OBEC HOMOLE - ODPADY v roce 2021
Vážení spoluobčané, předem vám jménem všech zastupitelů děkuji za zvládnutí třídění
odpadů při snížení frekvence svozů komunálního odpadu v letošním roce. Naše obec se
tímto přiblížila více k ochraně životního prostředí a k přípravě na ukončení skládkování
odpadů do roku 2030. Zastupitelstvo obce se opětovně na svém zasedání v listopadu
roku 2020 tomuto tématu věnovalo, aby vyhodnotilo současnou situaci na rok 2021.
Výsledkem je, že pro rok 2021 zůstává poplatek za odpad ve stejné výši jako doposud
tzn. 600,- Kč/rok/os. Nadále budou ponechány velkoobjemové nádoby na komunální odpad v počtu 6 ks
na místech viz. situační mapka na zadní straně a bude posílen svoz velkoobjemových nádob na papír ze 14denní frekvence na 7-denní. Částka, kterou jsme společně ušetřili za svoz komunálního odpadu, je využita
ke svozu separovaného odpadu z naší obce. Jedná se zejména o navýšení frekvence svozů plastu, papíru a
opětovné navýšení částky na provoz sběrného dvora. Zde se především projevila „kovidová pandemie“, při
které občané sběrný dvůr využívali více. Tato částka se vyšplhala cca. na 0,8 mil. Kč.
Pro rok 2021 je počítáno s částkou cca. 2,5 mil. Kč na odpadové hospodářství v obci Homole.
KOMUNÁLNÍ ODPAD – černé nádoby, pro rok 2021 zůstává frekvence svozu 2x za měsíc, každé
sudé pondělí a navíc 4.1.2021 viz. přiložená tabulka. Důležité je, aby každá domácnost nadále
pečlivě separovala a minimalizovala tak vznik směsného komunálního odpadu do budoucna.
Pro ty z nás, kterým nebude stačit objem své popelnice, zůstávají k dispozici velkoobjemové
nádoby na sběrných místech v jednotlivých částech obce v počtu 6 ks viz. situační mapka na zadní straně.
Při využití těchto míst myslete na pořádek kolem nádob, je to vizitka nás všech. Za obec se budeme snažit
tyto prostory více kontrolovat např. kamerovým systémem, aby nebylo zneužíváno cizími návštěvníky, jako
se dělo v letošním roce. Příkladem jsou i autobusové zastávky, kde kolemjedoucí automobily neustále plní
odpadkové koše odpadem z domácnosti.
Svoz komunálního odpadu na rok 2021
každé sudé pondělí
I.pol. 04.01. 11.01. 25.01. 08.02. 22.02. 08.03. 22.03. 05.04. 19.04. 03.05. 17.05. 31.05. 14.06. 28.06.
II.pol. 12.07. 26.07. 09.08. 23.08. 06.09. 20.09. 04.10. 18.10. 01.11. 15.11. 29.11. 13.12. 27.12.

BIOODPAD – hnědé nádoby, pro rok 2021 se u vývozu biodpadu nic nemění, svozy ve čtvrtek
viz. přiložená tabulka.
Svoz biodpadu na rok 2021
I.pol. 07.01. 04.02. 04.03.
II.pol. 01.07. 15.07. 29.07.

čtvrtek
01.04. 22.04.
12.08. 26.08.

06.05.
09.09.

20.05.
23.09.

03.06.
07.10.

17.06.
21.10.

04.11.

18.11.

02.12.

PLASTY – žluté plastové pytle, každá domácnost si může vyzvednout pytle v průběhu roku 2021
na Obecním úřadě zdarma. Pytle se budou svážet 2x za měsíc a to každé liché pondělí. V den
vývozu je potřeba umístit před svou nemovitost plastový odpad v uzavřeném pytli.
Svoz plastů na rok 2021
každé liché pondělí
I.pol. 18.01. 01.02. 15.02. 01.03. 15.03. 29.03. 12.04. 26.04. 10.05. 24.05. 07.06. 21.06.
II.pol. 05.07. 19.07. 02.08. 16.08. 30.08. 13.09. 27.09. 11.10. 25.10. 08.11. 22.11. 06.12. 20.12.

PAPÍR – modré velkoobjemové nádoby, pro rok 2021 dojde k navýšení frekvence svozu těchto
nádob na sběrných místech v jednotlivých částech obce viz. situační mapka na zadní straně.
Prosíme občany o důslednou separaci tohoto druhu odpadu a zanesení do sběrných míst.
Při vkládaní do těchto nádob je nutno krabice rozřezat popř. sešlapat, aby nedocházelo
ke zbytečnému naplnění nádob. Pokud zjistíte, že jsou nádoby plné, nenechávejte odpad mimo nádoby.
Vyčkejte na svoz nebo jej zavezte na sběrný dvůr v Černém Dubu.
SEPAROVANÝ ODPAD – pro rok 2021 jsou zřízena stávající místa pro sběr tohoto odpadu (sklo, kovy,
použité ošacení, olej a elektro) viz. situační mapka na zadní straně. K dispozici je samozřejmě i sběrný dvůr
v Černém Dubu. Využívejte jeho služby v plném rozsahu také v roce 2021.
Závěrem vás chci jménem zastupitelstva obce požádat o pokračování v třídění odpadu a při každém jeho
vyhození se zamyslet, kam ho správně zařadit. Dále se prosím snažme udržet naše sběrná místa
v jednotlivých částech obce v čistotě a odpad nepohazovat mimo nádoby. Je to vizitka nás všech a ať naši
pracovníci nemusí tyto místa stále uklízet. Naše snažení o separaci odpadů za rok 2020 budeme znát
na počátku roku 2021 a o výsledku vás budeme v průběhu roku informovat.
za obec Homole M. Pavlíček
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