Odpady- 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022 je 600,- Kč
Poplatníkem je fyzická osoba:
a)

Přihlášená v obci k trvalému pobytu

b)
Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce v obci a fyzickou osobu,
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Žádáme občany, pokud je to možné o využívání platby poplatku bankovním převodem na účet obce
Osek 19-6451630287/0100, variabilní symbol = číslo popisné domu nebo číslo evidenční, případně
jméno a příjmení.
Platba v hotovosti je možná na obecním úřadu od 2. února 2022, v pondělí a ve středu v úředních
hodinách.
Splatnost poplatku je 30. 04. 2022.
1.

Směsný komunální odpad (zbylý komunální odpad po vytřídění)
nádoby (popelnice) na tento odpad se po výsypu ukládají na pozemek poplatníka

2.

Separovaný komunální odpad (zvláštní sběrné nádoby)
a) sběrné nádoby na sklo, papír a plasty jsou umístěny na osmi stanovištích
b) sběrné nádoby na kovy jsou umístěny na pěti stanovištích
c) sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje jsou umístěny na dvou stanovištích
d) kontejnery na biologický odpad jsou umístěny na dvou stanovištích
e) sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení je dvakrát v roce
f) sběr velkoobjemového odpadu je minimálně dvakrát v roce

Do zvláštní sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které
jsou určeny. Nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením
do sběrné nádoby minimalizovat.
Použitý olej a jedlé tuky se slívají do PET lahví. Do nádoby se vhazují láhve uzavřené. V žádném
případě se nevhazují láhve skleněné.
Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad jsou umístěny na stanovištích po celý rok.
Žádáme občany o informaci při naplnění kontejnerů, aby mohl být zajištěn včas vývoz.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne dne 04.06.2022 a předběžně 17.12.2022
O termínu svozu velkoobjemového odpadu budou občané včas informováni.
Umístění sběrných nádob a stanovení systému odpadového hospodářství je uvedeno v Obecně
závazné vyhlášce č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Odkaz: https://www.obecosek.eud.cz/obecni-urad/vyhlasky/obecne-zavazna-vyhlaska-c-2-2021-ostanoveni-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi.html

