Nový zákon o odpadech a změny v naší obci
aneb „nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“

Omezení skládkování
V současné době se v ČR skládkuje 45 % odpadů (hůře jsou na tom v Evropě jen
balkánské státy). Tendence je ale jasná: skládkování postupně omezovat až téměř
vypustit.
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(VO). Pouze dosažením minimálního množství SKO a
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Co to pro obec znamená?
Novela odpadového zákona nás nutí věnovat oblasti nakládání s odpady stále větší
pozornost. Období blahobytu je dobou spotřební, s čímž úzce souvisí i nárůst
produkce odpadů. Velkou roli sehrávají i současná protiepidemická omezení, kdy
využíváme internetových obchodů, zboží si necháváme posílat a odpadů z obalů
znatelně přibývá.
Obec navázala dlouhodobou spolupráci s firmou JRK Česká republika,
republika která
nejprve uskutečnila v naší obci komplexní analýzu odpadového hospodářství.
Následně se na základě dostupných dat definovaly první kroky, které mají za cíl
posunout odpadové hospodářství o úroveň výš, usnadnit občanům třídění a celkově
celkov
jej zefektivnit. Změny v odpadovém hospodářství by tak měly Troubsku pomoci
v naplnění požadavků nové odpadové legislativy.
Jak jsme již v dubnovém vydání zpravodaje avizovali, řešení,
které se v praxi osvědčilo v obcích a městech po celé republice,
je zavedení systému adresného třídění odpadu
odpadu. Pro
připomenutí to znamená, že by občanům byly kromě směsného
komunálního odpadu pohodlně odváženy také tříděné odpady
přímo z domácností. Dále by byl celý systém doplněn o chytrou
evidenci odpadů,, což by znamen
znamenalo, že by nádoby byly
polepeny adresnými QR kódy, které by se načítaly čtečkami.
Kombinace těchto řešení se ukázala být vhodná pro
zlepšení stavu odpadového hospodářství a přiblížení se
k výše zmíněným cílům.

Tříděné odpady dům od domu lze sbírat do pytlů nebo nádob, a to také bylo
předmětem analýz a diskuzí na úrovni vedení obce. Na základě výsledků analýz se
vedení obce rozhodlo pro nádobový sběr. V původním plánu bylo zavést nádobový
sběr na papír a plast. Vedení obce se nakonec rozhodlo nahradit papír bioodpadem,
který tvoří zpravidla největší položku v našich odpadkových koších. Každé
domácnosti, která projeví zájem, tak obec věnuje 240l nádobu na sběr plastu a
nápojových kartonů a 240l nádobu na bioodpad. Po tomto kroku bude následovat
omezení
počtu
bionádob
umístěných v hnízdech. Obec
na výše zmíněný systém získala
na konci roku 2020 dotaci z
Operačního programu Životní
prostředí. Aktuálně probíhají
přípravy na výběrová řízení.
Předpokládá se, že nový
systém začne fungovat od
ledna 2022, oproti plánované
první polovině roku 2021.
Další informace k této záležitosti
očekávejte v dalších vydáních
Troubského hlasatele.

Třídící sleva
Pokud bude obec snižovat množství odpadů, které směřují na skládku, bude pak
moci využít tzv. třídící slevu, kterou nový zákon o odpadech přináší. Nastavena je
tak, aby se obce zaměřily na třídění a nebyly ony samy, ani jejich obyvatelé, dotčeny
zvýšením skládkovacího poplatku. Ministerstvo životního prostředí se snaží novelou
zákona motivovat k odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a
nastartovat recyklační průmysl. Třídící sleva je nastavena podle množství odpadů
uložených na skládkách za rok na obyvatele. Každá obec na začátku roku ví, jaké
množství odpadu bude moci v daném roce na skládku uložit za sníženou cenu.
V případě, že bychom nadále produkovali stejné množství SKO jako doposud, byla
by obec bohužel nucena razantně zvýšit poplatek za odpady – nový zákon dovoluje
navýšit poplatek za odpad až na 1200 Kč za osobu. My však pevně věříme, že se
nám společnými silami podaří dostat odpady pod kontrolu a změnit celkový přístup k
odpadům. Pokud začneme všichni k odpadovému hospodářství přistupovat
zodpovědně a veškerý možný odpad budeme poctivě třídit, odpady zdaleka
nebudou pro obec takovým zásahem do rozpočtu a poplatky za odpady tak
mohou zůstat dlouhodobě stabilní.
Prosíme proto všechny občany, třiďte odpad, má to smysl!
Děkujeme občanům za součinnost a těšíme se na společné budování obce
s minimem odpadu.

