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Zpráva o odpadech

ODPADOVÉ HOSPODAŘENÍ V OBCI

OÚ DOLNÍ LAŽANY |

ODPADOVÉ HOSPODAŘENÍ V OBCI
Nejsme jediná obec, která se zabývá otázkou jak se vypořádat s komunálním odpadem, a to
ideálně bez ekonomického dopadu na občany. Možná si někteří z nás neuvědomují, že
zaběhnutý systém v hospodaření pomalu končí a začínají tahanice ohledně budoucího
zpracování odpadu a o konci skládkování ve velkém. V neposlední řadě tu je globální problém,
co se vším tím odpadem budeme dělat? Pojďme se spolu seznámit s fakty.
Dne 23. 12. 2020, pouhý den před Vánoci, nám vláda nadělila nový zákon o odpadech,
s účinností od 1. 1. 2021, který dostal přidělené číslo 541/2020 Sb. S tímto zákonem významně
souvisí také změna zákona o místních poplatcích. Jde zejména o povinné poplatkové části za
uložení jedné tuny odpadu, které již letos zvyšují ceny skládkovného a také zde hraje roli
narůstající množství sváženého a ukládaného odpadu. A teď už čísla:
Základní poplatek pro rok 2021 je 800 Kč/t uloženého odpadu na skládku, namísto
současných 500 Kč/t. V letošním roce ještě obec mohla podat (a podala) žádost o uplatnění
slevy za uložení komunálního odpadu na skládce v Petrůvkách. Sleva spočívá v tom, že
cena 500 Kč/t se bude vztahovat na odpady v množství 200 kg / obyvatele za rok 2021
(pozn.: k 1. 1. 2020 bylo v evidenci 149 obyvatel).
Dolní Lažany v roce 2020 uložily na skládku 47,768 tun směsného odpadu, což je
320,6 kg na obyvatele. Sleva se ale vztahuje na 29,8 tun.
POPLATEK NA SKLÁDCE SE OVŠEM SKLÁDÁ ZE TŘÍ ČÁSTÍ: 1) ZÁKLADNÍ
POPLATEK, 2) REZERVA NA REKULTIVACI, 3) CENA ZA ULOŽENÍ + DPH
DOSUD: 1 207 Kč / t

NOVĚ: 1 507 Kč / t

Skládka v Petrůvkách je rozdělena na sekce. V současné době bylo zahájeno skládkování na
8. sekci s rozlohou 1,9 ha, jejíž kapacita je 260 000 m3 a životnost skládky se tak prodlužuje do roku
2024. Náklady na vybudování 8. sekce dosáhly výše 21 mil. Kč.
http://zivpro.trebic.cz/skladka-petruvky/

Pokud bude v roce 2024 ukončeno povrchové skládkování a odpady budou odváženy do
spalovny, bude „poplatek za popelnice“ zásadně navýšen. Čím více vytřídíme, tím méně potom
zaplatíme. Ale tahle rovnice by mohla platit okamžitě. Záleží jen na tom, zda se přidáte a budete
ochotni přemýšlet kam s ním.
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Jak můžeme snížit produkci odpadů a lépe je zužitkovávat?
Nejlepším způsobem, jak snížit dopady odpadů na životní prostředí, je především předcházet
jejich vzniku. Mnoho věcí, které vyhazujeme, lze opětovně použít a z jiných je recyklací možné
získat suroviny.

Každý z nás vytvoří v průměru až 1 kg tuhého odpadu denně, tento odpad by se dal z větší části
recyklovat (většinu tvoří papír, dále využitelný zelený odpad a zbytky potravin); značnou část
odpadu zabírají také plasty, jejichž podíl stále roste. Téměř třetinu všech komunálních odpadů
tvoří obaly od zakoupeného zboží.
Dle průzkumu společnosti EKO-KOM, a.s. se v každé popelnici na netříděný odpad, jejíž obsah
končí na skládce, nachází 65% odpadu, který tam nepatří a je možno ho třídit. Pokud by
docházelo k jeho třídění, vzniklo by méně odpadu, který se odváží na skládku, a tím by se
snížily náklady na jeho likvidaci.
Každoročně probíhá analýza o skladbě domácího odpadu. Přinášíme přehled za posledních
deset let.
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Poměr směsného odpadu a tříděného odpadu
(v tunách)v Dolních Lažanech (2010 - 2020)
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Produkce směsného odpadu (v kg) na osobu
a rok v Dolních Lažanech (2010 - 2020)
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----------------------------- A KOLIK NÁS TO STÁLO ------------------------2020

NÁKLADY OBCE 214 575,24
214
575,24
 za svoz
komunálního
odpadu

PŘÍJMY OBCE 115 479,47
 poplatek za odpady od občanů,
z rekreačních objektů a firem
 bonusy EKO-KOM, a.s. za
tříděný odpad

 za svoz tříděného odpadu
 za uložení odpadu na skládku
 za bioodpad
 za nebezpečný odpad

ROZDÍL
99 095,77
 obec doplácí z rozpočtu na
pokrytí nákladů,
tzn. 650 Kč / občana

 za uložení odpadu ve sběrném
dvoře
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Poplatek za odpady pro rok 2020 dle OZV 1/2020 činí na osobu 600 Kč a je splatný
do 31. 3. 2021, nebo do 30. 6. 2021 pokud uhradíte poplatek ve splátkách.

Jaké možnosti má obec ovlivnit odpadovou politiku? Jak to vidí zastupitelé obce?
Zastupitelstvo obce se předběžně shodlo:
1) na optimalizaci svozu odpadu:


svoz od poloviny dubna do konce září jedenkrát za 14 dní,



odůvodnění – často předkládáme nenaplněná nádoby a pro výpočet objemu je používán
vzorec: objem svezeného odpadu / počet popelnic v každé ze svážených obcí,



to ještě nemusí znamenat, že jsme znevýhodněni, ale budeme tím tak eliminovat tuto
možnost.

2) na možnosti v budoucnu opatřit svozové nádoby čipem:


závisí na technických možnostech svozové společnosti, tj. Technické služby města
Moravské Budějovice,



prozatím nelze určit časový horizont.

3) na komunikaci s občany a jejich motivaci ke spolupráci:


oprášíme termín plánované přednášky o nakládání s odpady,



jedna z cest je maximální míra třídění odpadu,



je to práce, ale když se o to všichni budeme pokoušet – získáme sami návyk, který si
pak snadno osvojí i naše děti a vnoučata .

ŽÁDNÁ ZMĚNA SE NEMŮŽE USKUTEČNIT,
POKUD SE NEPŘIDÁŠ!
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A CO MŮŽEŠ UDĚLAT?
PŘIDAJ DOBROU VŮLI  A ZAČNI HNED!
1. NEPŘISTAVUJ POPELNICI, POKUD NENÍ ZCELA NAPLNĚNÁ!

2. PŘEMÝŠLEJ, O TOM, CO MUSÍ SKONČIT V POPELNICI A CO SE TŘÍDÍ!

3. NESTAV ODPAD KE KONTEJNERŮM – SVOZOVÁ FIRMA HO NENALOŽÍ

4. DO KONTEJNERŮ NA BIO ODPAD ÚKLÁDEJ POUZE UVEDENÝ ODPAD!
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Vaše počínání zhodnotí detektiv, který buď poděkuje za vzorný přístup
k životnímu prostředí, nebo majitele informuje, že jeho popelnice obsahuje
odpad, který ještě má další využití a patří do nádoby na tříděný odpa
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