
 

Změna sběru plastů 

Važení nekořští,  

v  roce 2022 nás čeká významná změna v oblasti sběru tříděných odpadů. Obec Nekoř 

od roku 2022 zavádí  adresný sběr vytříděných  plastů a nápojových kartonů.   

Nový zákon o odpadech platný již v roce 2021 výrazně  zvýšil a každoročně bude ještě 

navyšovat poplatky odváděné státu za ukládání netříděného komunálního odpadu na 

skládku. To se bohužel promítá do růstu nákladů za likvidaci odpadů v obci a  odrazí se to 

i do postupného zvyšování poplatků za odpady. Pro rok 2022 poplatek stanovený  Obecné 

závaznou vyhláškou 2/2021   o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství  činí 600 Kč, (Výše citovaný zákon umožňuje jeho výši až na 1200 Kč, 

V Nekoři jsou uvedenou vyhláškou  děti do 14 let a osoby starší 80let  od poplatku 

osvobozeny. Poplatek  i přes  výrazné zvýšení  nákladů za ukládání na  skládku  dle nově 

platné odpadové legislativy je  pro rok 2022 stejný jako byl  v roce  2021, ale v roce 2022 

už nelze uplatnit slevu 150 Kč na osobu trvale bydlící v obci (zakázalo nám ji ve vyhlášce 

o odpadech  uplatňovat  ministerstvo vnitra z důvodů rovného přístupu ke všem 

poplatníkům).   

A proto zastupitelstvo obce rozhodlo ty, kteří poctivě třídí, za vytřídění plastů a 

nápojových kartonů odměnit možností  získat tuto slevu na  poplatku jiným způsobem.  

Zavádí adresné odevzdávání  pytlů s vytříděnými  plasty a nápojovými kartony  pomocí 

označování  samolepkami s kódy, které se nalepí na  odevzdávané pytle, tak jak je to 

zavedeno v okolních městech Jablonném n. Orlicí a Letohradě. Svoz bude provádět firma 

Kos Jablonné nad Orlicí ze stávajících svozových míst – autobusové zastávky a sběrná 

místa s žlutými kontejnery na plasty (ta bychom do budoucna chtěli preferovat, aby  pytle 

s odpady  nekazily vzhled autobusových zastávek). Doporučujeme je tam přinést až 

v avizovaný den odevzdání (vždy v úterý dle v seznamu  uvedených datumů). Takto se 

vyhnete tomu, že samolepka s kódem bude poškozena povětrnostními vlivy a nebude 

správně načtena. Z pytlů vhozených přímo do žlutých kontejnerů na plasty se kódy 

načítat nebudou, tyto kontejnery se vyklápí do svozového  auta mechanicky bez ručního 

vybírání. Pytle je  tedy nutno v svozový den dávat ke žlutým kontejnerům, ne do nich …. 

Po  osobním zaplacení poplatku (nebo  po platbě přes účet) obdrží  každý poplatník  6 

samolepek  s jedinečným kódem, které se nalepí na:  

- 110 l pytel zhuštěného plastu (PET lahve sešlápnuté)  

- 80 l pytel s  nápojovými kartony - (obaly sešlápnuté)  

Maximální úleva na poplatníka za vytříděný odpad činí 150,- Kč/rok (6 vytříděných 

pytlů odpadů). Podle odevzdaných  pytlů s vytříděnými plasty mu v roce 2023 může 

vzniknout nárok na úlevu 150,- Kč  při platbě poplatku na rok 2023.  V  roce 2022 tuto 

úlevu nelze uplatnit,  podle  adresně odevzdaným pytlů s vytříděnými plasty  v roce 2022 

si připravíte slevu na rok 2023.  

Pytel musí splňovat velikost 120 l (80 l u  nápojových kartonů). V  pytlích označených 

samolepkou s kódem s plasty nemůže být molitan a  nemůže v nich převládat obalový 

polystyren.   

Je vhodné použít pytle  nabízené obcí k tomuto účelu -  žluté na plasty, oranžové na 

nápojové kartony.  

Pokud objem pytle nebude splňovat požadovanou velikost nebo bude příliš lehký – pet 

lahve nesešlápnuté nebo převažuje obsah obalového polystyrenu -  obsluha svozu kód 

nenačte.  

Na stanoviště lze dávat i kodem neoznačené pytle s plasty, svázaný obalový polystyren.  

Podrobnější informace, vysvětlení  nebo řešení problémů na tel. 724 181 465.  

 


