Obec Dohalice
Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739

Sdělení obecního úřadu Dohalice k novému zákonu o odpadech.
V návaznosti na účinnost nového zákona č. 541/2020 Sb. Zákona o odpadech v platném
znění, byly všechny obce nuceny přistoupit ke změně svozu odpadu a s tím souvisejících
poplatků za svoz a likvidaci odpadu.
Vzhledem k administrativní složitosti výběru poplatků v ostatních možných variantách byla
v naší obci zastupitelstvem obce zvolena varianta poplatku za přihlášeného občana
k trvalému pobytu. Základní cena poplatku za přihlášeného občana činí 700,- Kč na občana a
kalendářní rok. Úlevy a další informace naleznete v Obecně závazné vyhlášce obce č.1/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která je vyvěšena na úřední
desce a na webových stránkách obce.
Na základě jednotného poplatku bylo nutné přistoupit také k jednotné četnosti svozu
odpadu – popelnic, který je od 1.1.2022 pouze čtrnáctidenní po celý rok.
Svozový den je pro naši obec středa. První svoz v roce 2022 proběhne 12.1.2022. Prosím
připravte nádoby – popelnice tak, aby byly svozové službě k dispozici v 6:00 ráno ve svozový
den, abychom předešli nepříjemnostem, ke kterým došlo v závěru minulého roku.
Známky na popelnicích jakékoli barvy budou do konce března letošního roku vyvezeny ve
výše uvedené četnosti, tedy jednou za čtrnáct dní. Od 1.4.2022 budou v platnosti nové
známky, které obdržíte po zaplacení poplatků na obecním úřadě. Vybírání poplatků zahájíme
ve středu 2.2.2022.
Sběrem papíru ve vyhlášených dnech po přistavení kontejneru u ZŠ Dohalice můžete, jak
jsme bylo dobrým zvykem, podpořit mimo výukové aktivity školy. Ve škole je také od
1.1.2022 k dispozici kontejner na novinový papír, kam ho můžete po dohodě se zaměstnanci
školy odevzdat a uložit v průběhu celého školního roku.
Další dva kontejnery na starý papír jsou nově umístěny u budovy obecního úřadu a v Horních
Dohalicích u kontejnerů na plast.
Sběr a likvidace dalších odpadů bude organizována a zajištěna dle stávající praxe.
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