Nový zákon o odpadech platný od 1. 1. 2021
Vážení spoluobčané,
jistě jste již zaregistrovali v televizi, rozhlase nebo v tisku zprávu, že byl v prosinci schválen nový
odpadový zákon, který hned od prvního dne nového roku vstoupil v platnost. Kromě jiného to obcím,
a hlavně jejich občanům, přináší postupné zdražování odpadů. Zatímco letos, potom co se konečně
zpětně projevil čtrnáctidenní svoz, jsme mohli o 50 Kč zlevnit, v příštích letech nás čeká v důsledku
nového zákona o odpadech zvyšování cen. O tom, jak bude výrazné, si budeme rozhodovat sami tím,
jak budeme k odpadům přistupovat.
Nový zákon o odpadech je totiž postaven na tom, kolik odpadů občané dokáží vytřídit k dalšímu
využití (plasty, papír, bioodpad, kov, textil, použité kuchyňské oleje atd.) a jaké vznikne množství
komunálního odpadu, který se ukládá na skládku. Za uložení tuny odpadu na skládku se až do
loňského roku platilo 500 Kč. Od 1. ledna to platí pouze do doby, než daná obec překročí 200 kg na
občana obce, který v ní má trvalé bydliště. Poté se pro letošní rok zvedne cena na 800 Kč za tunu a
bude se postupně zvedat do roku 2029, kdy bude cena 1850 Kč za tunu odpadu uloženého na skládku.
Množství komunálního odpadu na občana s trvalým bydlištěm v obci bude naopak postupně klesat
z 200 kg v letošním roce na pouhých 120 kg v roce 2029.
Z důvodů, které jsem zde popsal, vyplývá, že se všichni budeme muset snažit vyprodukovat co
nejméně komunálního odpadu, který se vozí na skládku, a naopak co nejvíce odpadu vytřídit.
Připravujeme se na to my v obci a připravují se i Technické služby Hlinsko. Obec bude postupně, dle
finančních možností, zvyšovat počet nádob na tříděný odpad (naopak budou odstraněny ze svozových
míst velké kontejnery, do kterých nám sypou odpad i občané z jiných obcí a podnikatelé, kteří jsou
povinni si odpad sami likvidovat, a tím nám navyšují množství komunálního odpadu), budeme se
snažit dojednat popelnicový svoz i z našich obcí, kde nyní neprobíhá, aby si i tam každý zodpovídal za
svůj odpad a Technické služby Hlinsko budou zavádět čipování popelnic a do budoucna také jejich
vážení, aby bylo jasné, kolik odpadu ta která domácnost vyprodukuje.
Záleží tedy jen na nás všech, jak se k novému zákonu postavíme a kolik peněz nám „vytáhne“
z našich peněženek. O dalším vývoji a opatřeních vás budu průběžně informovat.
Mgr. Petr Schmied, starosta

