OBEC BÝČKOVICE
Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ ZNÁMEK NA POPELNICE
Doporučená pravidla pro vydávání známek na nádoby pro komunální odpad od roku 2020
1) Nádoba na rodinný dům/byt (s trvale hlášenými obyvateli) pro komunální odpad
110/120 l:
Pro stanovení přiměřeného počtu nádob je počítáno s průměrnou produkcí 27-28 litrů odpadů na osobu
a týden. Údaj 28 litrů na osobu a týden je statistický údaj, běžně používaný při výpočtu i jinými obcemi a
městy. Jedná se o množství odpadů, které by se mohlo ve sběrné nádobě vyskytnout po vytřídění
tříděných složek (papír, sklo, plast, nápojový karton) a dále po vytřídění nebezpečných složek. Z výše
uvedeného vyplývá, že 1 sběrná nádoba o velikosti 110 nebo 120 l postačí pro čtyřčlennou rodinu (4
osoby x 28 litrů odpadu = 112 litrů odpadu).
U nás v Býčkovicích máme produkci komunálních odpadů na osobu mírně vyšší (o ca 22%) a proto
budeme vycházet z poměru jedna známka na 3 osoby v domácnosti. Domácnosti, kde je 4 až 6 osob,
mají nárok na dvě známky – automaticky obdrží jednu, druhou na vyžádání. Takto se budou vydávat
známky dále, vztaženo k násobkům čísla 3.
Abychom vyšli naproti žádostem občanů, kteří topí tuhými palivy, budeme na základě informace, kterou
předají v místě výběru místního poplatku (obecní úřad) vydávat na vyžádání k popisnému číslu, kde
bydlí, známku na nádobu pro popel.
Pokud bude chtít občan uplatnit nárok na větší počet známek nad rámec, který zde byl popsán, bude
muset podat písemnou žádost, kde uvede důvody, proč chce větší množství nádob na odpad.

2) Stavba k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba:
Majitel nemovitosti obdrží po úhradě poplatku 1 známku na komunální odpad.

3) Velikost nádoby na komunální odpad
Předpokládáme, že drtivá většina nádob je o objemu 110/120 l. Občané, kteří používají nádobu o
objemu 240 l tuto skutečnost nahlásí na obecním úřadě. Jedna nádoba o objemu 240 l je ekvivalentem
2 nádob 110/120 l, tzn. měla by být pouze v domácnostech se 4 a více trvale hlášenými osobami.
Ostatní případy se budou řešit individuálně.
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Zpracoval: Mgr. David Matuška, starosta
V Býčkovicích, dne 31.12.2019
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