tyto dny se nebezpečný odpad nakládá na sběrném dvoře.
Na sběrném dvoře nadále nebude možno odkládat stavební suť nebo jiný stavební odpad. To
je nutno odvézt na skládku Dolní Branná nebo Košťálov.
Zelené kontejnery na bioodpad:
Tady jsou někteří lidé nepoučitelní. Hází tam všechno možné, včetně uhynulých domácích
zvířat, stavebního odpadu nebo směsného odpadu. Jediným řešením asi bude umístění těchto
kontejnerů na kontrolovaná místa (obecní dílny, sběrný dvůr). Vyřeší se to do jara. Ve většině
případů (tráva, hlína z květináčů, listí) to lze řešit kompostem na vlastní zahradě.
Ceny:
Známka na nádobu (popelnici 110 l): 100,- Kč (od 1. 1. 2021 nové známky)
Pytel na směsný odpad (značený) : 100,- Kč (od 1. 1. 2021 jiné pytle)
Pytel na tříděný odpad: 10,- Kč, tyto pytle zůstávají stejné jako dosud
Uložení směsného odpadu na sběrném dvoře: 6,- Kč/kg
Upozornění:
Již v minulosti se stávalo, že někteří občané aby ušetřili za známku nebo pytel, odkládali
odpad v neoznačených pytlích nebo igelitových taškách na různých místech v obci. Nejčastěji
v čekárnách na zastávkách autobusů nebo do přístřešků na odpady. Některé takové chytráky
jsme již identifikovali, na odhalení použijeme kamery a fotopasti. Stojí vám to za tu ostudu a
hrozbu vysoké pokuty?
Paušální platba za odpady.
Stávající systém známek a pytlů je nejspravedlivější. Každý platí za to, co vyprodukuje. A také
to motivuje k třídění. Pokud by však byly se stávajícím systémem komplikace, přistoupí obec
k paušálním platbám za osobu. Dle nového zákona o odpadech je možno tuto platbu stanovit
až na 1.200,- Kč za osobu na rok. Každá domácnost pak dostane nádobu o velikosti podle členů
domácnosti (2 osoby 60 l, 3 osoby 80l, …vývoz 1x za 14 dnů). Sběrný dvůr v Dolních Štěpanicích
by se pak pravděpodobně zrušil, nebo výrazně omezil jeho provoz (otevřeno např. 1 den
v měsíci).
Obec Benecko

