Vážení spoluobčané
Od 1.1.2022 nabývá platnosti nový odpadový zákon, kterým se podstatně mění
vybírání finanční úhrady za likvidaci komunálního odpadu od fyzických a
právnických osob.
Dle nové právní úpravy bude od 1.1.2022 také náš obecní systém odpadového
hospodářství obsahovat pro nás občany mimo jiné následující důležité změny:
1) Technickým službám Vlašim se již nebudou hradit žádné poplatky.
Správcem poplatku bude pouze obec.
2) Obec odkoupí od Technických služeb všechny nádoby na odpad (cca 140
ks plechových popelnic o obsahu 110 l) a pronajme je občanům (jedno
popisné číslo = jedna popelnice, rovněž do objektů, kde není trvale
hlášena osoba v obci), takže ponese veškeré náklady s manipulací a
dopravou při jejich vyvážení.
3) Všechny popelnice budou označeny logem obce a bude veden jejich
přehledný seznam stejně tak, jak jej doposud vedly Tech. služby Vlašim.
4) Poplatek za likvidaci veškerého odpadu (komunálního, velkoobjemového,
nebezpečného) bude od 1.1.2022 činit 700 Kč na trvale hlášenou osobu
za rok, v rekreačních objektech 700 Kč za objekt, splatný do 31.3.
každého roku. Toto bude pro nás občany jediný poplatek, který je možno
uhradit přímo na účet obce č.320083319/0800 nebo do pokladny obce.
5) Od 1.1.2022 budou Tech. služby vyvážet popelnice celý rok každý týden.
V případě požadavku na další popelnici bude tato pronajmuta obcí za 700
Kč ročně.
6) V případě, že pronajatá popelnice bude v havarijním stavu, bude obcí
vyměněna proti podpisu s dobou pronájmu na 10 let užívání.
7) Je nutné, aby každý občan odpad co nejvíce třídil a ukládal do nádob
k tomu určených, které jsou rozmístěny ve všech částech obvodu obce.
Za tříděný odpad dostává obec od odběratele (Ekokom Praha) finanční
prostředky.
Uvedené skutečnosti jsou informativní. Dále jsou rozpracovány v nových
vyhláškách o systému a úhrady za likvidaci odpadu v naší obci, které byly
schváleny na veřejném zastupitelstvu dne 15.12.2021. V případě nejasností je
možno se informovat v úředních hodinách na obecním úřadě nebo telefonicky
na čísle 326 550 675.
Petr Mach v.r.

starosta obce Veliš

INFORMACE K PLATBĚ

Poplatek za psa: 100,-Kč

za každého dalšího 200,-Kč

Poplatek za uložení odpadu:

700,- Kč - trvale žijící osoba
700,- Kč - rekreační objekt

Možnosti platby:
• V úředních hodinách v hotovosti do pokladny.
• Na účet obce číslo: 320083319/0800

Variabilní symboly pro platby na účet:
Poplatek za psa

Poplatek za uložení odpadu

Veliš

11341+č.p.

Veliš

11337+č.p.

Nespery

21341+č.p.

Nespery

21337+č.p.

Lipiny

31341+č.p.

Lipiny

31337+č.p.

Sedlečko 41341+č.p.

Sedlečko 41337+č.p.

Příjem za pitnou vodu
Veliš

12310+ č.p.

Lipiny

32310+ č.p.

Splatnost poplatku za psa i uložení odpadu je do 31.3.2022.
Do poznámky pro příjemce můžete napsat své jméno.

