Nový systém plateb za svoz
a likvidaci odpadů v Chýni
Od 1. května přechází Chýně na nový systém plateb za svoz odpadů. Pro každou nádobu
na odpad po registraci na OÚ dostanete nálepku s unikátním čárovým kódem. Převodem
na účet nebo hotově na pokladně OÚ si pak „nabijete kredit“, tj. předplatíte si určitý počet
svozů dopředu. Z této částky se po každém vyvezení popelnice odečte příslušný poplatek.
Výši zbývajícího kreditu zjistíte z pravidelného vyúčtování nebo telefonickým dotazem
na OÚ. Pokud se Váš kredit přiblíží k nule, budete upozorněni a vyzváni k doplnění.
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REGISTRACE
Na OÚ podepíšete smlouvu
a dostanete známku

NABITÍ KREDITU
Předplatíte si
Vámi zvolenou částku

VYÚČTOVÁNÍ
Zjistíte, kolik Vám
zbývá na účtě

Příspěvek pro občany s trvalým pobytem
Každý občan hlášený k trvalému pobytu v Chýni má nárok na příspěvek na úhradu nákladů na svoz odpadu ve výši
250 Kč na kalendářní rok. Rozhodným datem pro přiznání příspěvku je 31. 12. předchozího roku. Příspěvek lze použít
pouze na úhradu poplatků za svoz. Příspěvek bude automaticky přičten ke kreditu každého uživatele systému podle
počtu trvale hlášených obyvatel v nemovitosti.

Nové ceny svozů
nádoba o objemu 120 l („malá popelnice“):

90 Kč

nádoba o objemu 240 l („velká popelnice“):

180 Kč

kontejner o objemu 1100 l:

600 Kč

Jak se do systému zaregistrovat?
Každý uživatel systému (zpravidla majitel nemovitosti nebo zástupce SVJ) se musí zaregistrovat do nového systému
podpisem smlouvy o svozu odpadů, vyplněním formuláře Identifikace uživatele systému nakládání s komunálním
odpadem vznikajícím na území obce Chýně a předplacením alespoň pěti svozů. Všechny tyto úkony bude možné
provést najednou při jedné návštěvě OÚ. Při odevzdání formuláře obdrží nálepku s čárovým kódem, který umístí na
sběrnou nádobu. Nádoba s čárovým kódem pak bude vyvážena stejně, jako byly doposud vyváženy nádoby s jednorázovými známkami. Nádoba bez čárového kódu nebude vyvezena!

Bioodpad a tříděný odpad
Bioodpad bude nově vyvážen zdarma. Zájemce o svoz bioodpadu o něj požádá při registraci do systému. Hnědou
nádobu pro bioodpad si pořizuje každý producent bioodpadu z vlastních prostředků. Pro další tříděný odpad – papír,
plasty a sklo – se systém nemění a budou pro něj nadále k dispozici kontejnery na veřejných místech.

Jaké jsou důvody zavedení nového systému?
✔ Současný systém plastových známek je pro obec velikosti Chýně nepraktický jak pro občany, tak pro úřad vzhledem
k nutnosti neustálého nakupování, vyvěšování a opětného sběru a třídění plastových známek. Nový systém tento
problém řeší a přitom nadále zachovává spravedlivý princip plateb podle počtu svozů.
✔ Cena za svoz popelnice se nezměnila více než deset let. Za tuto dobu došlo ke zvýšení nákladů na svoz a zároveň
k významnému rozšíření možností ukládání tříděného odpadu. To vedlo k situaci, kdy poplatky za svoz odpadů pokrývají pouze 65% z nákladů na svoz. Nový systém tuto nerovnováhu zmenšuje.
✔ Díky příspěvku pro trvale hlášené občany dává systém možnost snížit náklady na odpady těm obyvatelům obce,
kteří zde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. Ceny jsou nastaveny tak, že pro trvale hlášené občany v průměru nedojde ke zvýšení nákladů na svoz odpadů. Příspěvek pro trvale hlášené občany by měl být také motivací pro přihlášení
k trvalému pobytu.

Nový systém v otázkách a odpovědích:
✔ Odkdy mám nárok na příspěvek, když se přihlásím k trvalému pobytu v průběhu roku?
Rozhodujícím datem je přihlášení k 31. 12. předchozího kalendářního roku. Nárok na příspěvek Vám proto vzniká až
na kalendářní rok následující po roce, ve kterém jste se přihlásili k trvalému pobytu.
✔ Co se stane, když budu mít nedostatečný kredit?
Při registraci svozové nádoby předáte na OÚ kontakt na sebe – nejlépe e-mailovou adresu. Pokud Váš kredit klesne
pod hodnotu dvou svozů Vaší nádoby, budete na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k doplnění kreditu. Pokud
k doplnění ve lhůtě dvou týdnů nedojde, Vaše popelnice nebude od příštího svozu vyvážena.
✔ Jak poznají popeláři, že mají svézt popelnici nebo kontejner, když na nich teď nebudou viset známky?
Pokud je popelnice standardně umístěna na pozemku rodinného domu, stačí ji v den svozu umístit na chodník. Pokud
bude opatřena čárovým kódem, bude automaticky vyvezena. Je-li svozová nádoba umístěna stále na stejném místě
(což je také případ velkých kontejnerů), bude třeba ji označit buď barevnou nálepkou nebo výměnnou kartou: zelená
barva značí žádost o vyvezení, červená znamená nevyvážet a žlutá pravidelné vyvážení každý sudý týden. Nálepky
i karty budou k disopozici na OÚ.
✔ Máme více než jednu popelnici, musíme mít smlouvu na každou zvlášť?
Ne, na jednom registračním formuláři bude možné registrovat více svozových nádob. Každá bude mít svůj čárový kód,
ale budou vedeny pod společným účtem.
✔ Co mám udělat se známkami, které mám doma a které jsem nepoužil?
Tyto známky můžete vrátit na OÚ při registraci do nového systému nebo kdykoli později a jejich hodnota Vám bude
přičtena k Vašemu kreditu.
✔ Jak vysoký bude příspěvek pro trvale hlášené občany v roce 2016?
V tomto roce bude, vzhledem k zavedení systému až od 1. 5., přiznáván příspěvek v poměrné výši, tj. 167 Kč na osobu.
I tento rok ovšem platí, že rozhodným datem je trvalý pobyt k 31. 12. 2015.

Další informace a odpovědi na Vaše dotazy dostanete na obecním úřadě
nebo na e-mailové adrese: palatinus@chyne.cz

