Odpady – sledovaný segment životního prostředí

Odpady jsou významnou oblastí, na kterou je v rámci udržitelného životního prostředí zaměřen nově
přijatý zákon o odpadech, který vešel v účinnost 1.1.2021 a byl v průběhu roku postupně doplňován
prováděcími předpisy.
Všichni víte, že na zlepšování životního prostředí je kladen velký důraz a zpřísňují se požadavky na
jednotlivé oblasti, které životní prostředí ovlivňují jako emise, energie, voda a samozřejmě odpady.
Na obce jsou tak kladeny zákonné požadavky pro splňování limitů produkce odpadů a jeho vytříděných
složek. Zvyšují se poplatky za ukládání na skládky i za jeho energetické využití. Kapacita spalovny je
omezená a některé druhy odpadů nelze vůbec za současné kapacity do spalovny vozit.
Obce vynakládají významné finanční prostředky za svoz a odstranění komunálního odpadu svých
občanů. Tyto náklady jdou ve velké míře k tíži obecního rozpočtu, protože vybírané poplatky od občanů
v rámci poplatku za odpady nepokryjí celkové náklady obce na odpadové hospodářství.
Většina obcí zcela správně zvedla sazby poplatků za odpady a to na základě zákonem stanoveného
výpočtu nákladů na odpady za předcházející rok. Uvědomte si prosím, že zastupitelé vaší obce mají
povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a s obecním rozpočtem řádně hospodařit. Pokud nebude
obec řádně hospodařit, nebude se rozvíjet, nebudou prostředky na zkvalitňování občanské vybavenosti
a služeb, na rekonstrukce veřejných prostranství, výsadbu zeleně apod. Každý z vás chce bydlet v obci,
která se snaží pro své občany zajistit komfortní žití svých obyvatel a příjemné prostředí celé obce.
Po zdražení poplatků za odpady se v mnoha obcích zvedla vlna negativních ohlasů a dokonce
radikálních názorů, že díky zdražení přestanou někteří občané třídit. Je potřeba zdůraznit, že povinnost
třídit odpad je zákonná – tzn. netřídím, porušuji zákon. Dále je povinnost třídit odpady zakotvena
v každé vyhlášce obce – tzn. netřídím, porušuji vyhlášku obce a konám přestupek. Za každý přestupek
může přijít sankce. Obce jsou aktuálně ve fázi, kdy se naopak snaží pro vás občany dělat maximum pro
zajištění kvalitních služeb v rámci odpadového hospodářství. Máte k dispozici nádoby na tříděný
odpad, který se vám pravidelně sváží, máte možnost využívat síť sběrných dvorů pro ukládání odpadů,
máte zajištěn svoz elektra i nebezpečných odpadů, mnoho obcí zajištuje i pravidelné svozy objemného
odpadu ve velkoobjemových kontejnerech. Některé obce zajišťují pro své občany i mytí a desinfekci
popelnic. Staré pneumatiky můžete zdarma odevzdat na sběrném dvoře v Mikulově, sklo a plechovky
můžete odevzdat na sběrných místech obce do vyznačených nádob stejně tak jako textil nebo jedlý
olej v PET lahvích atd. Vaše obec se tak snaží vytvořit vám takové podmínky, abyste mohli perfektně
třídit a dodržovat tak nejen zákonem a vyhláškou stanovené povinnosti, ale i hygienické podmínky a
komfort služby svozu odpadů.
Uvědomte si prosím, že i přes zvýšené sazby poplatků za odpady, bude obec za vaše odpady stále
doplácet ze svého rozpočtu, aby pro vás i nadále mohla zajistit komplexní služby v odpadovém
hospodářství. Nic není samozřejmost, a proto byste si měli spíše přístupu vašich obcí vážit, vždyť se
zamyslete nad tím, kolik reálně vyprodukujete svého odpadu a kolik by stálo, kdybyste si jeho likvidaci
museli platit plně sami. Například při sazbě poplatku 700,- Kč/občan/rok je to v přepočtu částka 1,9,Kč/den, což je cena jednoho rohlíku ☺. Při současných sazbách za energie, vodu, stočné jsou sazby

místních poplatků za odpady nepoměrně nízké, a to díky obcím, které vám ze svých rozpočtů doplácí
za vámi vyprodukovaný odpad.
Jak to bude do budoucna? A bude hůř…. Bude záležet na vás, milí občané, jak se k odpadům postavíte
a jak se postaví vaše obec k tomu, co ji v budoucnu čeká. Pokud se budete snažit předcházet odpadům,
vzorně třídit a chovat se zodpovědně, nebude obec nucena přistupovat k radikálnějším opatřením
v rámci odpadového hospodářství.
Nicméně pokud nebudete dostatečně třídit, budete produkovat velké množství odpadů, nebude obec
schopna dodržet stanovené zákonné limity, a za to bude obci hrozit sankce. Pak budou zástupci obcí
nuceni zvyšovat významně nejen poplatky za odpady, ale i řešit případné sankce pro ty, kteří
nerespektují stanovené normy a pravidla a kazí to těm, kteří se zodpovědně chovají.
Věříme, že většina z vás si váží toho, jak vaše vedení obce přistupuje ke službám v rámci odpadového
hospodářství, a máte nejen pochopení, ale i snahu ve smyslu sounáležitosti k obci přispívat vzorným
tříděním a předcházením vzniku odpadů ke kvalitnímu a udržitelnému systému v rámci komunálního
odpadu ve vaší obci.
Pokud potřebujete poradit v rámci oblasti třídění odpadů nebo vás cokoliv z oblasti odpadů zajímá,
obraťte se na naši společnost, kde s vámi vše potřebné probereme a vysvětlíme.
Třídění zdar – odpadu zmar ☺
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