DOTAZNÍK – obec Přibice
PROJEKT
Inteligentní svoz a nakládání s odpady „ISNO“

Vážení občané, zastupitelstvo obce Přibice se na svém prosincovém zasedání
jednomyslně usneslo učinit kroky ke změně způsobu svozu odpadů v obci. Ke změně je nutno
přistoupit z důvodů zpřísňování zákonných předpisů od 1. 1. 2015 ale také z důvodu finanční
i ekologické efektivnosti. Nyní většina tříditelného odpadu v Přibicích skončí v kontejnerech na
komunální odpad, což výrazně prodražuje celkový systém nakládání s odpady. Spousty obcí v okolí
mají již nový systém - ISNO zaveden.
Srovnávací tabulka s obcemi zapojenými do ISNO (Uherčice, Novosedly, Perná, Drnholec)

Vytříděná komodita
Přibice
obce ISNO

papír
4kg
18 - 34kg

plast
7kg
20kg

Jak a kdy to bude?
Do systému se obec začne zapojovat v druhé polovině roku 2015 a počátkem roku 2016. V této době
dojde k úplnému odstranění kontejnerů na svoz komunálního odpadu z obce. Velké kontejnery na
tříděný odpad budou k dispozici jen u školy, hřbitova a obecního úřadu, případně u bytovek.
Kontejnery na svoz bioodpadu – listí, trávy a větví budou zachovány, stejně jako nádoby na svoz
skla. Veškeré ostatní odpady bude každá domácnost třídit přímo doma v bezplatně zapůjčených
popelnicích, případně pytlech. Občané tak nebudou muset chodit s každým druhem odpadu desítky
metrů. Bude možnost výběru velikostí jednotlivých popelnic mezi 120l a 240l anebo pytle.
Doporučení svozových firem je pro 1-2 člennou domácnost nádoba 120l a pro tří – pětičlennou
domácnost nádoba 240l na každou komoditu. V rámci bonusového programu bude pro občany
výhodnější mít větší 240l nádoby. Standartní svozové termíny v tomto systému jsou pro komunál a
bio každé 2 týdny a plast a papír každé 4 týdny při zachování stávajícího poplatku. Než bude celý
systém plně zaveden, proběhne v obci odborná informační přednáška, na které bude podrobně
vysvětleno vše potřebné.
Jaké jsou výhody nového systému pro občany?
Hlavními důvody jsou úspora částky na úhradu poplatku za svoz odpadu a to až 70% pro domácnosti,
které budou správně třídit. Dalším důvodem je zvýšení podílu domácností na snížení ekologické
zátěže. Díky čárovým kódům na popelnicích nebo pytlech bude svozová firma přesně vědět, jak kdo
třídí. Podle této evidence bude mít každý poplatník vypočtenu slevu z poplatku na příští rok.
Proč je to tento systém výhodný pro obec?
Na první pohled vypadá, že pokud dá obec slevu z poplatku, nemůže na tom ušetřit, ale prodělá. Ve
skutečnosti tomu tak není. Obec totiž v tomto systému dostává za každou vytříděnou tunu papíru
nebo plastů jakousi „výkupní cenu“ těchto recyklovatelných surovin. Tuto částku nám stejně jako
každé obci, proplácí společnost EKO-KOM. Je nutno říci, že výše platby za každou vytříděnou tunu se
odvíjí od podílu vytříděného odpadu. Čím více obec vytřídí, tím více za každou tunu dostane
proplaceno. Zároveň se o vytříděné množství odpadu sníží počet draze placených tun komunálního
odpadu. Obec by si tak po zavedení systému ISNO měla každoročně výrazně přilepšit oproti
stávajícímu stavu. Tyto prostředky tak bude moci investovat do dalšího rozvoje obce.

Srovnávací tabulka finanční analýzy odpadového hospodářství PŘIBICE v letech 2014 a 2016

Rok
Příjmy poplatek 1000ob. x 460,Výdaje
Doplatek EKO-KOM
Doplatek obec

2014
460.000,834.000,45.000,329.000,-

2016
325.000,-*
560.000,150.000,- **
85.000,-

*srovnávací tabulka počítá s průměrnou slevou z poplatku ve výši 30% na každého občana
** platba od EKO-KOMu je vypočtena z průměrných hodnot obcí zapojených do ISNO

Kdo bude platit nákup nových popelnic do každé domácnosti?
Celý systém je založen na tom, aby občané se zavedením systému neměli žádné náklady! V současné
době je možno zafinancovat nákup nádob na tříděný odpad z dotace, kterou obec Přibice vyřizuje.
Pro vyřízení dotace je mimo jiné potřeba zjistit požadavky Vás občanů a z tohoto důvodu si Vás
dovolujeme požádat o vyplnění přiloženého dotazníku. Věříme, že drtivá většina z Vás využije
možnosti bezplatného využití popelnic, přesně podle potřeby Vaší domácnosti. V případě, že by se
obci nepodařilo dotaci získat, bude zajištěn pronájem popelnic od svozové firmy. Pro občany opět
bezplatně.
Dotazník slouží zároveň jako objednávka nádob na svoz odpadu. Doručte jej do 18. 2. 2015 na obecní úřad
(i do schránky na OÚ) nebo elektronicky na adresu: podatelna@pribice.cz. Na základě dotazníku bude
podána žádost o dotaci z fondů evropské unie.

Dotazník odpady Přibice – nový systém (objednávka nádob)
Číslo popisné: ____
Jméno zástupce domácnosti:
Mobil:
E-mail:
Naše domácnost již vlastní kompostér, který byl pořízen z dotace v roce 2014:
 ANO
 NE
Mám zájem o bezplatné přidělení těchto druhů a velikostí popelnic (větší jsou na kolečkách):









Ks žlutá popelnice 120 l na plasty (pro 1-2 osoby)
Ks modrá popelnice 120 l na papír (pro 1-2 osoby)
Ks hnědá popelnice 120 l na bioodpad (pro 1-2 osoby)
Ks černá popelnice 120l na směsný odpad (pro 1-2 osoby)
Ks žlutá popelnice velká 240 l na plasty (pro 3-5 osob)
Ks modrá popelnice velká 240 l na papír (pro 3-5 osob)
Ks hnědá popelnice velká 240 l na bioodpad (pro 3-5 osob)
Ks černá popelnice velká 240l na směsný odpad (pro 3-5 osob)

Mám zájem o zapojení naší domácnosti do inteligentního systému nakládání s odpady, ale nechci využívat
barevných popelnic, proto budu využívat barevných pytlů na odpad, které si můžu bezplatně vyzvednout na
obecním úřadu (týká se popelnic na papír a plasty, netýká se popelnic na bioodpad a komunální odpad)
 ANO
 NE
Bydlím v:





Rodinném domě se zahradou (velikost zahrady cca _________ m2)
Rodinném domě bez zahrady
Bytovém domě (v případě zájmu společného třídění lze po dohodě zajistit kontejnery 1100l na třídění)
Chatě

Podpis zástupce domácnosti_________________________

