K ZAMYŠLENÍ - ODPADY
Vážení spoluobčané, rozhodli jsme se na Vás obrátit se žádostí k zamyšlení se nad způsobem
likvidace odpadů z našich domácností.
Jsme si vědomi skutečnosti, že došlo k vydání nové obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a tím ke zvýšení poplatků za odpad. Tato
změna byla vyvolána změnou zákona, kterou jsme povinni respektovat. Ke kalkulaci ceny za
odpad jsme přistupovali maximálně zodpovědně, zohlednili se všechny příjmy i výdaje, včetně
výhledu zvyšování cen. Domníváme se, že částka 400,-Kč/osoba/rok, je odpovídající.
Musíme si všichni uvědomit, že každá domácnost vyprodukuje množství odpadů všech druhů
a kategorií. Ať se jedná o plast, papír, sklo, plechovky, popel, oleje, nebezpečné odpady,
stavební odpady, objemné odpady a mnoho dalších. Všechny odpady se musí zlikvidovat. Do
likvidace je počítán odvoz, třídění, kompostování, skládkování. Obec se snaží zajistit firmy,
které pro nás zajišťují svoz a likvidaci odpadů. S tím vším jsou spojeny nemalé výdaje na
odpadové hospodářství. Jediným příjmem, kompenzujícím výdaje jsou právě příjmy od občanů
a dále pak od firmy zabývající se zpětným odběrem odpadů. Tato firma nám dle množství
vytříděných odpadů vrací finanční prostředky.
Bylo provedeno porovnání nakládání s odpady v 1. čtvrtletí letošního roku ve srovnání se
stejným obdobím roku 2021. Dle výpočtů je zřejmé, že změna úhrady poplatků za odpad se
negativně projevila ve třídění odpadů. Došlo ke snížení množství vytříděných obalů, a naopak
k navýšení množství směsného komunálního odpadu, a to o více jak 1 tunu.
Tento způsob není správný. Je potřeba stále odpady třídit. Občané za likvidaci odpadů zaplatí
stejně, i pokud nebudou třídit vůbec, ba naopak může dojít ještě ke zdražení poplatků za odpad.
Není pravda, že když se zvýšily poplatky za odpad, není potřeba třídit. Potřeba třídit a
minimalizovat množství odpadů je obrovská. Každý by se měl nad tímto zamyslet. Je potřeba
odpad třídit a zejména ukládat do kontejnerů k tomu určených. Velmi často se v kontejnerech
nachází i to, co do nich rozhodně nepatří. Každý si musí být vědom toho, co kam dává. Pokud
například v kontejneru na plast je množství toho, co tam nepatří, společnost zabývající se
zpětným odběrem odpadů, nám poskytne menší náhradu za zpětný odběr.
Pro lepší zorientování se v situaci uvádíme následující údaje:
-

Odhadovaný příjem od obyvatel za rok 2022 činí 134.000 Kč
Odhadovaný příjem od EKOKOMu za rok 2022 činí 48.000 Kč
Výdaje za 1. čtvrtletí 2022 činí 77.911,47 Kč

Rozdíl ve výdajích a příjmech je tedy patrný. Obec výdaje respektuje, ale dovoluje si požádat
Vás všechny o zamyšlení se nad tříděním a ukládáním odpadů. Vše toto děláme pro naši
planetu.

Prosím třiďte odpady.

Děkujeme.

