OBEC HOMOLE - ODPADY v roce 2022
Vážení spoluobčané, v minulém roce jsem sliboval, že vám přiblížím, jak se třídění
odpadu v naší obci projevilo v číslech. Společně jsme všichni vykročili správným směrem
k nutnému a soustavnému třídění, které povede k dobré věci a v budoucnu uleví i našim
peněženkám. Tím, jak jsme se zasnažili v minulých letech třídit, jsme v současnosti dle
tabulky níže v produkci komunálního odpadu na úrovni roků 2024-2025 (což je cca. 160170 kg/os a v přepočtu na obec je celkové množství komunálního odpadu cca. 260
tun/za rok). To v praxi znamená, že vyprodukovaný odpad můžeme nyní skládkovat za nejnižší cenu
500Kč/t a neplatit sankce za nesplnění procent separovaných složek. Avšak pozor, pokud se nám nepodaří
udržet nastavený trend v třídění, budeme muset po roce 2025 při vyčerpání kvóty na osobu hradit
mnohonásobně více za skládkování odpadu, který překročí limity z přiložené tabulky.
Obec uplatňuje na rok 2022 „třídící slevu pro obce“ pro ukládání komunálních odpadů na skládky
s poplatkem 500 Kč/t dle § 157 zákona o odpadech (předepsané snížení je z 200kg na 190kg na obyvatele).
Pokud se vyčerpá toto množství, pak se poplatek navyšuje ze současných 800Kč/t na 900Kč/t odpadu pro
následující rok. Cílem je snižování produkce netříděného komunálního odpadu a zvýšení podílu
separovaných složek. Podle zákona už v roce 2025 musí odděleně soustřeďované recyklované složky
komunálního odpadu tvořit alespoň 60% celkového množství komunálních odpadů, které byly v daném
kalendářním roce původcem vyprodukovány. V případě nesplnění této povinnosti zákon v §122 stanoví
vysoké sankce.
Naše obec se tímto nadále přibližuje k ukončení skládkování odpadů do roku 2030.
Limity pro ukládání využitelných odpadů
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Zastupitelstvo obce se na svém zasedání v říjnu letošního roku tomuto tématu opět věnovalo, aby
vyhodnotilo současnou situaci na rok 2022. Výsledkem pro rok 2022 je ponechání poplatku za odpad ve
stejné výši jako doposud tzn. 600,- Kč/rok/os. Obec chce ulevit občanům v této době, která přináší
zvyšování cen energií, růst inflace a celkové zdražování. Nadále budou ponechány velkoobjemové nádoby
na komunální odpad v počtu 6 ks na místech viz situační mapka na zadní straně a bude ponechán svoz
velkoobjemových nádob na papír ve frekvenci 7-dní. Částka, kterou obec v letošním roce vynaloží do
odpadového hospodářství, dosahuje částky 2,4 mil. Kč, z toho cca. 0,7 mil Kč do sběrného dvora v Černém
Dubu. Chtěl bych vyzdvihnout provozování sběrného dvora, díky kterému se nám nehromadí černé skládky
v okolí obce. Mé poděkování patří především pracovníkům za perfektní provoz a udržovaní areálu dvora v
čistotě. Pro rok 2022 je nadále počítáno s částkou cca. 2,5 mil. Kč na odpadové hospodářství v obci Homole.
KOMUNÁLNÍ ODPAD – černé nádoby, pro rok 2022 zůstává frekvence svozu 2x za měsíc, každé
sudé pondělí viz přiložená tabulka. Zůstávají k dispozici velkoobjemové nádoby na sběrných
místech v jednotlivých částech obce v počtu 6 ks viz situační mapka na zadní straně.
Upozorňujeme na udržování pořádku kolem nádob, je to vizitka nás všech. Za obec se budeme
snažit tyto prostory nadále kontrolovat např. kamerovým systémem, aby nebylo zneužíváno cizími
návštěvníky, jako se dělo i v letošním roce. Nádoby jsou plněny neseparovaným odpadem a stavební sutí.
Pro další roky bude otázkou pro nové zastupitelstvo, jestli zruší velkoobjemové nádoby ze sběrných míst,
aby nebyla navyšována kvóta komunálního odpadu .
Svoz komunálního odpadu na rok 2022
každé sudé pondělí
I.pol. 10.01. 24.01. 07.02. 21.02. 07.03. 21.03. 04.04. 18.04. 02.05. 16.05. 30.05. 13.06. 27.06.
II.pol. 11.07. 25.07. 08.08. 22.08. 05.09. 19.09. 03.10. 17.10. 31.10. 14.11. 28.11. 12.12. 26.12.

BIOODPAD – hnědé nádoby, pro rok 2022 se u vývozu biodpadu nic nemění, svozy ve čtvrtek viz.
přiložená tabulka. Upozorňujeme, že každá domácnost má nárok na svoz jedné popelnice
na biodpad. V případě větší produkce biodpadu např. u větších pozemků doporučujeme
používání domácích kompostérů.
Svoz biodpadu na rok 2022
I.pol.
06.01. 03.02.
II.pol.
14.07. 28.07.

03.03.
11.08.

1. čvtrtek v měsíci/sudý čtvrtek
07.04. 05.05. 19.05. 02.06.
25.08. 08.09. 22.09. 06.10.

16.06.
20.10.

30.06.
03.11.

17.11.

01.12.

PLASTY – žluté plastové pytle, které si můžete vyzvednout v průběhu roku 2022 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 2022
každé liché pondělí
I.pol. 03.01. 17.01. 31.01. 14.02. 28.02. 14.03. 28.03. 11.04. 25.04. 09.05. 23.05. 06.06. 20.06.
II.pol. 04.07. 18.07. 01.08. 15.08. 29.08. 12.09. 26.09. 10.10. 24.10. 07.11. 21.11. 05.12. 19.12.

PAPÍR – modré velkoobjemové nádoby jsou na sběrných místech viz. situační mapka na zadní
straně. Svoz zůstává pro rok 2022 posílen na 1x týdně každou středu. Prosíme občany o separaci
a zanesení do sběrných míst. Při vkládaní do těchto nádob je nutno krabice rozřezat, sešlapat,
aby nedocházelo ke zbytečnému naplnění nádob. Při naplnění nádob, nenechávejte odpad
mimo nádoby. Vyčkejte na svoz nebo jej zavezte na sběrný dvůr v Černém Dubu.
OSTATNÍ SEPAROVANÝ ODPAD – pro rok 2022 jsou zřízena stávající místa pro sběr tohoto odpadu (sklo,
kovy, použité ošacení, olej a elektro) viz situační mapka. K dispozici je i sběrný dvůr v Černém Dubu.
Využívejte jeho služby v plném rozsahu i v roce 2022.
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.
Přijde mi zbytečné, abychom museli v budoucnu zvyšovat razantně poplatky za odpady jenom proto, že
nebudeme schopni dostatečně třídit a budeme za draho skládkovat a platit zákonné sankce. Věřím v nás,
že jsme schopni zvládnout nastavený trend ve snižování produkce komunálních odpadů a ve zvyšování
separace.
za obec Homole M. Pavlíček
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