OBEC DOLNÍ LAŽANY

ZPRÁVA
O ODPADECH 2021

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající
se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno, že: „Obec je
povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a
rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu
a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství
obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“
ČEKÁ NÁS ZMĚNA?
V souvislosti s nakládáním s odpady je
třeba zmínit významnou legislativní
změnu v podobě nového odpadového
zákona. Ten ošetřuje i otázku skládkování
odpadů. Podle něj bychom měli počítat s
úplným
zákazem
skládkování
recyklovatelných a využitelných odpadů
od roku 2030. Tento zákon vstoupil v
platnost 1. 1. 2021, zákaz skládkování je pak
stanoven od 1. 1. 2030. Zákaz ukládání
odpadu na skládky říká, že provozovatel
nesmí na skládku ukládat odpady:
které je možné za stávajícího stavu
vědeckého a technického pokroku

účelně recyklovat,
jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než
6,5 MJ/kg;
překračující limit pro biologickou
stabilitu AT4 ve výši 10 mg O2/kg.
A kdoví, třeba se jednou dočkáme i úplného
zákazu skládkování…

Od roku 2024 by měl platit zákaz
ukládání odpadu na skládky. (Kritici
tvrdí, že je šit na míru investorům do
spaloven. Jejich výstavbu přitom EU už
nechce podporovat).
Nový zákona o odpadech vychází z
evropské směrnice o takzvaném
oběhovém
hospodářství,
která
stanoví, že již v roce 2025 bychom
měli
recyklovat
60
procent
komunálního odpadu. (Nyní v ČR
recyklujeme pouze 33 procent.) V roce
2030 už to má být dokonce plných 65
procent. EU totiž chce, aby odpad
byl nově chápán hlavně jako zdroj
cenných surovin.
Novela počítá i s budoucím
postupným zvyšováním poplatku za
ukládání směsného komunálního

odpadu na skládku, který platí obce
i firmy, a to ze současných 500
korun za tunu až na 1850 korun v
roce 2030.
Cílem nového zákona o odpadech
bylo, podle Ministerstva životního
prostředí, vytvořit v Česku dobré
podmínky pro předcházení vzniku
odpadů. Jedním z cílů zákona je
podle něj připravit stát na úplný
zákaz skládkování směsného, tj.
netříděného komunálního odpadu.
MŽP ale počítá s tím, že směsného
odpadu bude spíše ubývat, protože
lidé budou třídit podle pravidla
„platíš tolik, kolik vyhodíš“.

Každý z nás produkuje odpady a to v
zásadě každý den. Nejlepší by samozřejmě
bylo, aby nevznikaly, ale protože to není
možné, je nutné s nimi správně zacházet.
To znamená, třídit je a nakládat s nimi
podle toho, jak stanovuje vyhláška obce, ve
které žijeme.

Zdroj:https://www.lidovky.cz/byznys/novyzakon-o-odpadech-budi-vasne-budeme-platitvic-za-popelnice

Nakládání s komunálním odpadem v
Dolních Lažanech zajišťují na základě
Smlouvy o zajištění komunálních služeb pro
obec
Dolní Lažany Technické služby
Moravské Budějovice, s. r. o. a Kompostárna
Ondřej Doležal. Z legislativního hlediska se
systém řídí zákonem o odpadech a
souvisejícími
vyhláškami
a
Obecně
závaznou vyhláškou č. 1/2019 obce Dolní
Lažany o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů.
Systém služeb v oblasti odpadového
hospodářství, který zajišťuje pro obyvatele
obce společnost TSMB, s. r. o., zahrnuje:
pravidelný
vývoz
všech
nádob
(kontejnery, popelnice) na směsný
komunální odpad (SKO) v intervalu max.
1x za 14 dnů a uložení SKO na skládce,
svoz a předání tříděných složek
komunálního odpadu z odděleného
sběru (v obci bylo v roce 2021 rozmístěno
celkem 15 ks nádob, z toho 3 ks
kontejnerů na papír, 4 ks kontejnerů na
plast, 6 ks kontejnerů na sklo a 2 ks na
kovy) jednotlivým odběratelům k
dotřídění a dalšímu využití,
jednorázový
svoz
objemného,
nebezpečného odpadu a elektrozařízení
(1krát ročně).
Kompostárna Ondřej Doležal zajišťuje:
svoz (v nepravidelném intervalu)
biologicky rozložitelných komunálních
odpadů, které jsou shromažďovány ve
velkoobjemových kontejnerech
a
předání bioodpadů na kompostárně v
Blatnici.
Občané mohou bezplatně využívat sběrný
dvůr v Jaroměřicích na d Rokytnou:
sběr komunálních odpadů ve sběrném
dvoře (objemný, nebezpečný, biologicky
rozložitelný, textil, jedlé oleje a tuky,
elektrozařízení a stavební odpad).

Úklid veřejných ploch v obci od odpadků po
celý rok a pravidelný výsyp odpadkových
košů zajišťuje obecní zaměstnanec.
V obci se dle Obecně závazné vyhlášky obce
Dolní Lažany č. 1/2019, o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů třídí komunální odpad na:
1. biologickou složku komunálního odpadu,
2. papír a nápojové kartony,
3. plasty včetně PET lahví,
4. sklo bílé a barevné,
5. kovy,
6. nebezpečný a objemný odpad,
6. směsný odpad.
Směsný odpad je zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění výše uvedených
složek. Oddělené soustřeďování, sběr a svoz
jednotlivých složek komunálního odpadu je
dle této OZV zajišťován prostřednictvím
sběrných nádob u rodinných domů po celé
obci. Využitelný odpad jako sklo, papír,
plast, nápojový karton a kovové obaly
odkládají občané do barevně odlišených
nádob. Sběr biologicky rozložitelného
komunálního odpadu je zajišťován
prostřednictvím kontejnerů umístěných na
stanovišti u rybníku Zámeček dle potřeby.
Objemný odpad, elektrozařízení
a
nebezpečné složky komunálního odpadu
lze celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře
v Jaroměřicích nad Rokytnou, jedenkrát
ročně proběhne hromadný svoz společností
TSMB, s. r. o.
Na základě Obecně závazné vyhlášky obce
Dolní Lažany č. 2/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
platné od 1. 1. 2022, je pro rok 2022 stanoven
poplatek ve výši 750 Kč/osoba (nebo
RO)/rok. Podstatnou změnou je to, že
občané, kteří jsou přihlášeni na adrese obce
Dolní Lažany, tedy na Dolní Lažany 1, již od
letošního roku nebudou od poplatku
osvobozeni.

Jak jsme naložili s odpady v roce
2021?

V roce 2021 jsme v obci vyprodukovali celkem 58,66148 t odpadu,
tzn., o 9,3 t méně než v roce 2020.
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V roce 2021 v rámci odpadového
hospodářství přispěla obec na
jednoho obyvatele částkou
539 Kč.
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200 729,Pozn.: dle ČSÚ vycházíme z počtu 150 obyvatel k 1. 1. 2021.

Srovnání objemu odpadů v posledních dvou letech
v závislosti na míře třídění.
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