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Určeno vlastníkům nemovitostí a
podnikajícím osobám v obci Račice
Váš dopis značky ze dne

Naše značka

Vyřizuje:
Jiří Rosický

V Račicích dne:
12.05.2021

Vážení majitelé nemovitostí v obci Račice,
rád bych se s Vámi takto podělil o zkušenosti s likvidací odpadů v naší obci za poslední roční
období a co nás na úřadě tíží.
V posledních měsících byla provedena fyzická kontrola odpadních nádob se směsným komunálním
odpadem. Kontrola ukázala, že se našly četné případy, kdy byly v nádobách odpady, které se dají
vytřídit a uložit do barevných kontejnerů. Obec od občanů tyto odpady svozem přejímá, tím se
stává legislativním původcem odpadů a musí se řídit danými zákony a také se podle toho chovat a
s odpady nakládat. Obec je následně zodpovědná za celé odpadové hospodářství a minimalizování
nákladů na odpady, má právo tyto skutečnosti ověřovat a sjednávat nápravu. Naším zájmem je,
produkci odpadů co nejvíce snižovat a třídit přímo v domácnostech, firmách apod.
Z provedené kontroly je evidentní, že ve většině nádob je směsného odpadu málo a je vytříděný.
Bohužel u některých nemovitostí jsou odpady ve směsných popelnicích absolutně netříděné! Tento
přístup pak má dvě roviny, obyvatelům nestačí jedna nebo dvě popelnice a dále zvyšují tak náklady
na likvidaci odpadů všem dalším občanům, kteří k třídění odpadů přistupují řádně.
Zajímavé je, že existuje velký rozdíl v množství odpadů v poměru na obyvatele! Příklad: dva
spoluobčané v jedné nemovitosti mají dvě plné popelnice za jeden měsíc, u druhé nemovitosti kde
jsou také dva obyvatelé je vyvezena jedna popelnice za měsíce dva. Takovýto rozdíl, stojí za
úvahu, v čem rozdíl vězí, co myslíte?
Svozová firma eviduje počet svezených nádob od jednotlivých nemovitostí při každém svozu a dle
počtu popelnic nám účtuje náklady. Z toho se dá odvodit úspora: když nepotřebuji vyvézt
poloprázdnou popelnici a vystačí i na druhý měsíc, tak ji zbytečně nedávat ven k vývozu, protože
nám ji firma naúčtuje! Stejně tak se účtují BIO nádoby, fakturuje se jen doprava za vyvezenou
nádobu. Dále se fakturuje množství uloženého směsného odpadu na skládku a BIO na
kompostárnu. Pro úplnost sděluji, že uložení směsného odpadu je cca 3 x dražší jak uložení BIO
odpadu.
Pro uložení dalších odpadů je možno využít sběrné dvory, díky evidenčním kartám. Obec
disponuje podrobným rozpisem, kolik kterého odpadu, a který občan na dvůr uloží. Využití dvora
je také velmi rozdílné dle jednotlivých občanů. Zde bychom chtěli apelovat na to, abyste měli co
nejlepší přehled o váze odpadu, obsluze toto množství sdělili, protože obsluha dvora
zadává množství do systému a dle toho nám pak dojde čtvrtletní faktura za uložené
odpady ve dvoře. Je rozdíl, pokud uložíte 5 prázdných plechovek od barvy cca o váze
cca 1 kg x 40 Kč = 40 Kč nebo obsluha dvora uvidí 5 plechovek a zadá do systému 5
kg barvy tak je výsledek 200 Kč. Je nutné obsluhu dvora na množství odpadů
upozornit. K této výzvě přikládáme i ceník co nás uložení odpadů stojí. K cenám je
nutné ještě připočíst DPH!
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Tím, že někteří původci odpadů netřídí nebo třídí nedostatečně, dochází k tomu, že se naší obci
zvyšují náklady na odpady ukládané na skládce. Uložení na skládce je nejdražší likvidace odpadů,
která je, proto je nutné toto množství minimalizovat co nejvíce.
Skládkování odpadu bude končit v Evropě v roce 2030 (původní návrh byl 2024). Vytříděnost
odpadů musí dosáhnout 70% z celkových produkovaných odpadů, takže musíme brát separaci
odpadů jako prioritu. Třídí se už mnoho komodit v obci, takže směsného odpadu by mělo být
minimum.
V druhé polovině roku 2021 bude posílen počet nádob na tříděný odpad, takže bude více úložných
prostorů pro tyto odpady. Papírové krabice rozložte, aby se do kontejneru vešlo více tohoto
odpadu, víčka ze sklenic (zavařovacích, potravin, nápojů apod.) vhazujte do příslušných
kontejnerů, ne do skla. Pokud posíláte své děti s odpady, tak je prosím poučte, jak mají separované
odpady do kontejnerů uložit a neznehodnocovaly vaši práci doma v prvopočátečním třízení.
Z kuchyně se produkuje mnoho BIO odpadu, tak ho hned v prvopočátku neznehodnocujte kelímky,
víčky od nápojů, kostmi z vývarů apod., abyste tento poměrně často produkovaný odpad mohli
uložit na kompost či do BIO nádob a neukládali ho do směsného odpadu!
Dle nového zákona 541/2020 se výrazně mění přístup k problematice odpadů, likvidaci odpadů a
poplatkům za odpady, takže se změny dotknou všech obcí v ČR. Nejpozději 1.1.2022 budou všude
v platnosti nové obecně závazné vyhlášky v této oblasti a bohužel většinou se i poplatky budou
zvyšovat. Poplatky, které obce obdrží od poplatníků, tvoří cca 50% z celkových nákladů na
likvidaci odpadů, dalších cca 50% musí uhradit obec.
Pečlivým tříděním pomůžete snížit náklady na odpady. Nebudeme pak zbytečně vynakládat
finanční prostředky z obecního rozpočtu na odpadové hospodářství a tím snížíme poplatky za
likvidaci všech odpadů. Dále uspoříte místo v nádobě pro směsný odpad, nebude potřeba více
nádob, či se omezí frekvence vývozu. Proč většině našich občanů třídění odpadů nedělá potíž a
někdo v podstatě tuto činnost bojkotuje?
Třídit se v naší obci dá: sklo bíle, barevné, papír, kov, BIO a další odpady na sběrném dvoře: jako
je olej z kuchyně do žlutých kbelíků apod. Takže co vlastně dát do směsné popelnice? Pleny,
vlhčené ubrousky, smetky ze dvora, kosti z vaření z kuchyně a co dál ? V podstatě už není co…….
Děkuji za pochopení situace týkající se odpadového hospodářství nejen v naší obci, ale i v jiných
regionech, kde působíme a chovejme se tak, abychom zbytečně nezatěžovali své okolí a svou zemi
zachovali krásnou a zdravou i pro další generace. Nezatěžujme své peněženky tím, že budeme
k této problematice lhostejní.

Jiří Rosický
starosta
Obec Račice, Račice 5, 675 55 Hrotovice, IČ: 00378526
Email: ou.racice@volny.cz
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