Odpadové hospodářství v naší obci
• snižuje se počet svozů nevytříděného komunálního odpadu za rok
• obec zajišťuje (zprostředkovává) pro své občany službu = svoz odpadu
• za uložení odpadu na skládku je v roce 2021 limit 200 kg odpadu za rok za občana
trvale žijícího v obci za cenu 500,- Kč, co je nad 200 kg nebo za ne trvale žijícího
občana je 800 Kč.
• od roku 2022 se snižuje limit na 190 kg za cenu 500 Kč, co je nad 190 kg nebo za ne
trvale žijícího občana je 900 Kč. V dalších letech tento trend bude pokračovat až do
roku 2035, kdy bude limit pouze 120 kg za trvale žijícího občana za rok za cenu 1750,Kč.

Nakládání s odpadem se řídí zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a obecně závaznou
vyhláškou obce Pchery č.3/2020 o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci. V rámci ochrany kvality životního prostředí se rok od roku
zpřísňují pravidla pro nakládání s odpadem a z toho vyplývající povinnosti pro obec a její
občany.
Ze zákona č. 541/2020 Sb. / část první / základní ustanovení / §1, odst. 1) vyplývá:

„Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví
lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a
nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné sociální
únosnosti a ekonomické přijatelnosti … „

Z tohoto trendu vyplývá, že se meziročně bude platba za svoz komunálního odpadu na
skládku výrazně zvyšovat a tento nárůst se bude promítat do poplatku za komunální
odpad pro občany.

Podle zák. č. 541/2020 Sb. / část první / základní ustanovení / § 3 tohoto zákona dále vyplývá:

pro původce odpadu (tj. obec, občané a podnikající fyzické a právnické osoby) povinnost
dodržovat podmínky odpadové hospodářství a třídit odpad podle hierarchie
odpadového hospodářství:

Účelem je přimět všechny původce odpadu vytřídit 65 % vlastního odpadu!
Smutné prvenství

1. Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku
odpadu, na nakládání s odpadem, na následnou péči o místo, kde je odpad trvale uložen,
zprostředkování nakládání s odpady a kontrola těchto činností.

Naše obec patří podle statistik mezi obce s vysokým objemem komunálního odpadu,
vyvážíme na skládku v přepočtu na občana obce nejvíce z našeho blízkého okolí a
zaujímáme první příčky v našem regionu, což není dobrá vizitka obce. Jinými slovy
vyhazujeme hodně do komunálního odpadu a třídíme málo. Politika nulového poplatku
za komunální odpad tento trend podpořila a zvýšila tak v mnoha domácnostech počet
nádob na komunální odpad.

2. Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž
je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v
následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně
energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

Obecně se kalkuluje, třídí-li domácnost, tak jak by měla, 4členná rodina vystačí s
nádobou 120 l komunálního odpadu se svozem 1 x 14 dní. (Výjimka jsou rodiny s
malými dětmi s dětskými plenami).

Dále podle §12 tohoto zákona je povinnost předcházet vzniku odpadu:

Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho
množství a nebezpečné vlastnosti!

Zamysleme se všichni, jestli to také platí pro nás? Každý z nás nese zodpovědnost za
sebe, svou domácnost, podnikatelskou i jakoukoliv další činnost a je to pouze jeho odpad
a pouze svým zodpovědným a ohleduplným chováním a jednáním může tento špatný
trend v naší obci změnit.

a podle §15 (HLAVA II / POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU A PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ / § 15)

je povinností původce odpadu, zařadit odpad podle druhu a kategorie a
nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností. Tzn. T Ř Í D I T !!!

Co nás čeká?
Níže v přehledu si může každý z vás vyhodnotit, jak moc si s odpady umíme poradit v naší
obci? Obec doplácí za své občany a další subjekty ohromnou částku za komunální
odpad z obecního rozpočtu a peníze místo do rozvoje obce, vyhazujeme na skládku. A
nemohu pominout skutečnost, jak stále z minulosti přetrvávají tendence vyvážet odpad
typu suť apod. někam do škarpy za obec.

Rok od roku se zpřísňují požadavky na vytříděnost odpadu a zvyšují se ceny a snižují se
limity za ukládání odpadu na skládku. Konkrétně pro naši obec to znamená:
• do roku 2030 musí být 65 % odpadu z naší obce vytříděno
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• Nyní nám AVE Kladno s.r.o. vyváží podle kapacity (nádoby s kapacitou 120 l nebo 240
l), do budoucna budou možné i jiné způsoby, a to podle hmotnosti nebo objemu.
Jakou variantu v budoucnosti zvolíme, bude rozhodnutí podle vývoje v naší obci a
finanční náročnosti pro obecní rozpočet a občany obce.
• Občané už dnes mají možnost zvýšit si komfort třídění zakoupením 120 l nádob na
plast (žlutá) a na papír (modrá) a za poplatek třídit přímo z pohodlí svého domova.
• Od dubna do října / listopadu si mohou občané zakoupit nádoby na bioodpad
(hnědá) na 120 l nebo 240 l.
• V průběhu celého roku jsou v obou částech obce k dispozici kontejnery na bioodpad.
• V pravidelných intervalech obec zajišťuje velkoobjemové kontejnery a svoz
nebezpečného odpadu.
• Obec provozuje celoročně sběrný dvůr malých a velkých elektrospotřebičů.
• Nádoby na komunální odpad (černé) jsou k zakoupení ve dvou velikostech 120l a 240l
na obecním úřadě. Během životnosti nádoby (5let) je obec nápomocna s výměnou
poškozené nádoby za novou.

Co s tím budeme dělat?
V roce 2020 byl na rok zrušen poplatek za komunální odpad, což znamenalo vzít tyto
finance ve výši 1.833.511 Kč z rozpočtu obce. Zároveň nám všem byla zvýšena daň
z nemovitostí (konkrétně z budov a staveb), aby výpadek příjmů do rozpočtu obce
kompenzovala, ale toto navýšení znamenalo příjem pouze 588.368 Kč. Obec za své
občany (původce odpadu) za rok 2020 tak uhradila z rozpočtu obce za komunální odpad
1.245.143 Kč a dále 1.062.707 Kč za tříděný odpad a velkoobjemový odpad. Příjem do
obecního rozpočtu byla jen odměna za třídění ve výši 392.550 Kč.

V roce 2020 stálo obec odpadové hospodářství 1.915.300 Kč, z toho
1.245.143 Kč přímá platba za odpad občanů.
Pro rok 2021 byl poplatek za komunální odpad znovu zaveden, a to velmi nízký v souladu
s novým zákonem o odpadech na základě vyhlášky obce, ve výši 0,15hal za 1l odpadu za
1 svoz. (Pouhých 15% z maximální možné hranice 1,- Kč/1l dané zákonem). Tento
poplatek přinese do obecního rozpočtu částku až pro letošní rok 2021, ale zdaleka
nepokryje skutečné náklady na svoz komunálního odpadu v obci.

Tříděný odpad patří do nádob k tomu určených ve sběrných hnízdech

Proto je nezbytné, aby se obec postavila k odpadovému hospodářství zodpovědně a
jako řádný hospodář v souvislosti s rozpočtem obce.

Obec má pro tříděny odpad tzv. sběrná hnízda na mnoha místech v obci. V obou částech
obce jsou vám k dispozici kontejnery na plast a tetrapaky (žluté), papír (modré), sklo
(zelené), kovy (šedé), použité oleje (černá nádoba s označením u OÚ), drobné elektro
(červené) a textil (bílé nebo zelené).

Z navýšení daně z nemovitosti bude zatím obec hradit především výdaje za svoz
velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a tříděného odpadu v obci.
Komunální odpad si musí hradit každý původce odpadu sám a výše poplatku bude
zkalkulována tak, aby obec snižovala svůj podíl na doplatku za jeho svoz.

Odkládání jakéhokoliv odpadu včetně odkládání tříděného vedle kontejnerů k tomu
určených je přestupek, který může být klasifikován jako znečišťování veřejného
prostoru nebo zakládání černé skládky a podle toho pokutován!

Poplatek za komunální odpad představuje ve skutečnosti daň a řídí se daňovým
řádem. V praxi tato skutečnost znamená povinnost platit tento poplatek původcem
odpadu.

Většina našich občanů si přeje žít v čisté, odpadky nehyzděné obci, bohužel si ji
sami neznečišťujme svou pohodlností najít prázdný kontejner na tříděný odpad
nebo vyčkat na jeho vyvezení. Kapacita tříděných kontejnerů je dostatečná a svozy,
až na výjimky, jsou pravidelné. Zároveň si nepřejeme mít obec dekorovanou všude
barevnými kontejnery a umisťovat tříděné kontejnery do všech ulic, a navíc každý
další kontejner a jeho vývoz stojí peníze. V případě nefunkčních nebo
problematických sběrných hnízd v obci tuto skutečnost, prosím, sdělte na obecním
úřadě, abychom sjednali nápravu nebo to zařídili jinak. Je to o nás, abychom si
naše vlastní životní prostředí v našem pcherské katastru udělali hezčí a s
„ignoranty“ odkudkoliv, kteří nám čas od času znečistí příkopy, stráně a remízky, si
budeme muset poradit nadále sami. Děkuji. KM

Odpadové hospodářství je diskutováno na mnoha úrovních. Naše obec o možnostech a
hledání optimální varianty pro odpadové hospodářství jedná se společností AVE Kladno
s.r.o., která je naším zprostředkovatelem likvidace odpadu.
• V následujícím roce 2022, nejpozději 2023 provede společnost AVE Kladno s.r.o.
očipovaní nádob na komunální odpad. Proto během příštího roku si budou muset
všichni občané obce vyměnit plechové popelnice za černé plastové.
• Konečnou cenu poplatku za komunální odpad si budou občané regulovat sami, a to
počtem svozů.
• Během příštích dvou let, budou svozy redukovány zároveň ze strany AVE Kladno s.r.o.
na četnost 1x 14 dní a 1x 1 měsíc, týdenní svozy budou v horizontu 2 let zrušeny.
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