
Likvidace odpadu v roce 2008 
 

Cena popelnic na rok 2008 
 
 Obecní zastupitelstvo na svém posledním veřejném jednání dne 27. 12. 2007 
rozhodlo zvýšit ceny ze svoz pevného domovního odpadu (PDO) pro rok 2008 ze stávajících 
300,- Kč na osobu a rok na 320,- Kč na osobu a rok.  
Známky na popelnice jsou již v prodeji na obecním úřadě.  7. a 21. ledna budou popelnice 
vyvezeny jak na novou, tak na loňskou známku.  
Známky jsou tak jako každý rok pololetní tj. na rok dvě. Zakoupit známku a tím také uhradit 
svoz PDO je možno buď na pololetí (občan obdrží jednu známku) nebo uhradit jednorázově 
celý rok (pak dostanete známky dvě).  
 
Termín pro uhrazení:  
 
1. pololetí - do 31. 1. 2008 (aby Vám byly vyváženy popelnice od 4. února) 
 
2. pololetí - do 4. 7. 2008 (aby Vám byly vyváženy popelnice od 7. července) 
 
Ve výjimečných případech a po osobním dojednání je možno přistoupit k čtvrtletním 
splátkám. U této dohody budeme vyžadovat písemný závazek - důvodem je zahájení 
vymáhání od neplatičů exekučně. 
 

Cena pro letošní rok. 
 

Po dohodě s firmou Ekoltes Hranice nebude obci navýšena cena ani pro rok 2008. Naše 
navýšení o 20,- Kč je dáno reálným navýšením počtu vyvezených popelnic. 
 

Porovnejte, prosím, následující přehled počtu vyvezených popelnic z našich obcí. 

 
rok:     1997   1998   1999   2000   2001    2002     2003     2004    2005     2006    2007     
kusů:  3489    7347   9176   9603  10252  12175   13122   12010  14333   16450  17996 
 
Z tabulky jasně vyplývá, že meziroční nárůst svezených popelnic je 1546 ks - což se de facto 
rovná jedné popelnici na každého občana. 
Při ceně 33,- Kč za popelnici, kterou již platíme několik let Ekoltesu je zvýšení pro rok 2008 o 
20,- Kč opravdu minimální.  
Naše filozofie je na svoz odpadu nedoplácet - maximálně dorovnat vzniklé nepředpokládané 
výchylky. 
 

Jak jsme financovali likvidaci odpadu v letošním roce? 
 

Od občanů jsme vybrali 527 995,50 Kč od firem 48 330,- Kč, od firmy Eko - Kom jsme za 
třídění odpadu (sklo, platy, papír, železo, tetrapacky) obdrželi 125 121,- Kč.  
Celkem tedy 701 449,50 Kč na stránce příjmové. 
Ekoltesu jsme uhradili za popelnice 589 949,50 Kč a za svoz plastů  
102 335,- Kč, za nebezpečný odpad Biopasu Kroměříž 31 560,- Kč.  
Celkem tedy  723 844,- Kč. 
Malý deficit cca 22 tisíc Kč byl dokryt z obecních financí. Ve skutečnosti je však potřeba 
přičíst i náklady na svoz papíru, skla a železa, který zajišťuje obec svými zaměstnanci.  
Tímto děkujeme všem, kteří řádně platí, odevzdávají své odpady a také je důsledně 
třídí.  
Peníze ze zpětného odevzdávání odpadu nám umožňují snížit v konečném dopadu cenu pro 
každého. (V roce 2006 jsme za třídění odpadu získali 89 tisíc Kč, vloni to již bylo i díky 
zavedení sběru tetrapacků 125 tisíc Kč.)Dotace za vytříděný odpad by mohla být ještě větší, 
kdybychom odevzdali tříděného odpadu více.  V popelnicích a bohužel i v kamnech zatím 



končí spoustu odpadu, který kdyby se nám podařilo vytřídit, by přinesl peníze ke zbrzděni 
růstu ceny za popelnici každého z nás. Záleží tedy jen na tom, jestli doma zvolíme trochu 
pracnější systém a sklo, plasty, tetrapacky, papír i železo vytřídíme. 
Odměnou nám mohou být právě bonusy, které jsou stanoveny firmou Eko - Kom, podle 
množství vytříděného odpadu na občana.  
 
 

 
Neplatiči!! 

 

A jak je to s těmi, kteří se placení stále vyhýbají. Díky nekonečnému dopisování si - 
upomínkami - se podařilo počet tzv. notorických neplatičů stáhnout na 12!! 
To není mnoho. Bohužel je stále řada těch, kteří zapomenou zaplatit tu první, jindy druhé 
pololetí. 
Tito „zapomněnkové“ obdrží v nejbližších dnech od našeho úřadu obsílku se složenkou. Je 
na každém, aby si našli chvilku a dluhy dorovnali.  
Termín pro uhrazení dluhu je do 29. 2. 2008!!!!! 
 
Již od ledna však naše obec zahajuje spolupráci s Exekutorským úřadem Dr. Jitky Studené 
(pracuje úspěšně pro město Hranice), který bude řešit neochotu mít své finanční povinnosti 
v pořádku v mezích platného vymáhacího zákona. Dlužníkům se tak několik stokorun řádně 
prodraží. 
Nevystavujte se, prosím, riziku vymáhání nedoplatku + nepoměrně vyššímu příplatku za 
exekuční služby. Svým neplacením také neznehodnocujte fungující odpadový systém 
v obci!!! 
 

Pro informaci kolik se platí v okolních obcích: 
 

Potštát   390,- Kč 
Všechovice  390,- Kč 
Opatovice  360,- Kč 
Soběchleby  400,- Kč 
Hustopeče  žetonový systém 
Jindřichov  230,- Kč 
Střítež   270,- Kč 
Polom   250,- Kč 
Olšovec  150,- Kč 
 
Počínaje Hustopečemi tj. v obcích, kde mají nižší ceny, než u nás likvidaci odpadů dotují.  
Je otázkou, zda se vydat cestou populistického doplácení, či cestou uvědomění si, jak 
množství odpadu produkovaného každým z nás narůstá a je možné se v něm cenově 
neutopit jen jeho důsledným tříděním.  
 
A úplně závěrem - sběr separovaného odpadu od domů je široko daleko jedinečný  a je 
bezesporu formou komfortu, který reaguje na rozlehlost našich obcí.  
Tuto pohodu platí plně obec a nenutí tak nikoho chodit s odpadem k sběrným zvonům, (které 
navíc hyzdí středy obcí), jak je to všude v okolí. Nezapomínejme na tuto skutečnost. 
 
 
P. S. Bohužel musíme přiznat, že se vyskytují i tací, kteří do pytle na plasty v minulém roce 
zamíchali sklo a uhynulé zvíře. Tento prohřešek byl na dotřiďovací lince v Olomouci 
zachycen a obec 
(a tím všichni) pokutována. 

 

 
 



CZECHPOINT 
 
 

Pro ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy (ISVS) letos i na obecní 
úřad do Bělotína 

 

Jak jste se již mohli dočíst v prosinci v Hranickém deníku, od 1.1.2008 jsou na městských 
úřadech v Hranicích a v Přerově zřízeny tzv. CzechPOINT – místa pro asistentované 
pořízování ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy (ISVS). Naše obec 
nabídky Ministerstva ČR také využila a od 1. 1. 2008 se také stává Ctech - POINTem. 
 
Pro občany Bělotínska z toho vyplývá, že pro některé ověřené výpisy ISVS již nebudou 
muset jezdit na vzdálené úřady v Hranicích nebo v Ostravě, ale Vaši žádost vyřídí přímo 
obecní úřad v Bělotíně. Počínaje začátkem nového roku 2008 je možno na obecním úřadu 
Bělotín vyžádat následující ověřené výpisy: 
 

- Výpis z katastru nemovitostí, a to podle listu vlastnictví, nebo podle nemovitosti 

(parcelního čísla nebo popisného čísla budovy). 

- Výpis z rejstříku trestů – pouze však za osobu žadatele. 

- Výpis z obchodního rejstříku. 

- Výpis ze živnostenského rejstříku. 

Výpisy z veřejných evidencí – katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku – 
je možno vydat každému, kdo o ně požádá. Výpis z rejstříku trestů je možno vydat pouze 
osobě žadatele, a to na základě platného průkazu totožnosti (OP nebo pasu). 
Ověřené výpisy jsou zpoplatněny. V souladu se zákonem o ISVS bude úřad obdobně jako 
ostatní oprávněné instituce vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní 
poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za 
každou další započatou stránku ve výši 50 Kč.  
O výpisy je možno žádat v rámci stanovené provozní doby obecního úřadu, přičemž 
z důvodu postupného zavádění služby bude nejpozději do konce února omezen počet 
pracovníků oprávněných tyto služby poskytovat. 
Podrobné informace naleznete na internetové adrese http://czechpoint.cz, na stránkách 
obce na adrese http://www.belotin.cz v části „Úřední deska“ nebo telefonicky u Ing. 

Svobody na tel.č. 581612100. 
, 
 
 
 
 
 

 

http://czechpoint.cz/
http://www.belotin.cz/

