Likvidace odpadu – občanů obce Lomnice (nevztahuje se na firmy)
Vzhledem ke změně legislativy, především zákona o odpadech, kdy již není přípustné, aby náklady na
likvidaci odpadu byly hrazeny z rozpočtu obce, bylo na zastupitelstvu rozhodnuto, že Obec Lomnice již
nemůže nést na své náklady likvidaci odpadu občanů, ale přesto Vám může pomoci s jeho dopravou
na skládku, která se nachází v katastrálním území Vintířov (SUAS – skládková s.r.o.).
Obvyklé množství odpadu je možné odvézt na sběrný dvůr. Již není možné tvořit na území obce
skládky - hromádky a odkládat jakýkoliv odpad včetně bioodpadu (tráva, větve, atd.) mimo nádoby
k tomu určené. Odpad nebude pracovníky obce odvážen. Při porušování tohoto zákonného nařízení,
vám můžete být podle platné legislativy vyměřena pokuta a to především podle zákona 541/2020 Sb.
o odpadech § 117, zákona 183/2006 Sb. stavebního zákona § 178 nebo § 180 nebo § 58 zákona
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Výrobky zpětného odběru (televize, monitory,
počítače, lednice, mrazáky, pračky, bojlery, malé spotřebiče – žehličky, varné konvice, ….) je nutné
rovněž odvést na sběrný dvůr. Toto se týká také pneumatik a nebezpečného odpadu a to vždy
v obvyklém množství. O posouzení obvyklého množství rozhoduje pracovník sběrného dvora, v případě
neshody vedoucí technického úseku.
Pokud máte větší množství odpadu např. při rekonstrukci bytu či domu, úklidu půdy, obměně vybavení
domácnosti, atd., je možné odpad vyvést na skládku do Vintířova. Rozhodnete-li se pro tuto skládku,
rádi Vám po dohodě poskytneme zdarma nízký nebo vysoký kontejner - nákladní auto DAF a dopravu
za Vás uhradíme. Za likvidaci odpadu Vám poté bude zaslána ze společnosti SUAS – skládková s.r.o.
(společnost, která spravuje skládku ve Vintířově) faktura. Cena za likvidaci odpadu je stanovena
aktuálním sazebníkem skládky.
V tomto případě je nutné kontaktovat pracovnici obecního úřadu v Lomnici paní Janu Glosovou (tel.
352 627 942, mail: obec@obeclomnie.cz) a předat jí řádně vyplněnou objednávku emailem, vhozením
do schránky umístěnou na dveřích úřadu, na základě které Vám bude přistaven kontejner požadované
velikosti. Termín přistavení s Vámi domluví vedoucí technického úseku, který Vás bude telefonicky
kontaktovat. Vzhledem k tomu, že máme jen omezené množství kontejnerů, je nutné si jej domluvit
minimálně týden předem.
V případě, že se rozhodnete pro likvidaci odpadu jinde, dopravu si zajištujete sami a bez námi přiložené
objednávky.
Samozřejmě je na Vás, jakou skládku využijete, ale v případě využití jiné skládky než Vintířov,
nemůžeme uhradit náklady na kontejner a dopravu.
Zatím Vám můžeme poskytnout výjimku na odpad ze zahrad - bioodpad (tráva, větve, …), po dohodě
můžeme poskytnout malý kontejner – multikára, nebo nízký či vysoký kontejner - nákladní auto DAF a
bezplatně tento odpad ze zahrad zlikvidovat. Pokud bude do kontejneru vyhozen i jiný odpad (např.
suť, pneumatiky,…) nebude občanovi již tímto způsobem kontejner poskytnut a bude to muset řešit
vývozem na skládku za úplatu. Za odpad vhozený do kontejneru ručí objednatel (kdo si kontejner
objedná).
K tomuto řešení jsme byli nuceni přistoupit změnou legislativy a také již vysokými a neúnosnými
náklady za likvidaci odpadů, které se ve velké míře promítají do obecního rozpočtu.
Pozn. Firmy si likvidaci odpadu včetně odvozu musí zajišťovat na své náklady samy.

