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Vážení spoluobčané,
jak jsem již avizoval na předchozích zastupitelstvech, od 1.1.2021 nabyl účinnosti souhrn nové legislativy
vztahující se k odpadům. Jde zejména o nový zákon č.541/2020 Sb., o odpadech a související předpisy.
Díky přechodným ustanovením budeme moci ještě v tomto roce postupovat podle naší dosud
platné obecně závazné vyhlášky a poplatek za komunální odpad bude ve stávající formě a hlavně výši.
Protože však již stát zvýšil poplatek za ukládání odpadu na skládku z 500 Kč/t na 800 Kč/t, musíme s tím
něco udělat už teď. Stát resp. firmy likvidující odpad nabízejí tzv. třídící slevu -300 Kč, takže bychom se
dostali na loňských 500 Kč/t směsného komunálního odpadu, ovšem musíme zajistit max. množství do
200 kg / občana za rok (a každý další rok se toto množství bude snižovat o 10 kg). Loni to u nás bylo cca
350 kg. Podle zkušeností z okolních vesnic se lze bez problému dostat na 150-160 kg na občana za rok.
Prvním krokem bude snížení počtu svážených popelnic, neboť za každou se bohužel platí.
Místním šetřením jsme zjistili, že mnoho popelnic přidělených k domům je prázdných nebo jen málo
zaplněných, je tedy zřejmé, že mnoho lidí řádně třídí odpad a jsou schopni a ochotni zmenšovat
množství komunálního odpadu. V příloze tohoto sdělení je soupis všech čísel popisných i evidenčních
s počty aktuálně přidělených popelnic (soupis je i na webu). V předposledním zeleném sloupci tabulky je
stav resp. počet, kterého musíme maximálně do konce roku dosáhnout. Dokud nebude vytvořen nový
systém odpadového hospodářství, bude platit pravidlo, že do 3 přihlášených osob/dům je přidělena 1
popelnice, od 4 osob/dům jsou 2 popelnice. Popelnice nad rámec těchto počtů budou postupně
odebírány. Nejdéle od začátku roku 2022 přibude ještě jedna technická novinka – každá popelnice bude
mít instalován RFID čip s GSM lokací, a bude jednoznačně zřejmé množství a místo vysypání popelnice
do svozového auta. Bude tedy konec dohadům mezi občany, obcí a odpadovou firmou, jestli byla či
nebyla popelnice vysypána.
Od roku 2022 už však budeme muset řešit odpady v naší obci radikálně jinak, protože při
zachování stávajícího systému by došlo k opravdu razantnímu nárůstu nákladů za odpad. Pro názornost poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku vzroste z 500 Kč/t v roce 2020 na 1.850
Kč/t v roce 2029. Zcela jednoznačným cílem nové odpadové legislativy je finančním tlakem donutit
občany k dramatickému omezení produkce komunálního odpadu a k maximální míře třídění.
Od příštího roku tedy plánujeme nový systém odpadového hospodářství včetně poplatků, který
by umožnil platbu za množství vyprodukovaného odpadu, nikoliv paušální částku za rok. Každý by tedy
měl platit jen za to, co vyprodukuje, resp. co nevytřídí.
Při sběru a likvidaci odpadu bude významnou roli hrát nový sběrný dvůr, na který jsme získali
dotaci, a který bude letos vybudován. Zde budeme shromažďovat odpad, zpočátku jen objemný, plasty,
papír a sklo, ale do budoucna i určitou část komunálního. Odpad pak budeme sami svážet na skládku.
Problémem nejen u nás je produkce popela z kotlů v zimní sezóně. To je možné řešit např. vyčleněním
jednoho kontejneru pouze na popel. Upozorňuji ovšem na souvislost s legislativou ochrany ovzduší, kdy
od září 2022 už nesmí být provozovány kotle 1. a 2.emisní třídy a množství popela by mělo logicky být
podstatně nižší než minulých letech.
Závěrem si dovoluji konstatovat, že likvidaci odpadu platíme ze společného. Větší část jde z
obecního rozpočtu a nižší část hradíme formou poplatků za odpad, a zde je třeba uvést, že další zátěž
obecní rozpočet neunese bez omezení jiných dotovaných činností ze strany obce. V zastupitelstvu se
pokusíme nastavit odpadové hospodářství v obci od roku 2022 tak, abychom atak na naše peněženky
minimalizovali, ale vše je o Vašem přístupu a bez poctivého třídění se nám to nepovede. V opačném
případě dojde k opravdu výraznému navýšení poplatku občanů za odpad, a to předpokládám nikdo z nás
nechce. Je myslím mnoho smysluplnějších činností, jak utrácet peníze.
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