Vážení občané,
dostává se vám do schránek leták, který vás informuje o nových vyhláškách.
• Obecně závazná vyhláška obce Jevany č. 6 /2020 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Jevany
• Obecně závazná vyhláška obce Jevany č. 7/2020, kterou se stanoví poplatek
za komunální odpad
Vyhlášky v plném znění jsou vyvěšeny na úřední desce. Jak bylo avizováno na letošních
zasedáních obecního zastupitelstva, obec mění systém separace odpadů. Vedou nás k tomu
okolnosti, na které jsme nuceni reagovat.
Níže uvádíme výčet změn a informací. Jedná se jak o změny v likvidaci směsného komunální
odpadu, ale i separaci, a to v souvislosti s covidovou situací a legislativními změnami.
Změna v separaci odpadu:
Od 4.1.2021 obec ruší separaci odpadu prostřednictvím pytlového svozu.
Obec již nebude dále poskytovat pytle na tříděný odpad (plast, papír, sklo) a to z důvodu,
že sběr papíru a skla tímto způsobem je svozovou společností ukončen a dále z důvodu značné
neekonomičnosti.
Plast, papír a sklo bude možné i nadále třídit do stávajících hnízd. Všechny nemovitosti (tzn.
čísla popisná i evidenční) mají možnost si na OÚ Jevany vyzvednout nádobu od 4.1.2021
(případně Vám bude dopravena) o objemu 240 l do které je možné třídit plast s frekvencí
vývozu 1 x měsíčně (nádoby je nutné vystavovat ke svozu, pouze v případě potřeby jejich
vývozu). Žádáme, aby nebyly vystavovány prázdné nádoby. První vývoz je plánován v druhé
polovině ledna. Aktuální datum bude upřesněno.
Všechna hnízda na separaci (plast, papír, sklo) zůstávají zachována s tím, že bude zvýšená
frekvence vývozu z 1 x týdně na 2 x týdně, případně bude navýšen jejich počet.
Každá nemovitost má možnost třídit plastový odpad do nádoby o objemu 240l. Nádoba bude
černá s žlutými uchy, opatřena nálepkou „plast“. Do těchto nádob je třeba odkládat všechny
druhy plastů, jako jsme byli zvyklí třídit do pytlů, příp. třídíme do hnízd. Opět je nutné
vytříděný odpad sešlapávat, jelikož svoz bude probíhat v měsíční frekvenci. Služba
je bezplatná, nádoby (240l) k zapůjčení zdarma.
Na dvoře OÚ je možné dále separovat:
Jedlé oleje a tuky: na dvoře OÚ do vyznačené sběrné nádoby je možné ukládat přepálený
rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
Textil: do bílého kontejneru na textil je možné ukládat textil, hračky, obuv, vše čisté a zabalené
v igelitových pytlích.
Kovový odpad: na dvoře úřadu je možné do šedé popelnice označený šedou nálepkou
je možné ukládat kovový odpad (typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal,
kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky, aj.)
Drobný elektroodpad: v průběhu roku je možné ukládat drobný elektroodpad na dvůr OÚ
do červeného kontejneru (klávesnice, fény, žehličky, topinkovače, vrtačky, baterie apod.).
Objemný elektroodpad: je možné ukládat pouze ve stanoveném termínu (vyhlásíme termín
na webu, předpokládané měsíce květen a září) tj.: pračky, lednice, televize, apod. Není možné
ukládat bojlery.
Nebezpečný odpad: se soustřeďují na dvoře OÚ pouze týden před plánovaným svozem (termín
bude vyhlášen). Co lze při sběru nebezpečného odpadu odevzdat: olověné akumulátory,

lednice, zářivky, staré léky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny,
nádoby od barev, asfaltová lepenka, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné.
Zrušen sběr pneu.
Změna ve svozu komunálního odpadu
Od 4.1.2021 budou zrušeny pytlové svozy, které byly určeny sezonním návštěvníkům (černé
pytle). Všichni majitelé nemovitostí včetně rekreačních objektů budou používat nádoby na
směsný komunální odpad. Nádoby již s čipem na směsný odpad bude možné zakoupit na OÚ
Jevany za zvýhodněnou cenu. V případě, že si někdo zakoupí nádobu jinde, musí ji na obec
nahlásit, aby mohla být očipována.
Obec nabízí prodej nádob za zvýhodněnou cenu
Nádoba 80 l - cena 620,- Kč
Nádoba 120 l - cena 690,- Kč
Sazba poplatku na rok 2021:
Typ A-celoročně, svoz týdně
Nádoba dle objemu 1 ks

Výše ročního poplatku

Nádoba 80 l

1 700,-Kč

Nádoba 110 l /120 l

2 200,- Kč

Nádoba 240 l
Pozn.: Probíhá každou středu

3 400,- Kč

Typ B-celoročně, svoz čtrnáctidenní
Nádoba dle objemu 1 ks

Výše ročního poplatku

Nádoba 80 l

1 100,-Kč

Nádoba 110 l /120 l

1 500,- Kč

Nádoba 240 l
2 000,- Kč
Pozn.: Čtrnáctidenní svoz se provádí v každou sudou středu
Typ C-měsíční svoz
Nádoba dle objemu 1 ks
Nádoba 80 l
Nádoba 110 l /120 l

Výše ročního poplatku
800,-Kč
1 000,- Kč

Typ D-sezónní svoz
Nádoba dle objemu 1 ks
Nádoba 80 l

Výše ročního poplatku
800,-Kč

Nádoba 110 l /120 l
1 000,- Kč
Pozn.: Svoz se provádí květen až říjen 1 x za 14 dnů v sudých týdnech

Jednorázový svoz:
Nádoba dle objemu 1 ks

Výše poplatku

Nádoba 80 l, 110 l, 120 l,

100,-Kč

Nádoba 240l
200,-Kč
Pozn.: Jednorázový svoz je určen jako doplňková varianta pro týdenní, čtrnáctidenní, měsíční
a sezónní svoz.
Pozn.: Svoz nádob na směsný odpad probíhá ve středu, přičemž nádoby je zapotřebí přistavit za
účelem svozu před jednotlivé nemovitosti do 6:00 hodin.

Informace k ostatním komoditám
• Bioodpad
Likvidace bioodpadu (především rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce) lze
i nadále ukládat do kompostárny ve Struhařově. Obec byla úspěšným žadatelem v programu
OPŽP. Na jaře 2021 budou dostupné kompostéry. Všichni ti, kdo se zúčastnili ankety, dostanou
kompostér a provzdušňovač. Dále je možné si svoz hnědé nádoby na bioodpad objednat
osobně u svozové společnosti FCC.
• Velkoobjemový kontejner
Obec poskytne minimálně 2 x za rok velkoobjemový kontejner ve vytypovaných lokalitách.
Informace bude včas zveřejněna na webových stránkách, obecních vývěskách a Jevanské
infolince.
Z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 a uzavřením úřadu pro veřejnost ve dnech od
23.12.2020 do 4.1.2021, bude prodej známek zahájen až v novém roce, tj. v pondělí
4. 1. 2021. Platnost známek pro svoz odpadu na rok 2020 je do konce března 2021.

