Obec Šestajovice
Šestajovice 70, 55101 Jaroměř 1

Vážení občané,
od 1. ledna 2021 vešel v platnost nový zákon schválený Poslaneckou sněmovnou
č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nová legislativa přinesla několik zásadních změn v oblasti
obecního systému nakládání s odpady a především v oblasti stanovení poplatků za likvidaci
komunálních odpadů na území obce Šestajovice.
Na základě výše uvedeného byla obcí Šestajovice vydána Obecně závazná vyhláška č.
2/2021, stanovující povinnost všech občanů přihlásit se do obecního systému
odpadového hospodářství.
Pro řádný svoz Vaší odpadové nádoby je nutné učinit následující:
1. plátce (vlastník nemovitosti*) vyplní přiložený formulář (objedná si četnost svozu své
nádoby) a formulář doručí na obecní úřad nejpozději však do 30. 1. 2022.
2. každá nemovitost musí dle zákona být přihlášena k obecnímu systému odpadového
hospodářství, minimální četnost svozu na osobu je: 15 litrů odpadu x měsíc x osoba (v
praxi to znamená, že 4 členná rodina a méně, musí mít minimálně 1x za 2 měsíce svoz –
tedy 4 x 15 litru – 60 litru /měsíc, více osob musí mít svoz častější. Berte na tuto
skutečnost zřetel.
3. další důležitá změna je, že již nebudou v prodeji jednorázové známky a pytle. (Firma
realizující svoz odpadu již bohužel na našem území nebude realizovat svoz jednorázového
odpadu.)

Velmi se omlouváme, za tyto komplikace, ale bohužel musíme respektovat zákon o
odpadech. Systém, který jsme zvolili v naší obci je pro Vás občany ekonomicky
nejpřijatelnější a zaručuje nejmenší nárůst ceny za odkládání komunálního odpadu !

Cena za svoz pro rok 2022 bude stanovena podle objemu svážené nádoby a
četnosti svozu:

Nádoba na komunální odpad: 120 litrů
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o Svoz jednou za 2 měsíce (6 x ročně, 720 litrů)

475 Kč

o Měsíční svoz (13 x ročně, 1560 litrů)

1030 Kč

o Kombinovaný svoz (21 x ročně, 2520 litrů)

1663 Kč

o Čtrnáctidenní svoz (26 x ročně, 3120 litrů)

2059 Kč

o Kombinovaný svoz (41 x ročně, 4920 litrů)

3247 Kč

Alena Postupová, starostka obce
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