
-Jak se mění nakládání s odpady od 1. dubna 2021

Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitost a majitelé rekreačních objektů bez trvalého 
bydliště v obci Smilkov.

Prostřednictvím tohoto letáčku bychom Vám chtěli přiblížit změny v evidenci komunálního 
odpadu od 1. 4. 2021.

 svozová frma má nová auta s možnosí evidence a vážení 
 každá nádoba na odpad (popelnice, kontejner) bude nově označena čipem a evidenčním 

šítkem 
 připevnění čipu a evidenčního šítku provedou pověřené osoby obce (na konci února, v 

březnu)
 čip slouží k evidenci množství odpadu,(množství odpadu se  bude evidovat  za celou obec ne

na poplatníka, u poplatníka se bude evidovat kolikrát dal popelnici k výsypu ) šítek má 
čárový kód a slouží k evidenci poplatníka,   data o výsypu budou k nahlédnuí na obci

 náklady na první čip a evidenční šítek hradí obec, pokud dojde k poškození nebo zničení 
svozovou frmou, hradí náklady ona, v ostatních případech majitel popelnice, doporučujeme 
nedávat čipy ani evidenční šttky na velmi poškozené popelnice, plastové popelnice nesmí 
mít ulámané úchyty, nešly by připevnit na váhu) čip by měl vydržet 3 roky evidenční šítek 
5 let

 jiný typ čipu má kovová popelnice a jiný plastová 
 na popelnice budeme i nadále lepit známky
 pokud má rodina více popelnic, bude takto označena každá

 Způsob a výše platby pro poplatníka za popelnici pro rok 2021 se nemění

 trvale žijící obyvatelé zaplaí poplatek za celý rok za osobu (450 Kč)
 za rekreační nemovitost se plaí poplatek za celý rok (790 Kč)
 prosíme o uhrazení poplatku za odpady do konce dubna, i pro nový systém je nutné označení

popelnic známkou na příslušný kalendářní rok

Komunální odpad - výpočet platby a náklady - obce

 obec nyní plaí za svoz, za počet uložených tun na skládku a za každou tunu poplatek státu
 nově bude platt za manipulaci, tj. výsyp a korbové zvážení jedné popelnice 

30 Kč za každý výsyp 120 l popelnice, 50 Kč za každý výsyp 240 l popelnice
+ uložení na skládku 980 Kč za 1 tunu + poplatek státu 500 Kč za 1 tunu.

 náklady na počet výsypů se sníží, pokud nebudeme dávat k vývozu jen částečně plné 
popelnice (není nutné popelnici za každou cenu naplnit čímkoli, můžeme ji dát v příším 
svozu)

 pokud uložíme na skládku více jak 200 kg odpadu na trvale žijícího obyvatele, poplatek státu 
se bude zvyšovat (už v roce 2021 z 500 Kč za 1t na 800 Kč, za 500 Kč můžeme uložit 53 tun, 
za rok 2020 jsme uložili 91,6 tun (připravovaný zákon o odpadech počítá s navýšením 
poplatku až na 1 850 Kč za 1 tunu). 



Jak snížit množství komunálního odpadu a tm příliš nezvyšovat poplatky

 třídit odpad a dávat ho do kontejnerů-plast, sklo, papír, nápojové kartony, rostlinné 
oleje z domácnost (kontejner na oleje je ve Smmilkově u bytovek) a drobné kovy 
(kontejnery na kovy budou nově umístěny v Koutech a ve Smmilkově u bytovek), 
v obchodě ve Smmilkově lze odložit drobný elektronický odpad a baterie

 nedávat do směsného odpadu bioodpad, drobnější větve, trávu, lisí, odpad ze zahrad
a zahrádek apod., využívat sběrná místa na bioodpad, která jsou na Oldřichovci, 
v Koutech a ve Smmilkově nebo bioodpad ukládat do vlastního kompostu, který se pak 
využije na hnojení 

Vážení spoluobčané, děkuji, že jste věnovali čas přečtení těchto informací. Věřím, že se nám 
společně podaří s odpadem zacházet co nejefektvněji. Pokud budete potřebovat jakékoliv 
informace, zavolejte nebo přijďte na obecní úřad, rádi Vám je poskytneme. 

Děkuji za spolupráci. 

                                                                                                     Hana Dohnalová
Smtarostka obce


