
Vážení spoluobčané, 

 

ve veřejném prostoru sociálních sítí se objevují nepravdivé popř. 

polopravdivé informace o přípravě vyhlášky pro nakládání s odpady. Chci 

věřit tomu, že za těmito dezinformacemi, které jsou uváděny na sociálních 

sítích není zlý úmysl, ale pouze nevědomost a neznalost problematiky 

nakládání s odpady. Na zastupitelstvu města bylo přislíbeno, že vznikne 

pracovní skupina na přípravu vyhlášky o odpadech a vzniklý návrh 

vyhlášky bude s veřejností komunikován. Proto, abychom mohli připravit 

správný text vyhlášky musíme pro svozce odpadu vytvořit dotazníkovou 

akci, která se týká jenom získání souhlasu připevnění čipu na popelnice. 

Tento krok zároveň slouží k vytvoření databáze existujících popelnic na 

celém území Města Budyně nad Ohří. 

 

 Z podepsaného prohlášení vyplývá pouze evidence existujících 

popelnic, jejich velikosti a typu. Pro občana to neznamená žádný závazek 

pro platbu čipu, žádný závazek pro budoucí nakládání s odpadem, žádný 

závazek o výši platby za likvidaci odpadu. Tyto údaje budou zpracovány až 

do návrhu vyhlášky, který bude s občany diskutován na veřejné diskuzi 

s předpokládaným termínem první týden v listopadu. Všechny nepravdivé 

údaje popisující budoucí způsob nakládání s odpadem, záměrné uvádění 

vyspekulovaných plateb za likvidaci odpadu bohužel slouží k tomu, že mezi 

obyvateli vzniká nepříznivý vztah k problematice vyhlášky pro nakládání 

s odpadem.  

 

 Prohlášení, které je doručováno do jednotlivých domácností bude 

předkládáno zaměstnanci městského úřadu nebo spolupracovníky 

městského úřadu,  problematika bude vysvětlena osobně. V případě dalších 

dotazů je možno volat na telefonní číslo 603485424. 

 

 V závěru Vás chci ujistit, že podpisem prohlášení o souhlasu 

připevnění evidenčního čipu neschvalujete žádný text vyhlášky o odpadech, 

nedáváte souhlas k cenám budoucí likvidace odpadu a nedáváte ani souhlas 

s budoucím způsobem nakládání s odpadem. Rozhodujte se prosím na 

základě pravdivých informací a nenechte se ovlivňovat vyspekulovanými 

nepravdami nebo uměle vyspekulovanými a nepodloženými čísly o drahotě 

o nakládání s odpady od 1. 1. 2022. Se všemi z Vás se rád setkám na 

veřejném projednání návrhu vyhlášky, kde budou seriózním způsobem 

vysvětleny postupy pro vypočítání ceny nakládání s odpadem a předloženy 

důvody zvoleného způsobu likvidace s odpadem.  

  

S pozdravem 

starosta města  


