OBECNÍ INFO LEDEN 2022
Vážení spoluobčané,
na úvod tohoto obecního infa bychom Vám všem rádi popřáli hodně štěstí, zdraví, klidu a spokojenosti v
roce 2022. Vzhledem k tomu, že se v minulém roce velmi významě změnila odpadová legislativa a tato
problematika se bude dotýkat každého z nás, budeme se v lednovém obecním infu věnovat pouze tomuto
tématu. Jelikož na tyto nové zákony a vyhlášky musíme reagovat, považujeme za důležité Vás s touto
problematikou seznámit.
Nová odpadová legislativa, která vychází z ambiciózních plánů Evropské unie, si konkrétně klade za cíl
především omezit skládkování komunálního (jinak též netříděného, či směsného) odpadu až na naprosté
minimum. Změny, které v tuto chvíli vstoupily v platnost, jsou pouhým začátkem. Je v plánu postupně
zpřísňovat pravidla pro nakládání s odpadem až do roku 2035 a to v několika fázích.

Skládkovací poplatky a jak se změní
Poplatek za skládkování platí původce odpadu provozovateli skládky za uložení odpadu na skládku. Za
původce odpadu je považována obec, která je povinna zajistit svozy odpadu pro své občany. Za tuto službu
každoročně vybírá poplatky za odpady.
Současná platná legislativa stanovuje průměrné množství odpadu na jednoho obyvatele, což je množství
netříděného odpadu, které může za rok vyprodukovat člověk, který třídí své odpadky a následně je
vyhazuje do kontejnerů na tříděný odpad. Pro rok 2022 to bude 190 kilogramů na obyvatele, přičemž je
uzákoněno, že se až do roku 2029 bude toto množství postupně snižovat až na 120 kilogramů.
Každá obec v České republice bude kontrolována, zda celkové množství vyvezeného komunálního odpadu
nepřekročilo výše uvedený limit (tedy 190 kg na obyvatele). Pokud obec tento limit přesáhne, bude muset
zaplatit za odpad navíc výrazně vyšší cenu. Konkrétně to je stanoveno tak, že za množství menší, než je 190
kg na obyvatele, bude obec platit 500 Kč za tunu, zatímco za odpad nad stanoveným limitem se bude platit
800 Kč za tunu. Tento příplatek za odpad navíc se však bude každým rokem zvyšovat až na 1850 Kč za tunu
netříděného odpadu.

Dopady pro obec
V posledních letech neustále stoupá množství komunálního odpadu, které v obci všichni vyprodukujeme.
Snažili jsme se během roku kontrolovat popelnice před svozy, aby v nich byl pouze směsný odpad, nikoliv
třeba suť, sklo, plasty nebo bioodpad. Víme, že většina obyvatel svůj odpad třídí správně, bohužel se ale
najdou i neukáznění lidé, kteří dosavadní systém zneužívali například tím, že do veřejných kontejnerů
vyváželi stavební odpad, který do nich rozhodně nepatří.
V roce 2021 množství komunálního odpadu v naší obci překročilo zákonem povolené množství. To bylo pro
loňský rok stanoveno na 200 kg na osobu. Je tedy zřejmé, že bez zásadních změn v chování nás všech
nebudeme moci snížit množství odpadu pod 190 kg na osobu pro rok 2022. A nezapomeňme, že
v budoucnu se bude množství „povoleného“ odpadu dále snižovat až na 120 kg na osobu, zatímco cena za
odvoz nad rámec stanoveného množství bude narůstat až na 1850 Kč za tunu. Pokud nechceme zatížit
obecní rozpočet čím dál tím vyššími náklady, bude nutné opravdu výrazně zvýšit podíl vytříděného
odpadu a naopak snížit množství toho netříděného.

Jak z toho ven?
Není důležité jen třídit, ale třídit správně. Ne vše, co dáváme do nádob pro tříděný odpad, tam skutečně
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patří. Není možné hnát se za každou cenu za jediným cílem – mít vlastní černou nádobu poloprázdnou.
Stejně tak není možné spoléhat na anonymitu při odkládání vlastního odpadu mimo k tomu určené nádoby.
Takové počínání je přestupek a součástí změn bude i efektivní způsob, jak nalézat a pokutovat tyto hříšníky.
Začít třídit je třeba už u sebe doma, v kuchyni, mít co nejkratší vzdálenost pro odnos vytříděného odpadu.
Naším cílem do budoucna je systém „nádob u každých dveří domu“. Ten předpokládá, že všechny domy, by
měly svoji sadu nádob na tříděný odpad a každá domácnost bude sama zodpovědná za třídění. Tento
systém se nám jeví jako nejspravedlnější. Je snahou náš všech vyprodukovat co nejméně komunálního
odpadu. Z tohoto důvodu je také v plánu zrušit veřejné kontejnery na netříděný odpad, které jsou umístěny
na sběrných místech.

Poplatky za opady pro rok 2022
S ohledem na novou odpadovou legislativu jsme nuceni zvýšit od tohoto roku poplatek za odpady a to na
částku 600 Kč na poplatníka. Detaily ohledně toho, kdo má nárok na slevu, případně kdo je od poplatku
osvobozen, naleznete v příslušné vyhlášce na webové adrese: https://voderady-dzbanov.cz/obecniurad/vyhlasky/
Uvědomujeme si, že pro Vás není nic příjemného, že se k všeobecnému zdražování a nárůstu nákladů na
domácnost přidá také vyšší poplatek za vyvážení komunálního odpadu, dopady nové odpadové legislativy
nás však k tomuto kroku nutí, abychom drželi krok s narůstajícími náklady za tuto službu, kterou občanům
poskytujeme.
Bohužel z výše uvedených informací vyplývá, že ani plánovaná částka (tedy 600 Kč na poplatníka) nebude
stačit na pokrytí všech plateb, které obec bude za svoz odpadu odvádět v příštím roce.

Pro konkrétní představu Vám můžeme uvést následující statistiku:
Za rok 2021 jsme za vyvážení odpadu zaplatili 347 048 Kč. Tato částka byla snížena o slevu, kterou dostává
každá obec podle toho, kolik bylo vyvezeno vytříděného odpadu, za loňský rok to bylo 59 100 Kč. Celková
výše nákladů v loňském roce činila 287 948 Kč, tedy přibližně 846 Kč na jednoho obyvatele. Náklady na
odvoz odpadu již loni výrazně přesáhly sumu, kterou jsme na poplatcích vybrali, což bylo 152 760 Kč.
S ohledem na to, že ceny vyvážení odpadu každým rokem výrazně porostou, je zřejmé, že roční poplatek
600 Kč celkové náklady nepokryje a že zbylou částku bude nutné dotovat z obecního
rozpočtu.
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