ZMĚNY V ODPADECH
Evidenční systém sběrných nádob na komunální
odpad
Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od
1. 1. 2021 a všichni jsou povinni se tímto řídit.
Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad na způsob nakládání s odpady a s tím i
zvýšené finanční náklady. Zejména je nutné sledovat, a co nejpřesněji vykazovat produkci
komunálních odpadů z jednotlivých obcí, jelikož produkce komunálních odpadů přímo ovlivňuje
finanční dopad na obec.
Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely zákona o odpadech se zástupci obcí, jež jsou
obsluhovány Technickými službami Hlinsko, s.r.o., dohodli na dalším společném postupu, kterým je
zavedení komplexního řešení svozu odpadů, tzv. chytrý systém svozu odpadů. Jedná se o zavedení
evidenčního systému odpadových nádob (popelnic) v jednotlivých obcích.
V průběhu první poloviny roku 2021 by měly být všechny nádoby na odpad očipovány a následně
pasportizovány. Aby byla možná pasportizace očipovaných nádob, je nutné, aby každá nádoba byla
opatřena číslem popisným. Tímto opatřením, které je prvním krokem v plnění podmínek zákona o
odpadech, bude zpřesněno produkované množství komunálních odpadů z jednotlivých obcí a tím i
odpovídající finanční náklad spojený s likvidací odpadů v dané obci.
Prvním krokem, co je nutné učinit, je, aby si každý vlastník označil číslem popisným nádobu na
komunální odpad (popelnici), která bude následně obsluhována.
Po tomto bude následovat očipování nádob, což bude zajištěno ze strany obce. O termínu čipování
budou občané v dostatečném časovém předstihu informováni. Po tomto bude provedena pasportizace
nádob – přiřazení čipu k číslu popisnému, což už budou provádět Technické služby Hlinsko, s.r.o.
v rámci svozu odpadů, o čemž budou rovněž občané informováni, aby ponechali nádoby na stanovišti
delší dobu a mohlo tak dojít k pasportizaci všech nádob.
Evidence sběrných nádob je vyvolána dopady zákona o odpadech, který nabyl účinnosti od 1. 1. 2021.
Petr Stejskal
jednatel TS Hlinsko
v. r.

Vážení občané,
jak je uvedeno výše, nezbývá nám nic jiného, než dostát zákonu a zapojit se do čipování
popelnic i u nás. Čipy máme již k dispozici, nyní je třeba je nainstalovat na popelnice. Bylo
by vhodné, aby popelnice v době čipování byla prázdná. Další svoz odpadu proběhne v týdnu
po Velikonocích. Prosíme Vás proto, abyste po tomto svozu nechali svoje popelnice přístupné
a pokud to bude možné, také po několik dní prázdné, abychom popelnice označili čipy.
Prosíme také o označení popelnic číslem popisným.
Nová legislativa nutí obce i nás všechny k maximálnímu využívání odpadů, zlepšení jejich
třídění a recyklaci využitelných materiálů. Postupně se totiž bude navyšovat cena za tunu
komunálního odpadu ukládaného na skládky, a naopak se v jednotlivých letech bude snižovat
limit pro množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku v rámci tzv.
třídicí slevy. Do roku 2030 musí ČR recyklovat o třetinu více odpadu než v současné době, a
začne také platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Více než kdy jindy tedy
bude platit, že „nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“.
Z těchto důvodů musí jednotlivé obce nejpozději v letošním roce přehodnotit a příp. upravit
svůj systém odpadového hospodářství tak, aby do budoucna požadavkům legislativy
vyhověl a zároveň nezatížil obecní rozpočty nebo jednotlivé poplatníky.

Stanovení poplatku bylo a je výhradně záležitostí obce, přičemž většina obcí systém
nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje, aby občané obcí nemuseli platit plné náklady.
V souladu s evropskými recyklačními cíli zavádí nový zákon o odpadech také postupné
zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, a to ze současných 800 Kč za tunu v roce
2021 až na 1 850 Kč v roce 2029. Pro každý rok lze však zároveň nově uplatnit tzv. třídicí
slevu, která letos činí 500 Kč za tunu v případě, že se obec vejde do limitu množství odpadu
připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku. Tento limit pro rok 2021 činí 200 kg za
obyvatele a rok a bude se postupně každý rok o 10 kg snižovat (až na 120 kg v roce 2029).
Podle nového zákona na třídicí slevu dosáhnou všechny obce, ale bude pouze na nich, jak
dlouho tuto slevu budou v daném roce čerpat. Překročí-li obec povolený limit (200 kg
v letošním roce), stoupne poplatek za uložení odpadu na skládku (letos tedy na 800 Kč za
tunu), což už je poměrně dost.
Do počtu obyvatel se bohužel nezapočítávají chataři a chalupáři, kteří u nás odpad
zanechávají. V legislativě se na ně prý zapomnělo.…..
Věnujte tedy prosím pozornost tomu, co dáváte do popelnice. Každé kilo navíc zvyšuje
poplatek.
KOVOVÝ ODPAD
Nádoba na drobný kovový odpad je umístěna na stanovišti pod HOSPODOU
Větší kusy železa můžete odevzdat při SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU, KTERÝ
SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 7. 5. 2021
KONTEJNER NA BIOODPAD
je nově trvale umístěn na dvoře u budovy POŠTY čp. 79
Větve nesmí přesahovat přes kontejner.
V případě, že je kontejner plný, neházejte odpad vedle. Zakládáte tak černou skládku a
vystavujete se tím postihu dle zákona. Doufáme, že v kontejneru bude jen to, co tam má být.
Pokud TS Hlinsko budou muset vytřídit, co tam nepatří, všichni to opět zaplatíme.
Kontejner bude po naplnění vyvezen a znovu přistaven.
Zavírejte vrata!!
Další kontejner na svoz BIOODPADU bude přistaven také při svozu velkoobjemového a
nebezpečného odpadu 7. 5. 2021.
I nadále ale platí přednost domácího kompostování a využívání bioodpadu dále v každé
domácnosti. I tyto svozy jsou obcemi placeny a cena se následně bohužel promítne do
poplatků za svoz odpadu. A to se nikomu z nás líbit nebude.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden v pátek
7. 5. 2021
Zastávky:
16.00 - 16.10 budova úřadu městyse čp. 71
16.10 - 16.20 náměstí
16.20 - 16.30 autobusová zastávka na
křižovatce
16.30 - 16.40 bývalá prodejna
16.40 - 16.50 u mostu – směr Vížky
16.50 - 17.00 u mostu – směr Částkov, Prostějov
17.05 - 17.15 Částkov
17.20 - 17.30 Prostějov
UPOZORNĚNÍ TS HLINSKO :
Do tohoto svozu nepatří žádné stavební odpady, tedy ani odpady s podílem azbestu, či dehtu,
okna, nákladní a traktorové pneumatiky, lepenka, eternit atd.
Nádoby s kapalnými chemikáliemi musí být v originál nádobách, nebo musí být nádoba
označena s identifikací obsahu. Kapaliny, které nebude na místě možné identifikovat
nebudou v rámci svozu odpadů převzaty.
Odpady, které TS Hlinsko nepřebírají, si může každý odvézt do sběrných dvorů. Musí je již
ale bohužel zaplatit.
V současné epidemiologické situaci je nutné, aby byl odpad předáván přímo osádkám vozidel,
které budou odpad přebírat a ukládat na svozová vozidla.
Občané musí přistupovat jednotlivě a dodržovat mezi sebou odstup minimálně 2 metry.
Je vyžadováno, aby měli občané ochranu úst a nosu.
Pokud by nebyla dodržována shora uvedená pravidla, nebude svoz uskutečněn, případně bude
na místě svoz ukončen.

Kontejner na biologicky rozložitelný odpad bude
v pátek 7. 5. přistaven na parkoviště pod hospodou,
odvezen bude v pondělí 10. 5. ráno
Do kontejneru můžete ukládat trávu, listí, zbytky
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu,
zbytky rostlin, popel ze dřeva, dřevní štěpku a
rovněž menší větve, které ale nesmějí přesáhnout
kontejner.

