INFORMACE KE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ:



Město Javorník vlastní kontejnery na plast, bílé sklo a barevné sklo
Kontejnery vyváží Technické služby Jeseník, a.s., a to plast v pravidelných čtrnáctidenních
intervalech (ve čtvrtek), bílé a barevné sklo dle potřeby

Třiďte odpad !!!




Zvažte, které obaly můžete dále využít, různé sáčky, igelitky atd. se dají použít opakovaně
Pokud máte zahrádku, separujte zbytky ovoce a zeleniny a ostatní jako kompost
Třiďte následující odpad:

PLASTY:



do kontejnerů na separovaný odpad patří PET láhve, kelímky od potravin, folie a igelitové
sáčky, láhve a nádobky od šampónů, obaly od různých sladkostí, polystyrén
obaly z plastů bývají označeny:

PAPÍR:



papír je možno odevzdat ve sběrném dvoře, případně ve sběrně druhotných surovin na ul.
Havlíčkově v Javorníku (noviny, časopisy, kancelářský papír, lepenka, sešity, knihy, apod.)
obaly z papíru bývají označeny:

SKLO:



sklo třídíme na bílé a barevné (sklenice, lahve, okenní tabule apod.), do kontejnerů
nepatří:< uzávěry lahví, zrcadla, znečistěné sklo, drátosklo a keramika
obaly ze skla bývají označeny:

KOV:


patří do sběrny druhotných surovin nebo do sběrného dvora, nejčastějším odpadem jsou
plechovky od konzerv a kovový odpad z domácnosti

DŘEVO:


dřevěné odpady je rovněž možno odevzdat ve sběrném dvoře

NEBEZPEČNÝ ODPAD:


nebezpečné složky komunálního odpadu je možné odevzdat ve sběrném dvoře - jedná se
zejména o vyřazené el. spotřebiče (musí být komletní), čistící prostředky, sorbety, oleje a
tuky (v uzavřených nádobách), barvy, lepidla, olověné akumulátory, léky, zářivky,
galvanické články, pneumatiky, apod.

Teprve to, co nebylo ve výše uvedeném výčtu uvedeno, je vhodné vyhodit do popelnice. Tím, že
třídíte odpad, snížíte množství odpadu, který skončí na skládce. Město Javorník je zapojeno do
systému EKO-KOM a dostane podporu za separaci, o kterou je snížen stanovený poplatek. Pokud
nebudete bezohlední, promítne se ekologické nakládání s odpady do výše poplatku.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

















Výše poplatku je stanovena pro každého poplatníka (každého občana, který má ve městě
Javorník trvalý pobyt) ve výši 28,33 -Kč/měsíc – tj. od 1.1. do 31.12. celkem 340,- Kč/rok.
Uhrazeným poplatkem je občanům umožněno odkládat vytříděné složky komunálního
odpadu do speciálních separačních kontejnerů rozmístěných v obci, odkládat do odpadních
nádob (popelnic) zbytkový odpad, odkládat veškeré druhy odpadu včetně nebezpečného a
velkoobjemného odpadu z domácností do sběrného dvora.
Kdo platí? Poplatník - každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad (tj. každý
žijící občan v obci) a uživatel objektu k rekreaci – za objekt.
Kdo předává peníze obci? Plátce – každý občan, ale za domácnost může být odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.
Kdy se platí? Ve dvou stejných splátkách - vždy do 28.2. a 31.8. příslušného kalendářního
roku. Poplatek lze zaplatit i jednorázově na celý kalendářní rok v první splátce.
Jak se pozná kdo zaplatil? A komu bude odpad vyvážen? Odpadové nádoby jsou
vyváženy všem občanům Javorníka, neboť poplatek je od všech těchto občanů řádně
vybírán. Nalepovací známky na popelnice se již nevydávají.
Množství odpadu na obyvatele: Na 1 obyvatele je stanoveno množství odpadu 2,3-2,7 l
denně (nebo16-19 l týdně), do 1 popelnice 110 l vyvážené 1x týdně může ukládat cca 5 osob.
Úlevy a osvobození od poplatku: Úlevu je možno poskytnout fyzickým osobám (občanům),
kteří mají ve městě trvalý pobyt a prokáží, že se nepřetržitě zdržují mimo město - a to za
každých prokázaných 30 dnů pobytu mimo město úlevu ve výši 1/12 sazby poplatku. Žadatel
poplatek uhradí a po předložení potvrzení mu bude poměrná část poplatku doložená dokladem
vrácena. Osvobozeni od placení dalšího poplatku za chatu jsou majitelé těchto chat a
spoluvlastníci těchto chat, kteří mají trvalý pobyt ve městě Javorník.
Co hradí obec z rozpočtu:
o poplatky za uložení odpadu ve výši 400,- Kč/t
o poplatky za rekultivaci ve výši 100,- Kč/t
o administrativu
o odstraňování velkoobjemového odpadu
o odstraňování tříděného a nebezpečného odpadu
Z čeho se skládá cena za odpady? U svozu popelnic i separovaného odpadu se cena skládá
zejména z nákladů na skladování, pohonných hmot, odpisů aut, materiálů na opravu a údržbu,
oprava nádob, mzdy a odvody, režijní náklady, poplatků za provoz aut, odvodů ze skládky,
nákladů na odvoz, popř. likvidaci separovaného a nebezpečného odpadu aj.
Co když někdo neuhradí poplatek?
o vymáhání nedoplatků poplatku bude v souladu se zákonem č.337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků
o první krok – dlužníci budou písemně vyzváni k uhrazení nedoplatku
o další krok – pokud nebude dluh vyrovnán, provede se tz. poplatková exekuce, a to
vydáním exekučního příkazu (výkon, provedení, zabavení) na účet dlužníka, nebo
srážka ze mzdy nebo zabavení movitých věcí aj.

Pravidla pro správu poplatků v souladu s OZV č. 7/2007 včetně čestného prohlášení a
návrhu na úlevu

