Zpravodaj obce
Vážení spoluobčané,
v prvním zpravodaji tohoto roku bych Vás chtěla upozornit na změny v obecně
závazných vyhláškách. Změny reagují na legislativní úpravy a na zvyšující se
náklady obce s jednotlivými činnostmi (nárůst cen za jednotlivé poplatky, změny
v termínech splatnosti atd.) Samotnému zvýšení poplatků za odpady se podrobněji
věnuje článek ve zpravodaji. Prosím, věnujte těmto změnám pozornost, v případě
dotazů se obraťte na pracovnice OÚ. Celé znění vyhlášek naleznete na úřední desce
a našich webových stránkách.

Poplatky a nájmy v roce 2020
poplatek, nájem
poplatek za svoz komunálního odpadu
- trvale bydlící 650,-Kč/osoba

splatnost do

30. 09. 2020

- občané s úlevou 550,-Kč (dle platné OZV)
- stavba určená k rekreaci 650,-Kč/nemovitost
pronájem popelnice 1ks/150,-Kč
pronájem pozemku dle nájemní smlouvy
poplatek za psa 1/200,-Kč, každý další 300,-Kč
poplatek za psa (osoba starší 65 let) 1/100,-Kč, každý

31. 03. 2020
31. 03. 2020

31. 03. 2020

další 200,-Kč
Poplatky uhraďte osobně na obecním úřadě nebo na účet obce Lomnice, č.ú.
4024771/0100, VS je číslo vaší nemovitosti, do zprávy pro příjemce prosím uveďte
jméno a předmět platby.
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Třídění odpadu v naší obci
Vážení občané,
dostávají se Vám do rukou informace k třízení odpadů v naši obci. Rádi bychom
Vás touto formou opětovně upozornili na nutnost třídit odpad.
Za vytřízené komodity dostává obec finanční odměnu od firmy EKO – KOM a.s.
Tím dochází ke snížení nákladů o příjem z odměny od Eko-komu a snížené
množství vytřízeného komunálního odpadu.
I díky vysokému podílu nevytříděného odpadu v naši obci se náklady na
poplatek za komunální odpad stále zvyšují!
Tab. 1 přehled nákladů za odpady.

komunální odpad
plast
sklo
papír
kovy
velkoobjemový
odp.
oděvy
jiný odpad
celkem

2017

2018

t
Kč
120,73 30 3415
5 38857
5,77
8079
1,94
1500
0,98
750

t
Kč
123,71 34 1378
6,36 44721
8,12 11811
2,22
2430
2,24
1560

porovnání
2017-2018
t
Kč
2,98 37 963
1,36
5864
2,35
3732
0,28
930
1,26
810

39,75 25042
1,17
0
0
0
175,34 37 7643

41,44 30514
1,32
0
0,56
7652
185,97 44 0066

1,69
0,15
0,56
10,63

5472
0
7652
62 423

Tab. 2 přehled výnosů za odpady.

ECO-KOM
Ritschiny
ELEKTROWIN
TEXTILECO

2017
48.785,-Kč
5.736,-Kč
0
500,-Kč

2018
42.777,-Kč
10.480,-Kč
963,-Kč
500,-Kč

porovnání
2017-2018
-6.008,-Kč
4.744,-Kč
963,-Kč
0
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Sdružení obcí Rýmařovska v současnosti pracuje na zefektivnění odpadového
hospodářství.

NABÍDKA OBCE
 Na obecním úřadě máte možnost zdarma si vyzvednut
tašky na třídění odpadů. (sklo, papír, plast)
 Po telefonické domluvě (tel. 773 784 452) je možné větší množství
vytřízeného odpadu odvést rovnou na sběrný dvůr.
 Jednorázové baterie (tužkové…) je možné odevzdat na obecním úřadě,
popřípadě pracovníkovi OÚ.

A jak na to?
Směsný komunální odpad

je zbytková část komunálního odpadu, která
zůstane po vytřídění všech využitelných složek - papíru, skla, plastů, nápojových
kartonů…

Směsný komunální odpad patří do popelnic!!!
ANO
popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, hygienické potřeby, vložky,
jednorázové pleny, vlhčené ubrousky...
NE
látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit
zdraví a bezpečnost osob, uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony,
kovy, bioodpad.
Ke komunálnímu odpadu, který lze ještě vytřídit jsou k dispozici barevné
kontejnery v obci, nebo sběrný dvůr.

Papír – modrý kontejner
Do modrého kontejneru na papír patří všechny obaly se zkratkou PAP. Čísla 20, 21 a 22
upřesňují druh papíru. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 běžný papír.

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
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nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé
si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami, ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří přeložky z vajec, ruličky z toaletního papíru, nebo
kuchyňských utěrek, uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír
(např. kartony od pizzy). Tyto materiály nelze už nadále recyklovat, proto patří do
směsného odpadu. Pozor, použité dětské pleny a použité kapesníky opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice se směsným odpadem.

Sklo – zelený a bílý kontejner
Sklo (GL), číslovka 70 za značkou GL označuje bílé sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnědé sklo.

ANO
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například nevratné lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit! I když jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, v naší
obci není nutné sklo třídit na bílé a barevné – může se míchat.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.

Plast – žlutý kontejner
Obaly označené těmito značkami jsou plasty a patří do žlutých kontejnerů. Zkratku PET
najdeme nejvíce na klasické petce. láhvi od nápojů. Málo obvyklý lineární polyetylén má
označení HDPE 2, rozvětvený polyetylén má zkratku LDPE 4. Obal z polypropylénu (například
potravinové kelímky) je označený PP 4 a polystyrén PS 6.

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků (vypláchnuté), balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Nápojové kartony Tetra Pak, které jsou z trvanlivého
mléka, vína a džusů. Pěnový polystyren v menších kusech (výplně z kartonů např.
když vám přivezou nový spotřebič, vypláchnuté polystyrenové obaly např. když
vám zabalí v restauraci jídlo sebou, to vše patří do žlutého kontejneru).
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
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obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny,
novodurové trubky, polystyrén ze stavby, guma, molitan, pneumatiky. Tvrdé plasty
patří na sběrný dvůr. (umělohmotné židle, kanystry, kbelíky od barev…)

Červený kontejner na kov
Kovy mají dvojí označení: železo je popsáno FE s dodatkovou číslovkou 40, hliník ALU
s číslovkou 41. Se značkou hliníku se setkáme například u obalů od jogurtů, ty mají hliníková
víčka.

ANO
Do červeného kontejneru na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz
otvor bez problémů prostrčit – plechovky od nápojů, konzervy, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, víčka od jogurtů…
NE
Do těchto nádob nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich
demontované části či baterie. Na sběr všech těchto odpadů slouží sběrný dvůr.

Bioodpad – kompostéry
ANO
Do kompostéru patří např. zbytky ovoce, zeleniny, slupky, čajové pytlíky, kávové
sedliny, tráva, listí, menší větve, uvadlé květiny. Do kompostéru můžete dát taky
rozdrcené skořápky od vajec, na menší kusy natrhané přeložky z vajec, nebo jiný
již recyklovaný papír.
NE
Nepatří do něj maso, kosti, zbytky z vařeného jídla, plastové sáčky a ostatní
nerozložitelný odpad.

Nepotřebné oděvy, obuv a hračky
Obec Lomnice ve spolupráci s Textileco a.s. opatřilo bílý kontejner na textil, obuv
a hračky, umístěný u Primy. Můžete do něj házet čisté oblečení nebo jiný textil
nejlíp poskládaný a zabalený např. v tašce.

Použitý potravinářský olej
Použitý jedlý olej po zchladnutí, stáčejte do PET lahví. Uzavřené PET lahve můžete
nosit do místní základní a mateřské školy, popřípadě vložit do nových popelnic
umístěných u Primy a u bytovek v Tylově. (černé popelnice s oranžovým víkem).
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Odpady, které patří rovnou na sběrný dvůr
Elektrozařízení
Zařízení pro tepelnou výměnu – lednice, přímotopy
Elektrozařízení o rozměru větším než 50 cm
Televizory, PC, Monitory
Malé elektrozařízení (aku vrtačky, žehličky, fény, el. hračky)
Kompaktní úsporné zářivky, led světelné zdroje, výbojky
Všechny tyto spotřebiče musí být kompaktní!

Nebezpečný odpad
Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou
ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve
speciálních zařízeních. Nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.
Patří sem např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, domácí chemikálie,
zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), nádoby od oleje…

Velkoobjemový odpad
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, kuchyňské linky…

Nespotřebované léky se odevzdávají v lékárnách.
Stavební odpad
Omítky, sutiny, sanitární zařízení z koupelen a WC, krytiny, okna…. Tento odpad
nepatří na sběrný dvůr obce. Likvidaci si musí zajistit stavebník sám.
Stavební materiál, který obsahuje Azbest je nebezpečným odpadem. Tento si také
každý musí likvidovat na vlastní náklady.

Tříděním odpadů můžete podpořit také naši Základní
a mateřskou školu v Lomnici. Za vytřízený odpad získávají
finanční odměnu, která je použita ve prospěch aktivit pro děti.
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Děti zde třídí:
 použitý jedlý olej – stočený do PET lahví, popřípadě uzavřený ve skleněné
nádobě
 hliník – plechovky od nápojů, víčka od jogurtu, alobal
 papír - svázaný papír
 plastová víčka – od PET a jiných lahví

Informace k projektům obce
Oprava chodníků a vybudování autobusových zálivů
V realizovaném výběrovém řízení byla nejúspěšnější nabídka firmy Kareta s.r.o.
Celková investice na opravu chodníků a autobusových zálivů je 7 348 445 Kč.
Přiznaná dotace činí 4 945 729,- Kč, tj. 67%.
Stavební práce budou zahájeny na jaře 2020.

Výsadba stromořadí 2020
Obec podala projektovou žádost na výsadbu ovocného stromořadí do výzvy
Ministerstva životního prostředí. Uznatelné jsou náklady do výše 100%. Projekt byl
podpořen, v současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele a realizátora
výsadby. Na jaře se ovocným stromovím osadí cesta vedoucí k hornímu rybníků.
Projekt předpokládá i zapojení občanů.

Připravte se včas
Datum 1. září 2022 je důležitý pro všechny provozovatele
starších kotlů na pevná paliva. Tímto dnem uplyne lhůta, do
které zákon o ochraně ovzduší nařizuje vyměnit kotle první
a druhé emisní třídy, které znečišťují ovzduší podstatně víc než modernější typy.
Provozovatelům kotlů, kteří nevymění starší kotle za nové s vyšší emisní
třídou, hrozí po 01. 09. 2022 pokuta až 50.000,-Kč.
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Realizované menší akce obce:
 Úklid hřbitova (nátěr a oprava bran, oprava hřbitovní zdi)
 Úklid obce, veřejných prostranství
 Oprava autobusové zastávky u obecního úřadu, která byla zničena nárazem
kamionu
 Obecní ples
Děkujeme všem dárcům za hodnotné dary a realizátorům za pořádný kus
práce, který se vydařil.

Plánované kulturní akce:
 Obecní masopust, průvod tentokrát začne veselicí v Tylově u bytovek a bude
pokračovat k „zelené“. Všichni jste srdečně zváni k společnému tancování
a zpěvu. Zahájení akce v 10:00 hodin.

Přivítali jsme nové občánky:
Dominik Hanáček
Gratulujeme šťastným rodičům

Rozloučili jsme se:
Lenka Matušková
Upřímnou soustrast pozůstalým

Pokud budete mít dotazy nebo připomínky navštivte nás osobně, popřípadě nám neváhejte zavolat či napsat.
Kontakty:
Tel.: 554 271 024
e-mail: starosta@obec-lomnice.cz
www stránky obce: www.obec-lomnice.cz
Vydal: Obecní úřad Lomnice – únor 2020
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Přejeme Vše dobré v roce 2020 

