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POZOR! Důležitá informace pro občany!
Nový způsob svozu komunálního odpadu
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás informovat o nově připravovaném systému svozu odpadu v obci Bukovany.
Nový odpadový zákon č. 541/2020 platný od 1.1.2021 nastavil obcím přísné parametry pro
nakládání s odpady, zejména snížil množství odpadů ukládaných na skládky a zvýšil podíl
vytříděných odpadů. V případě nedodržení stanoveného množství komunálního odpadu na
občana a rok přijde obec o slevy za „skládkovné“, cena za likvidaci komunální odpadu tak bude
narůstat a promítne se do poplatku za komunální odpad hrazený občany. Je tedy v zájmu nás
všech množství komunálního odpadu nenavyšovat.
Ke snížení nebo alespoň zastavení nárůstu množství komunálního odpadu v naší obci vedou
dvě cesty:
1) Lepší třídění odpadu
Pro separaci odpadů vytvořila obec Bukovany občanům ty nejlepší podmínky. Všechny
domácnosti mají možnost třídit odpad do vlastních nádob na plast, papír a bioodpad, což není
zdaleka samozřejmostí v okolních obcích. Ke třídění bioodpadu nabízí obec zdarma i
kompostéry. Na sběrných místech za bývalou ZŠ a u Koliby mohou občané třídit plast, papír,
barevné sklo, kovy a textil. U Koliby je nádoba na elektrospotřebiče a na sběrném místě za
bývalou ZŠ je nádoba na jedlé oleje a tuky. Díky opatřením, která obec učinila, se nám podařilo
výrazně zvýšit množství tříděného odpadu, ale stále to nestačí a je zde ještě velký prostor pro
zlepšení. To však vyžaduje větší disciplinovanost nás všech. Pečlivějším a zodpovědným
tříděním, zejména bioodpadu, je možné podíl směsného odpadu určeného ke skládkování
snížit na nezbytné minimum. A tím také udržet náklady na jeho likvidaci v rozumné cenové
hladině s minimálním negativním dopadem na občany.
2) Ekonomická motivace občanů
Obci Bukovany se podařilo zapojit do pilotního projektu svozu komunálního odpadu, při
kterém bude přesně evidován u každé domácnosti objem vyvezeného odpadu a občan uhradí
cenu jen za skutečně vyvezené nádoby. Účast v tomto projektu schválilo zastupitelstvo obce
30.5.2022.
Abychom se mohli pilotního projektu zúčastnit, musíme se nejprve společně na nový systém
připravit. Nejdříve budou všechny nádoby na komunální odpad, který budete chtít vyvážet,
opatřeny speciálním čipem. Dodání a instalaci čipů na nádoby zajistí svozová firma. Aby mohlo
očipování proběhnout, musí každá domácnost nahlásit počet a objem nádob, které bude
chtít vyvážet. Sváženy budou výhradně plastové nádoby o objemech 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l.
Nádoby bez čipu nebudou od srpna 2022 vyváženy!
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Je potřeba si promyslet, jak velkou popelnici využijete. Svoz bude probíhat jedenkrát za 14 dní,
ale bude záležet na vás, jak často si nádobu necháte vyvézt. Může to být při každém svozu, ale
klidně také jednou za měsíc, příp. i v delším intervalu podle toho, jak se vám podaří nádobu
zaplnit. Z čistě praktických důvodů asi bude výhodnější zvolit menší objem nádoby a vyvážet ji
častěji. Platit se totiž bude za celý objem popelnice, bez ohledu na to, jak moc zaplněná
nádoba bude. Pokud tedy zaplníte nádobu jen z části, bude systém stejně účtovat celý objem.
(Technologie svozové firmy neumožňuje evidovat hmotnost vyváženého odpadu). Pokud
budete mít zájem koupit nádoby s jiným objemem (nově např. 60 l), nabízí svozová firma pro
tento pilotní projekt nádoby za tyto ceny:
Nádoba 60 l 596,- Kč
Nádoba 120 l 530,-Kč
Nádoba 240 l 792,-Kč
Zájemci hlaste se do 22. června 2022 na obecním úřadě.
Dále žádáme všechny domácnosti, aby na obecním úřadě do 22. června 2022 nahlásili počet
a objem nádob, které budou chtít od srpna 2022 vyvážet. Telefonicky na čísle 734 536 591,
585 351 394, nebo elektronicky na e-mail: obec@bukovany.cz
Cena za komunální odpad v rámci pilotního projektu srpen – prosinec 2022 zůstává
nezměněna. V případě, že zkušební provoz nového systému svozu odpadu proběhne bez
technických problémů, schválí zastupitelstvo obce novou vyhlášku včetně ceny za litr odpadu.
Nový systém svozu komunálního odpadu bude platit od 1.1.2023. Platba za objem
komunálního odpadu za rok 2023 pak bude domácnostem účtována zpětně v lednu 2024
podle zaevidovaného počtu vyvezených nádob a jejich objemu.
Vývoz tříděného odpadu zůstává i v rámci pilotního projektu beze změny.
Důležité upozornění! Svozová firma od srpna 2022 nebude vyvážet kovové nádoby na odpad.
Důvodem je nevychladlý popel, který jí způsobuje opakovaně škody, když dochází ke vznícení
odpadu ve sběrovém voze a následně požárům vozidel. Obec Bukovany s tímto rozhodnutím
svozce souhlasí a žádá občany, aby si kovové nádoby nahradili plastovými.
Jsme si vědomi toho, že nově připravovaná změna systému vývozu komunálního odpadu je
velkým zásahem do našich zvyklostí. Jsme ale přesvědčeni, že systém, kdy si každý platí za
„svůj“ odpad, bude mnohem spravedlivější. Ti z vás, kteří pečlivě třídí, již nebudou v rámci
stávajícího ročního paušálu dotovat ty občany, kteří třídění odpadu zatím nepřijali za své. Díky
předpokládanému snížení objemu směsného komunálního odpadu snad dodržíme přísné
limity a dosáhneme na motivační slevy za uložení odpadu na skládce. Tím by měla i do
budoucna zůstat úhrada za likvidaci odpadu pro všechny cenově přijatelná.
Děkujeme za pochopení a prosíme o včasné nahlášení požadovaných údajů.
Ivana Vančurová, starostka obce

