
 

 

Vážení spoluobčané, 

vzhledem k množícím se dotazům ohledně zdražení poplatku za svoz komunálního odpadu Vám touto 

cestou chci toto rozhodnutí, které zastupitelstvo obce Kosov učinilo na svém posledním veřejném 

zasedání v roce 2020, zdůvodnit.  

K navýšení poplatku byla obec nucena přistoupit zejména z důvodu, že dne 23.12.2020 schválila vláda 

ČR nový zákon o nakládaní s odpady – zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., kterým byl výrazně 

pozměněn postup při skladování a nakládání s odpady, který má dopad na provozovatele skládek a 

tím i na zvýšené nároky. Nový zákon mimo jiné stanovuje každoroční navyšování poplatku za 

skladování některých druhů odpadů v průběhu let 2021 – 2030 (nařízení Evropské unie).  

Zvýšení poplatku za odpady v obci Kosov bylo dále ovlivněno množstvím vyprodukovaného odpadu 

na území obce v roce 2020, kdy došlo k poměrnému navýšení a to i přesto, že se snažíme odpad 

řádně třídit, abychom docílili co nejnižší ceny za svoz, a rovněž navýšením cen ze strany 

provozovatele zajišťujícího odvoz a likvidaci odpadu, který mimo jiné koncem roku avizoval, že bude 

nucen zdražit své služby právě v důsledku nového zákona. 

Vážení spoluobčané, abychom si dokázali zajistit co nejnižší cenu za odvoz odpadu v následujících 

letech, je nadále nutné řádně a správně třídit veškerý odpad, který vyprodukujeme.  

Ráda bych Vám touto cestou chtěla připomenout některé zásady třídění odpadu, neboť ze strany 

firmy EKO servis Zábřeh s.r.o. míváme připomínky právě na nevhodnost některých předmětů ať už 

umístěných v popelnici, nebo v plastových pytlích.  

Co se týče samotného třídění, tak využijte přiložený letáček „kam s ním“. Na zbytek je vhodné 

využívat kontejnery umístěné v obci (tedy na papír, sklo a v sezonních měsících na větve a další větší 

bio odpad), na menší prosím využívejte vlastní kompostéry. V případě většího objemu se lze domluvit 

na obecním úřadě a může se zajistit odvoz.  

Co se týče plastových pytlů, tak zde lze ukládat výhradně drobné plasty z domácnosti (např. igelitové 

obaly, obaly od tetrapaků.) Již zde nelze ukládat polystyren ani jiné tvrdé plasty, jako jsou např. staré 

kbelíky a podobné nadměrně tvrdé plasty – tyto lze likvidovat pouze v nadměrném odpadu.  

Jelikož do současné doby obec zajišťovala pouze 2x ročně odvoz velkoobjemového odpadu, 

zamýšlíme zajistit občanům možnost se svého nadměrného odpadu zbavit i dříve než v tyto dny, 

konkrétně po domluvě na obecním úřadě. 

Věřím, že tuto složitou situaci pochopíte a společně ji zvládneme a zajistíme tak pro nás všechny lepší 

podmínky po soužití v naší obci. 

         

Za obec Kosov 

Eva Pěničková, starostka obce 


