Obec Oslavice,
Oslavice 1, 59401 Velké Meziříčí
V Oslavici 9. 12. 2022
Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,
na zasedání Zastupitelstva Obce Oslavice dne 26.10 projednali zastupitelé v bodu 6) nové
odpadové vyhlášky a cenu za poplatníka.
Cena odpadu se rok od roku hodně zdražuje a bude to horší. Náklady za nás občany za
uzavřený rok 2020 byly 680.335 Kč. Od občanů bylo vybráno v roce 2020: 260.000 Kč.
Příspěvek od firmy Ekokom za tříděný odpad 124.693 Kč. Obec Oslavice doplatila za občany
v roce 2020: 295.642 Kč. V roce 2020 byl jen poplatek za skládkování 500 Kč/t (část
poplatku), celý za uložení 1420 Kč/t. V roce 2021 jen poplatek za skládkování navýšen na 800
Kč/t v roce 2022 bude 900 Kč/t a dále se bude postupně zdražovat až na plánovaných 1850
Kč/t v roce 2029.
Podařilo se rozšířit místo pro tříděný odpadu u sportovního areálu. Dále máme v plánu
zavést třídící místo v lokalitě „Zadní díly“. Dále jsme pořídili kompostéry pro občany, kteří
mají zájem. Stále je možné ještě na obci vyzvednout.
Bod VI – Odpady. Obecně závazné vyhlášky na rok 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oslavice zajistilo pro občany zahradní kompostéry, posílilo místa pro odkládání
tříděných odpadů a zavádí svoz komunálního odpadu po 14 dnech.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.238/5/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oslavice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.239/5/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Oslavice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 1 (Chlubna)
Usnesení č.240/5/2021 bylo schváleno.

Prosím třiďte odpad, pokud to ani tak nebude stačit, budete si muset pořídit větší nebo další
nádobu. Než budete pořizovat novou nádobu je možné používat také pytle na odpad, které
přidáte ke stávající nádobě. Známky na popelnice budou zajištěny. Cena pro rok 2022 se
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podařilo udržet na 400 Kč na občana za cenu 14 denního svozu. Bude to platit od nového
roku.
Je třeba řešit zvlášť odpad od fyzických osob, což řeší obec obecně závaznou vyhláškou
a četností svážení odpadu. Další kategorií jsou veškeré odpady od podnikajících osob, což
je nutné mít samostatné smlouvy se svozovou firmou. Bližší informace poskytnou
Technické služby Velké Meziříčí.
Poplatek za poplatníka 400 Kč/osobu a 400 Kč/rekreační objekt vybíráme od 3. 1. 2022
do 28. 2. 2022. Dále vybíráme poplatek 100Kč/za prvního psa, 150 Kč/ za každého
dalšího. (Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis).
Platbu je možné zaplatit hotově na obecním úřadě, nebo zaslat přímo na účet obce
Oslavice 38326751/0100. Variabilní symbol: číslo domu. Známku je možné následně
vyzvednout na úřadě nebo dodá starosta po domluvě.
Technické služby Velké Meziříčí od roku 2022 přepracovala svozový systém a oznamují
změnu svozového dne komunálního odpadu v obcích. V Oslavici se bude od 1. 1. 2022
svážet každý sudý pátek.
Děkuji za pochopení
Pavel Janoušek
starosta obce
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