NAŠE MĚSTO, ODPADY, NÁKLADY NA JEHO SVOZ
A BUDOUCNOST ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
S novým zákonem o odpadech, který platí od ledna tohoto roku, se začíná prodražovat skládkování komunálních
odpadů zvláště pak směsného komunálního odpadu, tak aby skládkování bylo co nejméně výhodnou cestou jak
s odpadem nakládat. Směsného odpadu produkuje naše město opravdu velké množství, a to i při srovnání s jinými
městy podobné velikosti a jeho množství stále stoupá. Můžete posoudit sami na následujícím obrázku, který ukazuje
celkovou produkci města za posledních šest let:

Oproti roku 2015 narostlo množství směsného odpadu o 956 tun! Při přepočtu na jednoho obyvatele města je to o
68 kg. V roce 2020 tedy každý obyvatel města vyprodukoval 278 kg tohoto odpadu!
Abychom vám poskytli kompletní obrázek o odpadech, které produkujeme, přikládáme ještě obrázek o množství
tříděných odpadů – papír, plast, sklo:

Třídění odpadů v České Třebové není na vysoké úrovni. Vytřídíme o 24 kg odpadu na občana méně, než je průměr
ČR. Jeden občan v posledních letech průměrně vytřídí 12 kg papíru, 7 kg plastu a 10 kg skla. Jak můžete vidět,
množství plastu a skla se výrazně nemění. V roce 2020 pouze narostlo množství vytříděného papíru. Důvodem bude

patrně zvýšení nákupů přes internet v době pandemie a s tím spojené větší množství papírových obalů – krabic od
zboží než zlepšení míry třídění směsného odpadu.
S odpady stejně jako s čímkoliv jiným souvisejí i náklady na jejich svoz a využití či likvidaci. Město na odpadové
hospodářství doplácí z jiných kapitol rozpočtu ročně miliony korun a tento doplatek stále roste. Od roku 2014 se
doplatek města téměř zdvojnásobil.
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Náklady OH
13 653 700 Kč
13 847 400 Kč
13 915 800 Kč
16 139 800 Kč
16 650 600 Kč
16 707 000 Kč
18 132 400 Kč

Příjmy OH
8 397 646 Kč
8 262 297 Kč
8 350 584 Kč
9 911 289 Kč
9 246 331 Kč
8 748 274 Kč
8 696 280 Kč

Doplatek města na
jednoho občana
333 Kč
354 Kč
354 Kč
399 Kč
477 Kč
513 Kč
613 Kč

Tato situace není dlouhodobě udržitelná, proto město pro rok 2022 přistoupilo k navýšení místního poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Současná výše poplatku 588,- byla schválena zastupitelstvem pro rok 2013
a od té doby se nezměnila, přestože roste jak cena lidské práce, cena pohonných hmot tak i cena za nakládání
s odpady. Pro rok 2022 tedy bude nová výše poplatku 720,- na jednoho občana města. Pokud by naše legislativa
byla stejně tvrdá jako v sousedním Slovensku, muselo by město promítnout kompletní náklady do místního poplatku
a nemohlo by již dotovat své odpadové hospodářství z jiných kapitol rozpočtu. Pro obyvatele České Třebové by to
znamenalo, že výše místního poplatku by se musela pohybovat kolem 1200 Kč. Takové zdražení nikdo z nás nechce!
Pokud nechceme v dalších letech sahat ještě hlouběji do peněženek, budeme se muset zamyslet, zda přeci jen
nemůžeme něco změnit v našem chování. To něco, o čem mluvíme je zvýšení míry třídění směsného odpadu. Vyšší
míra třídění odpadu bude v budoucnu nutností pro každého. Každý občan bude muset kvalitně vytřídit odpad, který
produkuje, jako je tomu například v sousedním Rakousku, jinak bude platit. Jak již jsme říkali, od začátku letošního
roku platí nový zákon o odpadech. Díky tomuto zákonu se každý rok zvyšuje poplatek za skládkování směsného
odpadu až do roku 2030, kdy se jeho ukládání zakazuje úplně. Oproti roku 2020 se v roce 2029 zvýší cena za uložení
1 t směsného odpadu o 1350 Kč. Bohužel nám nepomůže ani tzv. třídící sleva, kdy obce do určitého množství mají
nárok na snížení tohoto poplatku. Jak v průběhu let narůstá poplatek za skládkování, tak naopak klesá limit pro tuto
slevu. Pro rok 2021 je tento limit 200 kg/občan, pro rok 2029 pouze 120 kg/občan. A podívejte se na předchozí řádky,
kolik směsného odpadu měla Česká Třebová v roce 2020 a to tam ještě není započítán objemný odpad! Pokud tedy
nezvýšíme míru třídění je další navyšování místního poplatku naprostou jistotou.
Město se vám bude snažit ve zvýšení míry třídění pochopitelně pomoci, ale bez snahy každého z nás to nepůjde.
Papír, plast, sklo i kovy jsou druhy odpadů z nichž lze vyrobit ještě spoustu nových věcí a je škoda je bez užitku
zahrnout do země. Zde je dobré připomenout, že ani biologicky rozložitelný odpad do černé popelnice nepatří, a
zvláště ten pocházející z kuchyně! Tento odpad se dá velmi snadno zkompostovat a získat kvalitní hnojivo – kompost,
který obohatí půdu o tak důležitou organickou hmotu a zvýší tak její kvalitu bez přídavků chemie.
Proto velkou novinkou od jara příštího roku bude rozšíření svozu papíru a plastu o svoz tzv. „od domu“. Od domu
bude svážen také bioodpad rostlinného původu. Každý, kdo požádá, dostane nádoby o objemu 240 l na tyto druhy
odpadu do bezplatné zápůjčky a bude moci třídit odpady v pohodlí domova, aniž by musel chodit na sběrná hnízda.
Jde o řešení, kdy je třídění odpadu pro vás co nejsnazší a nejpohodlnější a zároveň svoz logisticky co nejefektivnější.
Tento systém již na řadě míst bezproblémově funguje (Vysoké Mýto, Mnichovo Hradiště, Boskovicko, Židlochovicko).
Bohužel stávající sběrná hnízda nejsou schopná pojmout veškerý vytříditelný odpad, který je nyní součástí směsného
odpadu, aniž by bylo nutné výrazně navyšovat počet kontejnerů na hnízdech nebo četnost jejich svozu. Tento systém
je určen pro rodinné a malé bytové domy (do 4 bytových jednotek). Větší bytové domy budou i nadále třídit

prostřednictvím sběrných hnízd, jejich počet však bude navýšen. Letos se z rozpočtu města do sběrných míst
investuje půl milionu korun.
Možná se ptáte, kdo zaplatí nákup takového množství popelnic?! Město získalo na jejich nákup dotaci z Operačního
programu Životní prostředí. Bližší informace o projektu vč. toho, jak nádoby do zápůjčky získat obdržíte
prostřednictvím letáku, který Vám bude v dohledné době doručen do schránek nebo na ekologicko-popelářských
besedách o jejichž termínech a místech konání budete také informováni.
Proto zapojme se do nového systému! Tříděním recyklovatelných odpadů nejenže pomůžete rozpočtu svého města,
ale hlavně životnímu prostředí.
Tedy třiďme odpad! Má to smysl, a nejen ekonomický

