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Nìkolik pádných
pádných dùvodù
dùvodù proè
proè tøídit
tøídit
Èastým argumentem spoluobèanù smìrem k nezbytnosti tøídìní komunálního
odpadu je vìta: „Proè tøídit, když za svoz odpadù platím mìstu nemalý poplatek?“
Pádnou odpovìdí mùže být následující statistika výdajù a pøíjmù za odpadové hospodáøství mìsta Jevíèko v roce 2006.
Výdaje v roce 2006
odvoz a uložení komunálního odpadu
odvoz a uložení nebezpeèného odpadu
odvoz separovaného odpadu + velkoobjemových kontejnerù
další výdaje - nové vybavení (kontejnery, koše)
další výdaje - plán odpadového hospodáøství
další výdaje - projekt SD „Pod Zahradami“, úprava stávajícího SD
Výdaje v roce 2006 celkem

1 421 400,50 Kè
28 729,- Kè
242 480,- Kè
76 767,- Kè
14 280,- Kè
35 115,00 Kè
1 818 771,50 Kè

Pøíjmy v roce 2006
pøíjem za místní poplatek za SKO od obèanù
odmìna za zpìtný odbìr od spoleènosti EKO-KOM
odmìna za tøídìný odpad (papír) od spoleènosti SEBRANKA
Pøíjmy v roce 2006 celkem

1 270 637,- Kè
106 855,- Kè
31 615,- Kè
1 409 107,00 Kè

Z uvedeného pøehledu vyplývá rozdíl mezi pøíjmy a výdaji v oblasti odpadového
hospodáøství ve výši 409 664,50 Kè. Dále je zøejmé, že tøídìním odpadu lze dosáhnout
úspory finanèních prostøedkù vynaložených za nakládání s odpady z rozpoètu mìsta.
Èím vìtší množství odpadù je v našem mìstì vytøídìno, tím vìtší obnos obdržíme od
spoleènosti EKO-KOM, potažmo od spoleènosti SEBRANKA. Logicky mìsto také
zaplatí ménì za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládce. Jen pro zajímavost
v roce 2006 vyprodukovali naši obèané cca 670 tun smìsného odpadu, který skonèil na
skládce. Úspora obecních financí se samozøejmì promítá také do sazby poplatku za
svoz komunálního odpadu.
Toto tvrzení podporuje následující informace (uveøejnìno 10. 1. 2008 v deníku Právo):

Od ledna 2009 mohou nìkteøí obèané zaplatit za odvoz komunálního odpadu více než
dosud. Ministerstvo životního prostøedí (MŽP) totiž pøipravuje novelu pøíslušného zákona,
která má mimo jiné zvýšit maximální hranici platby, a to z nynìjších 500 korun až na 900 Kè.
„Naposledy se zvyšovala hranice poplatku na 500 Kè za osobu na zaèátku století a od
té doby vzrostly náklady, napøíklad vlivem rùstu cen pohonných hmot. Proto obce již nìkolik
let volají po tom, aby se horní hranice poplatku zvýšila,“ øekl Právu mluvèí MŽP Jakub
Kašpar.
Zvýšení limitu se týká obèanù tìch obcí, které podle vyhlášky vybírají poplatek za
odvoz na osobu. Lidí v obcích, kde se platí napøíklad podle objemu popelnic nebo èetnosti
svozu, se zvýšení netýká. Novela by mìla podle MŽP, pùjde-li vše hladce, vstoupit v platnost
právì v lednu 2009.
Ministerstvo chce tímto opatøením mimo jiné motivovat obèany více tøídit odpad.
„Z nìho mají obce pøíjem, který celkovou bilanci nákladù na odpadové hospodáøství
zlepšuje, a mohou proto poplatky za svoz domovního odpadu následnì pro obèany
snížit,“ sdìlil Kašpar. Jako pøíklad uvedl mìsto Nová Paka, které letos pøíslušné poplatky
úplnì zrušilo. Vydìlá na recyklovaných odpadech a peníze od obyvatel, jak jim pøedtím
slíbilo, nevybírá.

www.jevicko.cz
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tøídit
A jak jsme na tom v Jevíèku se tøídìním v porovnání s celorepublikovým
prùmìrem? Posuïte sami.
Množství vytøídìného odpadu za rok 2006 (údaje v tunách)
1.Q
2.Q
3.Q
4.Q
Papír
5,062
16,282
15,404
10,331
Plast
1,720
1,951
4,371
3,345
Sklo
1,901
5,584
3,772
5,841
Celkem papír, plast, sklo

Celkem
47,079
11,387
17,098
75,564

Podle údajù za rok 2006 vytøídí každý obyvatel Èeské republiky roènì prùmìrnì
28 kg papíru, plastù, skla a nápojových kartonù. V Jevíèku (poèet obèanù s trvalým
pobytem k 31. 12. 2006 èinil 2839) vytøídí tedy jeden obèan 26,6 kg tìchto odpadù.
Nacházíme se tedy lehce pod tímto prùmìrem, což se ale pøièinìním nás všech mùže
zmìnit.
Pro úplnost a porovnání ještì uvádíme množství odevzdaných kovù a celkové
množství smìsného odpadu za rok 2006 (údaje v tunách).
Kovy
Smìsný odpad

0,606
102,256

101,166
195,779

100,808
187,933

161,559
183,962

364,139
669,930

Z uvedeného tedy vyplývá, že podíl vytøídìného odpadu
(vyjma kovù) tvoøí cca 10% z celkového množství odpadu vyprodukovaného v našich domácnostech. O to, aby se toto procento
zvýšilo, se opìt mùže zasadit každý z nás.

Jak již bylo pøedesláno èást nákladù na
odpadové hospodáøství mìsta se vrací
v rámci smluvního vztahu se spoleèností
EKO-KOM, a. s., Praha. Zatímco v roce
2006 èinila odmìna od EKO-KOMU
106 855 Kè, v roce 2007 èinila výše
odmìny 141 389 Kè. Z uvedeného lze
tedy usuzovat, že v roce 2007 bylo v našem mìstì vytøídìno více odpadu, což je
jistì potìšující zjištìní.
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