
                           Odpadové hospodářství podle nového zákona – 2. díl

      Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. vešel v platnost koncem roku 2020.  Směsný
(netříděný)  komunální  odpad  (SKO)  představuje  stále  větší  ekologickou  hrozbu.  Jeho
skládkování nelze stále tolerovat a od roku 2030 musí skončit.  Výjimka bude připuštěna
pouze pro netříditelný zbytek, jehož výhřevnost v sušině je menší než 6,5 MJ/kg. Množství
vytříděného odpadu ze SKO je nutno stále zvyšovat. Cíle jsou následující. 60 % v roce 2025,
65% v roce 2030 a 70% v roce 2035. Dnes je průměr ve středočeském kraji pouhých 40% !
Pobídek ke zlepšování třídění není málo. Poplatek za ukládání SKO na skládky postupně roste
z 800  Kč/t  v roce  2021  až  na  1850  Kč/t  v roce  2030.  Svozové  firmy navyšují  ceny  nejen
vzhledem k rostoucím cenám paliv a energií,  ale také vzhledem k tzv.  recyklační  rezervě.
V celé EU se totiž snižuje účinnost recyklace, protože jsou  stále vyšší nároky i  na kvalitu
tříděného odpadu. Jinými slovy přibývá výmět, který bude nutno řešit spalováním. 
Naštěstí je tu ale nový bonus pro obce, ve kterých občané lépe třídí. Například pro loňský rok
měla  taková  obec  skládkovací  poplatek  500  Kč/t  namísto  800  Kč/t.
Další významné snížení nákladů na odpady jak pro obec, tak pro občany je zrušení týdenního
svozu SKO ve prospěch 14 denního svozu. To jistě neuniklo vaší pozornosti. Svozy SKO šedá
nádoba,  plastů ve žlutých,  papíru v modrých pytlech a  bioodpadu ve hnědých nádobách
(od dubna do listopadu) jsou 1x 14 dnů jen v sudých týdnech.
 V nádobách na SKO se také často objevují nejen plasty, ale také až 50% bioodpadu, který je
nejvhodnější pro domácí kompostování, případně ukládání do hnědých nádob. Tím by mohly
odpadnout  i  náklady  obce na  svoz  bioodpadu  v kontejnerech.  Posečenou trávu  a  prořez
stromů ze zahrady lze jistě řešit v každé nemovitosti bez účasti obce. Navíc se nejedná o
odpad, ale o složky kompostu, či paliva po jejich usušení. Ve velkoobjemovém odpadu máme
též rezervy. Své opodstatnění mají určitě koberce, umyvadla apod., avšak nábytek a dřevěné
či  kovové  konstrukce  by  mohl  jistě  každý  demontovat  a  roztřídit  na  druhotné  suroviny
vlastními silami. 
      Odhaduje se, že zbývajících cca 30% netříditelného odpadu bude, stejně jako v západní
Evropě, spalováno v ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu). Ve Středočeském kraji je
však  dosud  jen  jediné  ZEVO  v Praze  Malešicích,  které  je  zcela  vytíženo.  Další  má  být
v elektrárně Mělník. ČEZ jako garant již vypsal výběrové řízení pro jeho výstavbu.
       Pro letošní rok 2022 již mají města a obce zpracovány a Ministerstvem vnitra schváleny
nové OZV (Obecně závazné vyhlášky) v souladu s Evropskou legislativou. Tyto dvě vyhlášky
č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a  č.2/2021 o stanovení
místního  poplatku  za  odkládání  komunálního  odpadu  z nemovité  věci  (včetně  příloh)
naleznete na webových stránkách obce Braškov. Kromě toho jsou přílohy č.1 Ceník poplatků
na  rok  2022 a  č.2  Ohlašovací  povinnost  plátce  poplatku k dispozici  jako  tiskopisy  na
obecním úřadu.
        Obec  Braškov  bude  nadále  pokračovat  při  zpoplatnění  směsného  komunálního
odpadu  ve  spravedlivějším  motivačním  způsobu  za  objem odpadu,  oproti  jednotnému
poplatku na občana za systém. Potom budou  náklady na odpady jak pro občana, tak pro
obec při stále rostoucích cenách skutečně závislé jen na úrovni třídění.  To znamená čím
důslednější třídění, tím menší náklady. Pro ilustraci město Kladno s jednotným poplatkem
mělo v roce 2020 na odpadové hospodářství výdaje 106 mil. Kč a příjmy 35mil. Kč.

                                                                           Ing Jiří Kolrusz, komise životního prostředí.


