Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás prostřednictvím tohoto letáku informovali o problematice komunálního odpadu, tj.
odpadu domácností, velkoobjemového odpadu, tříděného odpadu, elektroodpadu,… (dále jen KO)
v naší obci.

V posledních měsících se množily dotazy, proč se opět zvýšil poplatek za svoz domácího odpadu
(komunálního odpadu). Proč opět platíme za své popelnice víc než v předchozích letech?
Veškeré úpravy frekvence svozu komunálního odpadu a výše poplatku, ke kterým došlo, jsou
motivovány snahou o co nejrozumnější a současně nejhospodárnější přístup k řešení odpadu v naší
obci. Pro pokrytí nákladů na svoz KO obec vybírá roční poplatek na osobu u trvale bydlících a
poplatek za rekreační objekt. Vybíraný poplatek však neodpovídá ceně svozu nejobvyklejší 110 l
nádoby domácností (ani dalších nádob). Poplatek je paušální za jednu osobu, tudíž neodráží náklady
na reálný vývoz odpadu konkrétní domácnosti, nýbrž je stanoven jako podíl celkové ceny za likvidaci
KO na území obce, celkového počtu obyvatel, velikosti domácností a počtu svážených nádob.
Rozhodně tedy neplatí rovnice, jeden roční poplatek za osobu = cena svozu jedné popelnice.

Proč se popelnice nevyvážejí každý týden a proč opět platíme za své popelnice víc než v předchozích
letech?
Prvním krokem pro zvýšení hospodárnosti bylo zavedení svozu KO jednou za 14 dní, čímž se podařilo
minimalizovat úhrady svozu ne zcela plných, často poloprázdných nádob. Je třeba mít na paměti, že
cena svozu je pevná a odpovídá hmotnosti plně naplněné nádoby, nikoli reálné hmotnosti odpadu v
nádobě. Souběžným opatřením bylo navýšení poplatku odrážející průběžné zvyšování ceny svozu za
jednotlivé nádoby, viz tabulka č. 1 (srovnání roku 2015 a 2019). Dlouhodobě se obec snaží o snížení
ročního doplatku na svoz KO z rozpočtu obce ve prospěch investic do kvality odpadového
hospodářství (úprava sběrného místa, budování hnízd tříděného odpadu, likvidace bioodpadu aj.).
Tento doplatek činil v roce 2015 částku 316 206 Kč, v roce 2019 po přijatých opatřeních částku
250 000 Kč (průběžné srovnání viz tabulka 2). V roce 2020 a následujících letech bychom rádi
doplatek přiblížili částce 100 - 150 000 Kč, což odpovídá nákladu na likvidaci takového druhu odpadu,
který není pokryt vybíraným ročním poplatkem.
Tabulka č. 1

Vývoj ceny vývozu směsného komunálního odpadu
2015

obsah
nádoby

cena 1 vývozu

110l
240l
660l
1100l
pytel

45,54 Kč
76,36 Kč
252,43 Kč
272,21 Kč
46,81 Kč

Tabulka č. 2

2019
počet
nádob na
1 svoz
178
23
6
8
5

počet
nádob na
1 svoz
188
27
6
9
10

cena 1 vývozu
49,34 Kč
82,80 Kč
273,13 Kč
294,40 Kč
50,72 Kč

Doplatek obce za likvidaci odpadu v letech 2015-2019

DOPLATEK OBCE ZA
ODPADY CELKEM

2015

2016

2017

2018

2019

316 206 Kč

289 370 Kč

242 262 Kč

261 227 Kč

250 000 Kč

Při svozu jedenkrát týdně svozová firma často vyvážela poloprázdné popelnice, přičemž cena je
počítána za teoreticky plnou popelnici. V letním období, kdy se netopí a nevyváží se popel, trvá při
třídění odpadu popelnici naplnit mnohem déle než 14 dní. Proto byl po krátkém zkušebním období
zaveden svoz jednou za dva týdny. Zvýšení ceny na osobu na jedné straně reaguje na zvyšující se
cenu svozu odpadu viz tabulka č. 3 a č. 4
Tabulka č. 3

Porovnání platby obyvatel za KO a roční cena svozu jedné 110l nádoby na KO

platba obyvatel a rekreační objekt za rok
roční cena svozu 110l nádoby na KO

2018
500 Kč
1 220 Kč

2019
600 Kč
1 283 Kč

2020
800 Kč
1 283 Kč

K navýšení ceny svozu KO pro rok 2019 na částku 600/300 Kč a následně na částku 800 Kč pro rok
2020 (dle dokumentu Krajského úřadu ÚK za období 2014 až 2018 byla cena likvidace odpadu za
osobu na hodnotě
844 Kč již v roce 2018) obec přistoupila na základě analýzy struktury obyvatelstva ve vztahu k ceně
svozu KO na jednu domácnost (počet obyvatel v domácnosti, věk obyvatel v domácnosti, počet
nádob na jednu domácnost, celkový počet nádob). Určujícím údajem byl vývoj roční ceny svozu
jedné obvyklé 110 l nádoby na KO ve vztahu k ročnímu poplatku na osobu/rekreační objekt (tabulka
3). Z analýzy vyplývá, že výše poplatku do roku 2019 byla nižší než cena svozu jedné nádoby, a to i
v případě, že šlo o domácnost dvou dospělých osob (na území obce výrazně převažují domácnosti o
1 a 2 trvale bydlících osobách). V případě, že taková domácnost vyváží nádoby 2 a více, je i stávající
poplatek pod cenou nákladů na svoz KO.
V roce 2020 je poplatek za odpad 800 Kč na osobu a rok s výjimkou dětí do 15 let věku, které odpad
nehradí (počet dětí v domácnosti nesouvisí s počtem nádob na jednu domácnost). Za rok 2020 je
to celkem 26 vývozů směsného komunálního odpadu, když si necháte popelnici vyvézt každých 14
dní. Většina domácností nechává vyvážet 2 a více popelnic.
Obec by současně ráda směřovala k co nejdůslednějšímu třídění odpadu. Ideální podíl tříděného
odpadu na celkovém množství KO je 40 %. Vývoj podílu tříděného odpadu (za který obec získává
finanční náhradu) v naší obci se sice pomalu zvyšuje, ale k uvedené ideální hodnotě má zatím velmi
daleko, viz tabulka č. 5. Větší třídění znamená též snižování podílu směsného odpadu, jehož cena
svozu a následné likvidace setrvale stoupá a bude výrazně stoupat i v budoucích letech (výhled do
roku 2030 předpokládá nárůst ceny o více než 100 %).
Produkce komunálního odpadu klesá, podíl tříděného odpadu roste, bohužel neúměrně málo.
Z médií můžeme slyšet, že se městům a obcím vrací bonus za vytříděný odpad. Ano je tomu tak, ale
platba ani zdaleka nepokryje náklady spojené na odvoz tříděného odpadu. Nicméně svoz je pro
obec levnější než svoz odpadu směsného. Abychom takto mohli šetřit naše peníze, je nutné
důsledně sešlapávat tříděné komodity (papír, plast), aby kontejnery na tříděný odpad nebyly
předčasně plné "vzduchu".
V roce 2020 přibylo třídění použitých tuků a jedlých olejů. U kovových obalů je třeba dbát na to, že
veškeré potravinové plechovky se musí třídit a nepatří do železného šrotu. Červený kontejner na
sběrném místě Třebušín č.p. 100 je na železný šrot a šedivý kontejner je na veškeré potravinové
plechovky a drobný kovový odpad. Do celkových nákladů patří též průběžná údržba sběrného
místa, úklid stanovišť kontejnerů na tříděný odpad, odpadkových košů a veřejných prostranství.
Obec se i nadále hodlá podílet na úhradě té části odpadů, které nejsou zahrnuty do ročního poplatku
obyvatel (viz výše uvedená částka 100 – 150 000 Kč), a formou drobných investic i průběžné údržby
se podílet na celkovém zkvalitňování kultury odpadového hospodářství. Jaký bude konečný účet za
odpady a kolik budeme schopni na svozu a likvidaci odpadů ušetřit je však na každém z nás.
Při platbě za skutečné množství směsného odpadu by většina občanů obcí třebušínska platila sumu
výrazně vyšší, než jsou aktuální poplatky. Pokud tedy vyprodukujeme méně směsného
komunálního odpadu a naopak více vytřídíme, může se nám společně podařit udržet cenu za
likvidaci odpadu na současné částce.
26.8.2020 Obec Třebušín

