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Systém likvidace odpadů v obci Svor a
Rousínově od 1.1. 2022
Od 1.1.2022 bude na základě obecně závazné vyhlášky č.2/2021 následující
nový systém likvidace komunálního odpadu a na základě obecně závazné vyhlášky
č.3/2021 nový systém oddělování tříděného odpadu – door to door

A. Likvidace komunálního odpadu v obci Svor a
Rousínově
Obec Svor od 1.1.2022 zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle
kapacity soustřeďovacího prostředku – popelnice v litrech nebo černé pytle s logem
firmy AVE v litrech
a) Sazba poplatku:
cena za litr je 50 haléřů.
Popelnice 120 l x 0,50 haléřů = 60 Kč ( 1 vývoz)
Popelnice 240 l x 0,50 haléřů = 120 Kč ( 1 vývoz)
Pytel s logem firmy AVE = 120 l x 0,50 haléřů = 60 Kč (1 vývoz)
b) Frekvence vývozu je stanovena 1 x za 14 dní
1 x za 14 dní komunální odpad – sudý týden čtvrtek
1 x za 14 dní tříděný odpad (modré a žluté popelnice – lichý týden čtvrtek)
c) Splatnost poplatku:
Poplatek se bude účtovat po ukončení kalendářního roku. Splatnost poplatku je do
31.3. následujícího kalendářního roku.
d) Navýšení poplatku:
Včas nezaplacené poplatky budou zvýšeny až na trojnásobek a účtovány dlužníkovi
majiteli nemovitosti.
e) Svoz nádob na komunální odpad trvale žijících majitelů nemovitostí:
Každý majitel má trvale označenou sběrovou nádobu na komunální odpad
samolepkou s čárovým kódem a číslem popisným. V případě využití sběrových
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černých pytlů s logem AVE budou tyto označeny také samolepkou s čárovým kódem
při vyzvednutí na Obecním úřadu. V případě úplného naplnění nádob nebo pytlů
komunálním odpadem přistaví majitel nemovitosti nádobu na obvyklé svozové místo.
Svoz komunálního odpadu bude 1 x za čtrnáct dní (čtvrtek) – sudý týden. Svozové
auto pomocí čtecího zařízení kód přečte a pošle do elektronického systému obce.
V tomto systému se budou evidovat všechny svozy, které se po ukončení kalendářního
roku vyúčtují majitelům jednotlivých nemovitostí dle skutečnosti. V případě zájmu
bude majitelům nemovitostí umožněn dálkový přístup do systému pro přesný přehled
svezeného odpadu z jejich nemovitosti.
f) Svoz nádob na komunální odpad pro majitele rekreačních nemovitostí
Pro komfortnější odkládání komunálního odpadu majitelů rekreačních zařízení jsou
ve Svoru a Rousínově zřízeny uzamykatelné sběrová klece. Majitelé rekreačních
zařízení je mohou využít na odložení komunálního odpadu v černých pytlích s logem
firmy AVE v případě, že nebudou schopni z časových důvodu využít pravidelný
čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu (čtvrtek). Každý z rekreantů, který bude klec
pro odkládání komunálního odpadu využívat, získá na obecním úřadu klíč.
Umístění sběrové klece:
Sběrové místo za Obecním úřadem
Sběrové místo u penzionu Milštejn
Podrobně je vše popsáno v Obecně závazné vyhlášce č.2/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ( webové stránky obce, v papírové
formě na Obecním úřadu)
V případě, že se bude v nádobách pro komunální odpad z Vaší nemovitosti nacházet
také tříděný odpad, nebudou Vám tyto nádoby vyváženy a vystavujete se tak
finančnímu postihu v rámci přestupkového řízení za nedodržování zákona o likvidaci
odpadů.

B. Likvidace odděleného tříděného odpadu –
systém door to door obci Svor a Rousínově
Likvidace tříděného odpadu v obci Svor a osadě Rousínov bude i nadále pro majitele
nemovitostí zdarma.

Systém door to door
Od 1.1.2022 je v obci Svor a Rousínov nastaven systém likvidace tříděného odpadu
tzv. door to door. Likvidace tříděného dopadu bude probíhat přímo u původce
odpadu přímo u nemovitostí a nebude tak již nutné odnášet všechen tříděný odpad
do sběrných hnízd v obci. Počet kontejnerů v hnízdech bude redukován.
a) Nádoby na tříděný odpad v rámci systému door to door
Každý majitel nemovitosti si na obecním úřadu na základě smlouvy vyzvedne nádobu
na tříděný odpad (žlutou a modrou) nebo jednorázové pytle žlutý a modrý. Nádoby a
pytle budou označeny čárovým kódem, které získáte zdarma na obecním úřadu.
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b) Typy tříděných odpadů, které je možné do nádob uložit
Do žlutých nádob a pytlů je možné odkládat plasty a drobný drobné kovy – nápojové
plechovky, plechovky od potravin, konzervy drobný kovový odpad. Do modrých
nádob a pytlů je možné odkládat papír a tetrapak vypláchnuté obaly od mléka, džusů,
vín, rajských protlaků.
c) Způsob svozu nádob na tříděný odpad
Majitel nemovitosti v přesně určený den přistaví naplněnou nádobu na obvyklé místo
k odvozu ( místo kam v současné době odstavuje nádobu na komunální odpad).
Frekvence odvozu bude čtrnáctidenní. Vždy ve čtvrtek lichý týden.
d) Ukládání zbývajícího vytříděného dopadu
V rámci systému door to door budou také zachovány sběrová hnízda v horní
části obce Svor u potoka, za Obecním úřadem ve Svoru a u Penzionu Milštejn.
V těchto hnízdech budou umístěny kontejnery na sklo, kovy, tetrapak a vždy po 1 ks
kontejner na plast a papír pro uložení objemnějších obalových materiálů. Tyto
kontejnery je možné využít pro uložení zbývajících výše uvedených vytříděných
odpadů.
Za Obecním úřadem ve Svoru je také trvale umístěn kontejner na třídění
textilu. Kontejner pro uložení použitého oleje z domácností je k dispozici každé
pondělí v úřední hodiny na Obecním úřadu ve Svoru. Odkládání oleje v uzavřených
plastových lahvích je možné pouze po dohodě se zaměstnanci obecního úřadu.
e) Místo na odkládání tříděného odpadu pro majitele rekreačních
nemovitostí
Pro odkládání tříděného odpadu majitelů rekreačních zařízení jsou ve Svoru a
Rousínově zřízená stávající sběrová hnízda. Majitelé rekreačních zařízení je mohou
využít na odložení tříděného odpadu ve žlutých nebo modrých pytlích s čárovým
kódem v případě, že nebudou schopni z časových důvodu využít pravidelný
čtrnáctidenní svoz tříděného odpadu ( liché čtvrtky). Pytle jsou k dispozici na
obecním úřadu ve Svoru.
Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č.3/2021 nový systém oddělování tříděného
odpadu z nemovité věci door to door ( webové stránky obce, v papírové formě na
Obecním úřadu)
V případě, že se bude v nádobách pro tříděný odpad z Vaší nemovitosti nacházet také
komunální odpad, nebudou Vám tyto nádoby vyváženy a vystavujete se tak
finančnímu postihu v rámci přestupkového řízení za nedodržování zákona o likvidaci
odpadů.
Děkujeme Vám za spolupráci při nastavení a využívání nového systému likvidace
odpadů v naší obci.
Obecní úřad Svor
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