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 Věc: Obecně závazná vyhláška o odpadech + bonusy a úlevy 

Vážená paní/ Vážený pane, 
	 dovolte, abych Vám na úvod tohoto dopisu popřála jako starostka obce vše 
nejlepší a pevné zdraví v roce 2017. Zastupitelstvo obce na svém 5.zasedání roku 2016 
schválilo dne 19.12.2016 novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech, která vešla v 
platnost dne 1.1.2017, a obsahuje jisté změny oproti minulým létům. Jak jsme již avizovali 
během loňského roku, chceme poděkovat všem občanům za to, že třídí druhotné suroviny, 
a tím snižují množství komunálního odpadu, na který obec léta doplácela vysokými 
částkami. Namísto zvyšování poplatku za komunální odpad jsme přistoupili k ojedinělému 
pokusu - zapojit do třídění co nejvíce domácností, snížit objem odpadu vyváženého na 
skládku a zvýšit objem surovin, které lze vrátit zpět přepracováním do oběhu, a efektivně 
nakládat s druhotným odpadem tak, aby z něho měla obec a její občané co největší užitek. 
Po dobu 12 měsíců (od 1.4.2015 do 31.3.2016) jsme sbírali data - počty odevzdaných pytlů 
jednotlivými domácnostmi. Z toho jsme vypočítali částku, kterou lze rozdělit mezi občany 
jako poděkování za uvědomělé a disciplinované chování v rámci odpadového hospodářství. 
Částka, o kterou vám bude snížen poplatek za odpad na vaši domácnost, se rovná počtu 
odevzdaných pytlů ve výše uvedeném období dle naší evidence x 5,-Kč (=pět korun za 
odevzdaný pytel dolů ze základního poplatku). Jedná se o motivační příspěvek, který podle 
dosažených úspor na odpadovém hospodářství může být v průběhu dalších let i vyšší. 
Efektivním nakládáním se surovinami se pak daří vykrývat negativní bilanci odpadového 
hospodářství. 
	 Další novinkou jsou úlevy pro děti do věku 3 let (děti do 3 let věku za KO neplatí), 
protože jsme si vědomi zátěže, kterou nesou rodiny s malými dětmi. Dále je to úleva 10% (= 
50,-Kč) pro občany starších 70 let, a to z toho důvodu, aby starší občané, kteří zpravidla 
neprodukují takové objemy odpadů ani druhotných surovin, získali alespoň drobnou 
výhodu oproti mladším rodinám. 
	 Je nám jasné, že na každém systému lze nalézt nedostatky, ale uvědomte si, prosím, 
že tyto bonusy jsou skutečně jen drobným motivačním příspěvkem k vašemu úsilí 
produkovat co nejméně odpadu, a co nejvíce odpadu vracet zpět do oběhu, abychom 
nemuseli poplatek za KO prozatím zvyšovat. Tato planeta je nádherná a ve vesmíru 
unikátní, a nikdo z nás dozajista nechce přispívat k její zkáze nesmyslnou produkcí 
odpadu, který uvědomělým životem nemusí vůbec vzniknout, a pokud ano, tak jej lze ještě 
zužitkovat a znovu použít. Přeji Vám vše dobré v roce 2017. 

S pozdravem 
Za Obec Prackovice nad Labem dne 9.1.2017 

 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Mgr. Andrea Svobodová Křešová 

starostka obce Prackovice nad Labem 
a místní části Litochovice nad Labem

Nepoužité lístky na popelnice za 2016 můžete vracet na OÚ, děkujeme, že uspoříte co nejvíce lístků!
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