Jak dál s odpady v naší obci
Co se děje?
Po dlouhých letech stability se situace v odpadovém hospodářství začíná dramaticky měnit.
Hlavním důvodem je nařízení Evropské unie o nakládání s odpady, které mimo jiné stanovuje
úroveň tříděná odpadů do roku 2030 a současně stanovuje poplatky za skládkování
směsného komunálního odpadu (černé popelnice – SKO). Pro rok 2019 byl stanoven
minimální limit 35% podílu separovaného odpadu (papír, plast, sklo, bioodpad). Obec
Ondřejov se pohybuje okolo 28%, Což znamená, že stanovený limit jsme nesplnili a z této
skutečnosti vyplyne i další zvýšení nákladů. Minimální podíl separovaného odpadu se každý
rok zvyšuje, v roce 2020 je limit 45% a ten pak postupně roste až do roku 2027, kdy má
dosáhnout 75%. Stejně tak stoupá poplatek za skládkování SKO, z dnešních 500,- Kč až na
1850,- Kč za tunu v roce 2029. Aby toho nebylo málo, tak i svozové firmy zvyšují ceny za své
služby, v roce 2019 to bylo o 30%, v roce 2020 o dalších 7%. Za této situace je jasné, že
poplatek za likvidaci odpadu bude v následujících letech stoupat. Jen pro dokreslení
současné situace doplňuji, že Obec Ondřejov doplácela ze svého rozpočtu na odpadové
hospodářství v roce 2019 částku 1.300.000,- Kč, což je samozřejmě dlouhodobě
neakceptovatelný a neudržitelný stav.

Co s tím děláme?
Obec Ondřejov v této souvislosti přijímá řadu opatření za účelem snížení nákladů na likvidaci
odpadů, za účelem zvýšení míry separace a za účelem snížení objemu SKO.
- Prvním z nich je zavedení 14denního svozu namísto týdenního. Menší četnost svozů nám
zajistí lepší cenu za likvidaci SKO a též sníží počet nevyvážených anebo polovičně naplněných
popelnic oproti dnešnímu stavu.
- Druhým opatřením je zmenšení objemu popelnice v základní ceně poplatku. Reagujeme tak
i na četné připomínky občanů, že předplacený objem popelnice nevyužijí a stačí jim menší.
Nyní tedy taková možnost je. Nelze si ale objednat nesmyslně malý objem, toto jsme opět
limitovali podobně jako tomu bylo dosud, nechceme, aby občané likvidovali pod tlakem nízké
ceny odpad nelegálně. Komu základní objem stačit nebude, může si připlatit a získat tak
objem navíc. Příplatek respektuje náklady, které obec s danou službou nese.
- Třetím opatřením je zrušení černých kontejnerů 1100 l v hnízdech pro separovaný odpad.
V těchto kontejnerech končí velmi často odpad osob, které nejsou poplatníky nebo odpad,
který tam nemá co dělat – stavební odpad, bioodpad apod. V této souvislosti upozorňujeme
občany, kteří nemají dnes popelnici a likvidují odpad prostřednictvím těchto kontejnerů, že
si mohou zakoupit svoji vlastní popelnici nebo při platbě poplatku za odpad požádat na
obecním úřadě o popelnici svozové firmy, kterou dostanou do pronájmu. Všichni poplatníci,
kteří jsou na trasách svozů mohou mít popelnici. Kontejnery 1100 l zůstanou ve vybraných
chatových oblastech a na vybraných místech, kde jejich nasazení dává smysl a budou určeny
jen pro poplatníky v daných oblastech. Odlehlé chatové oblasti a chaty mimo trasy svozu
budou řešeny pomocí pytlů 110 l obdobně, jako v minulých letech.

- Čtvrté opatření bude zavedení odběrů pytlů na SKO od občanů a chatařů, kteří nemají
popelnice nebo 1100 l kontejner v dosahu.
- Pátým opatřením je zvýšení poplatku formou obecně závazné vyhlášky na jednoho
poplatníka na 950,- Kč pro rok 2020.
!!! Při platbě poplatku dobře zvažte, jak velký objem popelnice potřebujete. Pokud jste
zvyklí na týdenní svoz, uvědomte si prosím, že nyní budeme odpad svážet jen 1x 14 dní nebo
1x měsíčně, proto si i podle toho nadimenzujte velikost popelnice (120 l, 240 l) a četnost
svozu (14-denní, měsíční). Pokud budete potřebovat jinou popelnici, nahlaste změnu při
platbě poplatku na obecním úřadě. !!!
Další opatření připravujeme na rok 2021. Požádali jsme o dotaci ve výši 1,8 mil. Kč na nádoby
(popelnice) a díky nim bychom chtěli zavést separovaný sběr přímo od Vašich domácností.
Připravujeme též svoz bioodpadu prostřednictvím domovních nádob na bioodpad. V současné
době se účastníme společně s dalšímu obcemi soutěže v rámci Regionu jih na výběr
dodavatele služeb pro svoz a likvidaci odpadů.

Jak můžete pomoci Vy?
Chovejte se tak, aby po Vás zbylo co nejméně odpadu a pokud už nějaký zbude, tak jej
důkladně vytřiďte. Objednejte si takovou popelnici na SKO, kterou při dané frekvenci svozů
naplníte. Do popelnice na SKO dávejte jen to, co nejde vytřídit jinam. Zejména se vyvarujte
ukládání bioodpadu do popelnice na SKO – to je v tuto chvíli největší problém.

TERMÍNY SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční od úterý 21. dubna 2020 až
do neděle 26. dubna 2020
Kontejnery budou umístěny v těchto lokalitách:

v Ondřejově : areál ZD
v Třemblatech: v ulici Na Rybníku
v Turkovicích: v ulici K Březině
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 25. dubna 2020
Kontejnery budou umístěny v těchto místech a časech:

Třemblat: u požární nádrže: 8:00 – 8:30
Ondřejov: areál ZD: 8:40 – 9:20
Turkovice: ulice Ke Šmejkalce u autobusové zastávky: 9:30 – 10:00

