Informace o odpadovém hospodářství obce za rok 2021
Na začátku loňského roku, došlo k zásadní změně zákona o odpadech, jehož nedílnou součástí jsou
ceny, které se dotýkají nás všech. Stejně jako loni tak i letos jsme nastavili vyhláškou poplatek za svoz
odpadu ve výši 400 Kč za osobu trvale hlášenou nebo rekreační objekt. V loňském roce jsme měli
slevu na skládkovném ve výši 200 kg na osobu trvale hlášenou. To znamená, že do této výše jsme
platili skládkovné 500 Kč za tunu. Co by bylo nad tento limit, skládkovné by se zvýšilo na 800 Kč za
tunu. Za loňský rok 2021 nám na jednoho občana vyšlo 188 kg. Na rok 2022 je sleva pouze 190 kg na
osobu při ceně 500 Kč/t a při překročení budeme platit drahé skládkovné 900 Kč za tunu. Tyto ceny
jsou stanoveny zákonem o odpadech a každým rokem se tyto pomyslné nůžky budou rozvírat více.
Do výše uvedených tun se započítává veškerý dopad (vyjma tříděného), tedy i svoz velkoobjemového
odpadu.
Z toho tedy vyplývá, že je potřeba co nejvíce využívat nádob na separovaný odpad (sklo, papír, kovy),
abychom snížili produkci komunálního odpadu. V obci máme rozmístěny celkem tři tato hnízda,
jejichž umístění naleznete na webových stránkách obce v sekci odpady. Pro svozy plastů a
nápojových kartonů je možno využít pytlů, které jsou distribuovány mezi občany.
Celkem za rok 2021 bylo vytříděno následující množství odpadu:
Papír:

6,596 t

Sklo:

6,885 t

Nápojový karton:

0,194 t

Plast

7,666 t

Kovy

3,002 t

S novým zákonem dochází i ke zpřísnění podmínek ukládání odpadů do skládky. Popelnice
s bioodpadem, separovaným odpadem, sutí a jinými odpady, které nemají v popelnici být a do
skládky je zákaz některé z těchto odpadů dávat, nebudou sváženy. Taková popelnice bude mít lístek
s informací pro občana. Pokud je popelnice teplá, je v ní popel, i když nedoutná, nemůže být
vyvezena, neboť by odpad ve voze zahořel a s ním i svozový vůz. Občané budou informováni o
důvodu nevyvezení vzkazem pod víkem popelnice.
Pokud jste živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, mějte na paměti, že ze zákona o
odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem. Všechny povinnosti
fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon o odpadech. Podle tohoto
zákona je původcem odpadů každý, tj. i právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.
V případě většího množství odpadů kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. firmu
oprávněnou k převzetí odpadu podle zákona o odpadech. S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování
odpadu a ta zajistí přistavení odpovídajících nádob nebo si nádoby zajistíte sami. Vzhledem k tomu,
že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno i odstraňování jednotlivých
složek vytříděného odpadu. Na každou složku odpadu vám pak firma musí vyčlenit samostatnou
nádobu. Pokud produkujete malé množství odpadu můžete pro třídění využít systém obce.
Zapojením do využití obecního systému odpadového hospodářství obce Žerotín můžete následně
využívat barevné nádoby na tříděný odpad určené pro občany a také běžný svoz komunálního
odpadu. V tomto případě je třeba uzavřít s obcí Žerotín smlouvu o využití obecního systému
odpadového hospodářství.

Plnění povinností původců odpadů kontrolují pověření pracovníci obecních úřadů, obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a České inspekce životního prostředí. Horní hranice
pokut, které mohou příslušné orgány uložit za porušení povinností, se přitom pohybují v řádech
milionů (§ 117 a § 118 č. 541/2020 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Například
v případě, kdy fyzická osoba oprávněná k podnikání nakládá s odpadem mimo zařízení určené pro
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, může ČIŽP nebo obecní úřad obce s rozšířenou
působností uložit podle závažnosti případu pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Přímo obecní úřady jsou
oprávněny kontrolovat u původců (např. osob samostatně výdělečně činných – živnostníků, s.r.o. a
dalších):
• zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro
nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a
• zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění
odpadu v souladu se zákonem o odpadech. V případě zjištění porušení uvedených povinností, tedy
při využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s
obcí nebo v případě nezajištění využití nebo odstraňování odpadů, ukládají obecní úřady pokutu až
do výše 300 000 Kč.

V Žerotíně dne 16. března 2022

Venský Robert v.r., starosta obce

