Vážení občané, na podzim roku 2014 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech ve znění č. 229/2014 Sb.
Tato novela č. 229/2014 obsahuje ve vztahu k obcím následující podstatné změny zákona o
odpadech:
 V § 17 je obcím stanovena povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování
složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla,
kovů a biologicky rozložitelných odpadů. V současné době je na MŽP
připravována vyhláška, která by měla upravit podrobnosti.
 Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat veškerý směsný komunální odpad
a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem
(§21 odst. 7).
Obec bude nucena vydat novou obecní vyhlášku o systému shromažďování a třídění komunálního
odpadu. V současnosti se naší obce a vás občanů bude dotýkat povinnost třídit kovy a biologicky
rozložitelný odpad.
Pro třídění kovů bude obcí zajištěn nový kontejner, který bude umístěn ke stávajícím
kontejnerům na papír sklo a plasty.
Povinnost třídit biologicky rozložitelný odpad platí ve vegetačním období – tedy od dubna do
října každého roku.

Pro občany Jivna (čísla popisná) v této chvíli nabízíme tyto možnosti:
1) Na biologicky rozložitelný odpad může obec pro občany bezplatně zajistit 240ti
litrové popelnice nebo 1100 litrové kontejnery. Tyto nádoby se budou vyvážet
každých 14 dní. Svoz tohoto odpadu bude zpoplatněn 1000 Kč za hodinu výjezdu
svozového auta a 500 Kč za tunu vyvezeného odpadu. Výsledná částka bude po
skončení vegetačního období rozpočítána na jednotlivé občany který tento systém
hodlají využívat.
2) Každý občan může biologický odpad sám kompostovat na svém vlastním pozemku
3) Samostatný odvoz odpadu na skládku (Růžov / Hůry?)
Prosíme o vyjádření k jaké možnosti se hodláte přiklonit, svoje rozhodnutí nám prosím
zašlete na obecní email obec@jivno.cz nebo nám ho sdělte osobně na obecním úřadě.
Vaše odpovědi nám pomohou zjistit skutečný zájem na vyvážení biologicky rozložitelného
odpadu a lépe tak nastavit parametry smlouvy s firmou zajišťující svoz odpadu.

