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Souhrnná zpráva o nakládání s odpady na území obce Plískov

Obec Plískov v souladu se zákonem o odpadech zajišťuje dlouhodobě vhodné podmínky pro
nakládání s odpady, vznikajícími pobytem občanů, aktivitami podnikatelů, i činností v rámci
správy obce.
Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii, podle níž je prioritou předcházení vzniku
odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k
opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani
to, jeho odstranění. V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce 1991. V
současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od
1. 1. 2021. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a
prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí
při nakládání s odpady.
Nový zákon odpadech ukládá všem hospodárné a ekologické odkládání odpadů, a v průběhu
loni započatých 10 let zvyšuje tlak na plnění stanovených cílů, vztahující se k vytříděným
složkám komunálního odpadu, zejména dosažení vytříděnosti vázané k jednotlivým rokům.
Prvním referenčním rokem je rok 2025 s hodnotou 60 % vytříděných z celkového množství
komunálních odpadů, tato hodnota se bude každoročně zvyšovat, neplnění může vést
k udělení sankcí obci. Naopak splnění limitu ovlivní výhodně výši poplatku za skládkování.
Tato zpráva má za úkol přiblížit obyvatelům obce principy odpadového hospodaření v obci
a naklonit všechny společnému úsilí o co nejhospodárnější výsledky.
Splnit cíle nebude lehké ani levné, zákon současně stanovuje tvrdé finanční stimuly, tedy
navyšuje původcům odpadu postupně a významně sazby za skládkování směsného odpadu a
jeho odstranění.
Vhodným nástrojem, jak snížit množství netříděného směsného odpadu (v domovních
popelnicích) je nově vydaná vyhláška obce Plískov č. 1/2021 o poplatku za odpad
z nemovitosti, kdy každý majitel domu může volit, kolik odpadů chce odkládat a tolik také
zaplatí. Již po prvním roce zavedení známkového systému je zřejmé snížení produkce o téměř
45 %.
Ke snížení objemu směsného odpadu zřejmě přispělo i zavedení individuálního vážního
systému firmou Rumpold za jednotlivé obce při každém svozu.
Další možností je poctivě vytřídit a odděleně odkládat co nejvíc vybraných recyklovatelných
odpadů na příslušných stanovištích (papír, kartony, plastové a PE obaly, igelit, polystyren,
kelímky, kovy, obalové sklo, potravinářské oleje a tuky, textil). Kovy lze vkládat do kontejneru,
určeného na plasty, firma Marius Pedersen používá třídicí linku a kovy separuje. Samozřejmě
nejlépe by bylo naučit se bezobalovému nákupu potravin a potřeb, ale to vždy možné není.
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Tyto odpady jsou navíc zdrojem finančního příspěvku ze státních zdrojů prostřednictvím
společnosti EKO-KOM, takže důraz na třídění se obci i mírně vyplácí.
BIO odpad, převážně z vegetace, lze odkládat ve velkoobjemovém kontejneru, přednostně
však je třeba využívat domovní kompostéry, které byly zdarma rozdány všem zájemcům,
nabídka stále trvá a všem bude vyhověno. Je třeba připomenout, že velké či kompaktní části
keřů a stromů je třeba odvážet na stanoviště města Zbiroh u mostku na Chotětín, ukládání do
kontejneru je nežádoucí, protože zbytečně zatěžuje obecní rozpočet.
Nebezpečné odpady, včetně pneumatik a motorových olejů, jsou odebírány mobilním sběrem
firmou Marius Pedersen 2x ročně, velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, koberce, velké
předměty..) je soustřeďován a odvážen na skládku 1x ročně.
Stavební a demoliční odpady, které nejsou komunálním odpadem, lze ukládat na skládce
v Chotětíně na vlastní náklady.
Sběrný dvůr při skládce v Chotětíně lze průběžně využívat pro okamžité odložení veškerých
tříděných, nebezpečných odpadů a elektrospotřebičů zdarma, po předložení občanského
průkazu.
Způsob odkládání všech výše uvedených odpadů upravuje vyhláška č. 1/2022 o stanovení
systému odpadového hospodářství, dostupná na webu obce Plískov.
___________________________________________________________________________
Z níže přiložených přehledů vyplývá, že se obci díky opatřením podařilo náklady na odpadový
systém udržet v přijatelných číslech, a to i přes uplatnění nových zákonných požadavků (sběr
olejů a textilu, odběr velkoobjemového odpadu, zvýšení skládkovného). Přesto obec dotuje
systém odpadového hospodářství z vlastních zdrojů.
V letošním a dalších letech se dá očekávat další navyšování plateb zejména za likvidaci
směsného odpadu (popelnice), tj. zvyšování nákladů firem na svoz, poplatek za skládkování a
odběr odpadu a další nepříjemná opatření. Obec, jako dobrý hospodář bude zřejmě
v budoucnu nucena spolu s nimi přiměřeně zvýšit i poplatky za odebraný odpad od majitelů
nemovitostí. Za letošní rok však, na rozdíl od mnoha jiných obcí, poplatky zvýšeny nebyly.
Proto jen na nás závisí, zda přistoupíme velmi odpovědně k této skutečnosti, budeme
respektovat cíl státu o minimalizaci objemu vyprodukovaných odpadů a věnujeme
dostatečnou pozornost jejich prvotnímu třídění. Finanční prostředky obce, které odpadky
spolykají budeme umět vynaložit daleko lépe.

Děkujeme všem odpovědným lidem v naší obci, občanům, rekreantům,
podnikatelům, návštěvníkům i turistům, za ohleduplný přístup k této
problematice. S Vámi se nám to podaří.
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Přehled produkce odpadů
Druh odpadu
směsný komunální
objemný
BIO odpad
olej, tuky
nebezpečný
papír
sklo
Plasty, PVC, PE
ostatní (pneu, elektro)
textil
CELKEM

rok 2019/tuny
rok 2020/tuny
rok 2021/tuny
50,30
52,70
26,08
2,70
3,10
40,84
26,25
32,55
0,01
0,83
0,15
0,24
0,10
0,21
3,51
3,07
2,82
4,41
5,04
4,04
2,71
2,61
2,49
0,02
0,10
0,43
nebyl kontejner
0,85
0,92
102,04
94,25
72,79

Z uvedených dat je zřejmé, že se nám podařilo změnou systému poplatků snížit množství
směsného odpadu meziročně na neuvěřitelnou polovinu! Děkujeme!
Náklady a fakturovaný paušál
Druh odpadu
směsný komunální
objemný
BIO odpad
olej, tuky

rok 2019

nebezpečný
papír
sklo
Plasty, PVC, PE
ostatní (pneu, elektro)
textil
příspěvek na sběrný dvůr
CELKEM

106.846.neprováděl se sběr
18.150.zdarma
7.000.-

rok 2020

rok 2021

116.679.5.699.12.705.605.(paušální poplatek)
3.438.-

91.418.5.022.12.705.605.(paušální poplatek)
6.574.-

16.380.23.220.36.195.(fakturace Polygon) (fakturace Polygon) (fakturace Polygon)
nebyl kontejner
2.800.151.176.-

800.(paušální poplatek
2.838.165.962.-

800.(paušální poplatek)
2.794.156.113.-

Přes ušetřené prostředky za směsný odpad se náklady pohybují na obdobné výši jako
v předchozích letech, a to vinou nových poplatků a navyšování dalších plateb (např. paušální
poplatek na 1 obyvatele společnosti Polygon se za 2 roky zvýšil dvojnásobně).

Zpracovala: Daniela Machatá

V Plískově dne 1. 2. 2022

