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ULOŽENÍ ODPADU MNOŽSTVÍ v t

skládka Petrůvky 35,431

sběrný dvůr 3,727

CELKEM 39,155

Jak jsme hospodařili s odpady v roce 2022Jak jsme hospodařili s odpady v roce 2022
Na úvod informace, která již byla mnohokrát sdělena. Od začátku roku 2021 je
v platnosti nový zákon o odpadech, který především zdražuje uložení odpadu
na skládky. Pokud obec přečerpá stanovený limit, loni to bylo 190 kg za rok na
občana, nezaplatí za uložení "nadprodukce" 500 Kč, ale 900 Kč. Množství
odpadu, které není zatížené sankcí, se postupně snižuje až na 120 kg v roce
2029. 

A kolik směsného odpadu jsme v Dolních Lažanech loni vyprodukovali?

  Do množství směsného komunálního
odpadu se započítává množství vyvezené na
skládku, ale i odpad, který odevzdáme do
sběrného dvora v Jaroměřicích nad
Rokytnou. 
   K 1. 1. 2022 měla obec 158 obyvatel,
pokud bychom maximálně využili stanovené
množství (190 kg / rok a obyvatele) dojdeme
k množství 30,02 t. Překročení o víc než 9
tun je tady zřejmé.

Zdroj: Fyzické analýzy dat ve spolupráci s INCIEN 2021 

  Pokud nedokážeme předejít vzniku
odpadu, je potřeba jej co nejlépe vytřídit,
aby se mohl znovu využít.
   "Díky fyzickým analýzám odpadů, které
provedl Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN),
víme, že až 69 % odpadů ze směsného
komunálního odpadu stále ještě můžeme v
našich obcích a městech vytřídit."

  Vůbec si nemyslím, že u nás by tomu bylo
jinak. Stačí nadzvednout víko některých
popelnic stojících před domy. 
     Pro splnění stanovených cílů a
ekonomickému "ukočírování" narůstajících
skládkových poplatků je nutné, aby
veřejnost chtěla změnit své zvyky. Jsme
ochotni nebrat věci na lehkou váhu?



 Poplatek za ukládání směsného
komunálního odpadu na skládku se bude
postupně zvyšovat. V roce 2021 to bylo 500
Kč/t a postupně narůstá až na 1 850 Kč/t v
roce 2029. Tímto opatřením chce stát
motivovat obce k většímu třídění. Směsný
nevytříděný komunální odpad bude nejdražší
složkou odpadového hospodářství obcí.
Navíc obce podle zákona budou povinné
splnit v jednotlivých letech procenta třídění
odpadů,    což   se   beze    změn,   investic do 

odpadového hospodářství každé obce a
zapojení občanů neobejde.
   Už v roce 2025 musí podíl vytříděných
složek tvořit minimálně 60 %. Pro srovnání, v
roce 2017 Lažanští vytřídili  6 % svých
odpadů. V roce 2020 došlo k posílení
sběrných hnízd a podíl vytříděných odpadů
se v roce 2020 zvýšil na necelých 11 %.
Abychom ale dosáhli na 60 %, jsou
systémové změny odpadového hospodářství
nutné. 
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Proč jsou změny odpadového hospodářství nutné?

SKO na 1 obyvatele = 248 kg
TKO na 1 obyvatele  = 56 kg

systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. V tuto chvíli občané
platí 750 Kč. Poplatek za odpady se v roce
2023 nezvýšil a splatnost poplatku je 31.
března 2023.

    Celkem jsme v Dolních Lažanech v roce
2022 vyprodukovali 94,14 tun směsného,
tříděného a bio odpadu. Míra vytřídění v roce
2022 je 22, 17 % (podíl směsného odpadu a
odpadu ze SD ku tříděnému odpadu
uloženého ve sběrných místech). Produkce
odpadu se loni oproti roku 2021 zvýšila o
35,5 t. 
       Vyhláškou č. 02/2019 zavedla obec Dolní
Lažany  místní  poplatek  za  provoz  systému 

Ke zvážení se nabízí zavedení door
to door systému. 

Odpady bychom mohli mít pod
kontrolou také díky čipům.



VÝDAJE

poplatky dle OZV 119 430 Kč svoz směs. odpadu 45 547 Kč

zpětný odběr 37 862 Kč uložení na skládku 86 031 Kč

svoz tř. odpadu 54 392 Kč

sběrný dvůr 3 372 Kč

bio odpad 31 218 Kč

157 292 Kč 220 560 Kč
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Rozdíl, který obec 
doplatila: 63 268 Kč

Komunikace mezi občany a obcí vázne

   Obec by ráda vsadila na komunikaci s
občany, ale je to náročný proces. Někteří
občané ještě změny v odpadovém
hospodářství nepřijali za své. Do budoucna se
zdražení bohužel nevyhneme. Teď doplácíme
přes čtyři sta  korun na občana a ceny energií,
materiálu a dalších komodit letí nahoru. V
minulosti nebyli lidé v této oblasti nuceni
jakkoli omezovat produkci svých odpadů.
Zvyky  je třeba  změnit, a tak se lidé  postupně

A kolik nás nakládání s odpady v roce 2022 stálo?

PŘÍJMY VÝDAJE

směsný odpad

tříděný odpad

bio odpad

nebezpečný odpad

Produkce odpadu v roce 2022 

učí a sžívají se s novými principy nakládání s
odpady. Menšina občanů se přizpůsobila,
vzorně třídí a plně respektuje nový systém.
Větší část obyvatel ještě potřebuje čas. O
změnách je veřejnost pravidelně
informována ve zpravodaji a na webu obce.
     Pokud by se mohly popelnice očipovat,
přestal by odpad být anonymní. To by mohlo
zvýšit motivaci občanů třídit více a kvalitněji.
Díky evidenci by pak mohla obec
vyhodnocovat výsledky produkce odpadů.


