Vážení spoluobčané,
v souvislosti s novým Zákonem o odpadech č.541/2020 Sb., Zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. a
v souvislosti s navazujícími legislativními úpravami, schválilo Zastupitelstvo obce Tušovice na svém jednání dne
23.11.2021 nové vyhlášky o nakládání s odpady vyprodukovanými na území obce Tušovice. S platností od 1.1.2022 tedy
budou platit následující pravidla:
-

Poplatníkem ve znění uvedených zákonů je každá v obci přihlášená osoba a majitel rekreační nemovitosti.

-

Zastupitelstvo obce stanovilo poplatek na poplatníka ve výši 700,-Kč/rok. Výše tohoto poplatku se bude měnit
dle skutečných nákladů obce na odpady. V současné době tento poplatek odpovídá zhruba polovině celkových
nákladů. Druhou polovinu každému poplatníkovi hradí obec ze svého rozpočtu.

-

Poplatek je splatný ve 2 splátkách, vždy k 31.3. a 30.6. příslušného kalendářního roku.

-

Za účelem minimalizace dopadu zvýšených cen pro některé skupiny obyvatel se zavádí osvobození od poplatku
pro osoby, které se dlouhodobě (po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců) v obci nezdržují, úleva 200,-Kč pro
každého seniora staršího 70 let a úleva ve výši 50% pro každého držitele ISIC karty (týká se studentů středních,
VOŠ a VŠ, kteří v obci produkují odpad méně než půl roku - pobývají např. na internátech nebo kolejích).

-

Právnické osoby nejsou nyní zahrnuty do svozového plánu obce a musí si likvidaci zajistit samostatnou smlouvou
se svozovou společností.

-

Nově se zavádí svoz tříděného odpadu tzv. „od domu“. Znamená to, že plasty, papír a nápojové kartóny se nyní
nebudou shromažďovat na návsích, ale budou vyváženy pravidelně od domů v pravidelných intervalech, jako je
u směsného odpadu ve 14-denních intervalech dle plánu svozů. V průběhu prosince každá domácnost obdrží
žlutou (na plasty a nápojové kartony dohromady) a modrou popelnici (na papír). Obě popelnice budou uhrazeny
z rozpočtu obce v plné výši.

-

S koncem stávajícího roku končí platnost stávajících žetonů bez náhrady. V nově zaváděném systému se již
žádné žetony nevyskytují, tzn. svozová společnost má povinnost odvézt veškerý směsný odpad, který na své
trase ve svozovém termínu potká. Odpad musí být umístěn v popelnicích nebo plastových pytlích na místě
obvyklých. Při svozu tříděného odpadu musí být odpad umístěn v nádobě barevně odpovídající právě
sváženému typu tříděného odpadu pro konkrétní den. Svozový plán bude zveřejněn na webových stránkách
obce Tušovice a zároveň ho každá domácnost dostane do konce roku v tištěné podobě spolu s novými
popelnicemi.

-

Zůstávají v platnosti pouze zvonový kontejner na sklo a nádoby na oleje. U nich bude vývoz zajišťován na
vyžádání. Zvony na plasty, nápojové kartony a papír budou nahrazeny popelnicemi a budou vyváženy pravidelně
v rámci svozu tříděného odpadu „od domu“.

-

Nově bude toto spektrum doplněno nádobami na kovy (plechovky a drobný kovový odpad z domácnosti).

-

Těžší odpad budou nadále svážet hasiči.

-

Zůstává v platnosti pololetní svoz nebezpečného a BIOOdpadu

Je nutné si uvědomit, že v následujících letech bude dále docházet ke zvyšování prakticky všech složek účtované
ceny (poplatek za skládkování, energie, PHM, mzdy,…) a zvyšující náklady se zákonitě budou promítat do výsledné sazby
za poplatníka. Již nyní je situace taková, že máme jedny z nejvyšších nákladů na obyvatele a z velké části platíme vývoz
vzduchu. Zavedenými opatřeními chceme eliminovat vývoz směsného odpadu, zefektivnit třídění, zajistit větší pořádek
v obci a minimalizovat režii spojenou s organizací svozů. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte elektronicky na
obec.tusovice@tiscali.cz nebo na telefonním čísle 724 188 064. Na webových stránkách pak najdete speciální rubriku
s nejčastějšími dotazy k této problematice a odpověďmi na ně.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se s novým způsobem řešení odpadového hospodářství v naší obci ztotožníte.
Zároveň jsme přesvědčeni, že pokud budeme všichni důsledně třídit, podaří se nám udržet poplatky v únosné míře.
Zdravíme a přejeme plno zdraví, energie a pohody do nelehkého příštího roku.
Zastupitelstvo obce Tušovice

