Vážení spoluobčané,
jak většina z vás ví, 15. 12. 2021 proběhlo v sálu kulturního domu zasedání Zastupitelstva obce
Stehelčeves. Kromě běžné agendy bylo součástí i jednání o nových obecně závazných vyhláškách
k odpadovému hospodářství, a tedy ke svozu odpadu, k jeho četnosti a cenách. To vše proběhlo na
základě povinnosti obce tyto vyhlášky vydat v souvislosti s novou legislativou k odpadům. V tomto
případě se jedná o nový zákon č. 541/2020 Sb. a především §40, kde se již výslovně zakazuje ukládání
využitelných odpadů na skládky, a to od roku 2030. A právě k této skutečnosti se vážou tato opatření
obcí a také jim to zákon výslovně ukládá. Pokud by obce na tento stav nereagovaly, byly by výrazně
pokutovány ze strany státu.
Obce a města se tedy musí snažit v tomto následujícím období vytřídit co největší možné potenciálně
využitelné složky komunálních odpadů a minimalizovat množství odpadů, které by se ukládalo na
skládky.
Naše obec, tak jako ostatní obce, k tomuto problému navrhovala nově několik variant svozů. A právě
z důvodu razantních navýšení cen odvozu odpadu navrhovala v dalším období omezit svozy na 1x za
14 dní, 1 x měsíčně a pak jednorázové svozy v případě většího množství odpadu. I v reakci na
požadavky občanů byla tato problematika diskutována na Zastupitelstvu obce a také ve spolupráci se
společností ARCH consulting, s.r.o., která zpracovala pro obec ucelenou „Analýzu a návrhové opatření
odpadového hospodářství“. Zástupci společnosti vysvětlovali na Zastupitelstvu principy nového
systému a odpovídali na otázky občanů, protože stejné analýzy zpracovávali i pro další obce v regionu.
Návrh obce na svozy 1x za 14 dnů vyplývaly především z důvodu prudkého nárůstu cen za svoz odpadů
a tedy důvodu, aby občané neměli tak vysoké částky za svozy. Po zvážení všech variant a požadavků
jak obce, tak i občanů nakonec bylo rozhodnuto, že zůstane zachován týdenní svoz pro ty občany, kteří
o to stojí. Rok 2022 bude jakýsi přechodný, protože legislativa v oblasti odpadů dozná jistě dalších
změn, na které bude třeba reagovat. Pro rok 2022 byla stanovena sazba poplatku dle výpočtu 0,80
Kč/litr x počet svozů/rok.
Zde je tedy tabulka, jak budou vypadat svozy v roce 2022
Frekvence svozu
1 x týdně
1 x za 14 dní
1 x měsíčně
Jednorázová známka

Počet svozů/rok
52
26
12

Cena/ nádoba 120 l
4 992 Kč
2 496 Kč
1 152 Kč
96 Kč

Cena/nádoba 240 l
9 984 Kč
4 992 Kč
2 304 Kč

Je třeba si uvědomit, že i přes zvýšení poplatků od domácnosti, obec stále doplácí na svoz odpadů
vysokými částkami, které by bylo možné v obci investovat jinak. Míra doplatku obce dosáhla výše
49 %, v současnosti tedy 785 326 Kč za rok. Obecná doporučení pro obce je doplácet ve výši 25 %, což
jak vidíme, naše obec přesáhla poměrně významně. Je to z toho důvodu, aby finanční zátěž na občany
nebyla tak razantní. Do této doplatkové částky je zahrnuta i likvidace odpadů nejen z popelnic, ale i
likvidace všech odpadů, které občané dovezou na sběrný dvůr. Nová legislativa taktéž umožnila nově
obci vybírat poplatek za svoz odpadů za nemovitost, tedy i tam, kde není osoba či osoby trvale hlášeny,
to obci dříve zákon neumožňoval.
Evropská legislativa spolu s národními legislativami budou v blízké době vyvíjet velký tlak na omezení
skládkování, a dokonce jsou návrhy, že od roku 2035 nebude přijímán žádný odpad na skládku, pokud
je vhodný k recyklaci. Bude to tedy na nás všechny klást velké nároky k extrémnímu separování
odpadu. Prosím mějte to na paměti, jsme v tom totiž všichni společně a těžko říci, co přinese období
následující. Třiďme tedy o sto šest 
Mgr. Monika Korábová
zastupitelka obce

