Informační povinnost o odpadovém hospodářství v roce 2021
Vážení spoluobčané. S novým zákonem o opadech vstoupila v účinnost také nová povinnost
pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V zákoně o odpadech je v
§ 60 odst. 4 uvedeno, že obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem
umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního
odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace
vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na
provoz obecního systému.
Detailnější informace o plnění uvedené povinnosti nejsou ve vyhlášce o podrobnostech
nakládání s odpady uvedeny a Ministerstvo životního prostředí pro dané téma nepřipravilo
žádný metodický pokyn, neboť dalo obcím volnou ruku, jak mají občany obce o odpadech
informovat. Já tedy takto činím, abych za obec splnil uvedenou zákonnou povinnost, protože
při nesplnění této povinnosti by se obec dopustila přestupku, který je možné sankcionovat až
do výše 100 000,-Kč.
Informuji Vás tedy, jakým způsobem můžete nakládat s odpady. Odděleně lze soustřeďovat
papír do 2 nádob, sklo čiré do 4 nádob, sklo směsné do 2 nádob a plast do 7 nádob, které jsou
umístěny na horním konci u bývalého rybníčku, mezi hřbitovy, u vývěsek u školy, na točně
autobusu a u Peci. Biologický odpad rostlinného původu můžete ukládat do určeného
kontejneru na točně autobusu a směsný komunální dopad do kontejneru v téže lokalitě. Kov
můžete ukládat za objekt dvougaráže na točně autobusu. Hřbitovní odpad pak do kovového
kontejneru, který je umístěn mezi hřbitovy.
V obci Pustá Kamenice za rok 2021 bylo vyprodukováno a odstraněno níže uvedené
množství odpadu – po jednotlivých složkách:
tříděný sběr papíru
tříděný sběr plastu
tříděný sběr skla
tříděný sběr kovů
jedlý olej a tuk
oddělený sběr biologických odpadů
oddělený sběr nebezpečných odpadů
oddělený sběr objemných odpadů
směsný komunální odpad

1,195 tun
7,585 tun
6,787 tun
5,844 tun
0,388 tun
21,540 tun
0,560 tun
4,660 tun
72,100 tun

Celkové náklady obce Pustá Kamenice na odpadové hospodářství v roce 2021 byly ve výši
373 179 Kč, přičemž náklady na jednu tunu odpadu byly ve výši 3 103 Kč.
tříděný sběr papíru
tříděný sběr plastu
tříděný sběr skla
tříděný sběr nápojových kartonů
tříděný sběr kovů
oddělený sběr biologických odpadů

2 752 Kč
48 945 Kč
10 582 Kč
1 222 Kč
591 Kč
8 137 Kč

oddělený sběr nebezpečných odpadů
oddělený sběr objemných odpadů
směsný komunální odpad

7 965 Kč
9 681 Kč
283 304 Kč

Příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů:
Místní poplatek za odpady
207 150 Kč
Zisk z prodeje druhotných surovin
65 736 Kč
Odměna EKO-KOMU za tříděný odpad za 66 677 Kč
rok 2021
Celkové příjmy obce z odpadů
339 563 Kč
Rozdíl mezi vynaloženými náklady na odpadové hospodářství a příjmy odpadů
373 179 – 339 563 = 33 616 Kč. Rozdíl ve výši 33 616 Kč byl hrazen z prostředků obce. Tento
rozdíl by normálně byl vyšší cca o 50 000 Kč, neboť za prodej druhotných surovin jsme
v loňském roce získali rekordní částku, která se v letošním roce určitě nebude opakovat. Tímto
bych chtěl poděkovat občanům, kteří pravidelně odpad třídí. Neděkuji těm, kteří na to kašlou a
netřídí. Obec na odpadové hospodářství doplácí každým rokem čím dál více finančních
prostředků. Tříděním odpadů můžete obci ušetřit nemalé výdaje.
Dále bych chtěl občany naší obce včetně chatařů a chalupářů, kteří jsou také zapojeni do
odpadového hospodářství v naší obci informovat, že je možno předcházet vzniku odpadů.
Například při nakupování místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové,
opakovaně použitelné obaly na drogerii, na zahradu si pořídit kompostér a do něho ukládat
bioodpad, odmítnout vkládání reklamních letáků do schránky, neplýtvat s potravinami apod. –
viz. Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti, který je k nahlédnutí na
webových stránkách obce.
Zákonnou informační povinnost o odpadech v naší obci jsem snad splnil a tímto jsem zákonu
učinil za dost. Když už jsem se o odpadech ze zákonné povinnosti tak rozepsal, tak nemohu
nepřipomenout, že někteří naši spoluobčané se zase při třídění odpadu nechovají tak, jak by
měli a jak jsem na ně již v několika posledních PK listech apeloval. Opět se do kontejneru na
směsný komunální odpad hází věci, které tam nepatří. Jedná se o pneumatiky, elektroniku,
matrace, které jinak patří do nebezpečného odpadu, plasty, které patří do vedlejších nádob na
plasty, vyjetý olej, který také patří do nebezpečného odpadu, plechovky a další kovové
předměty, které je možno uložit opodál, kde se ukládá kovový odpad, atd., atd. A na tyto věci
někdo nasype žhavý popel a je o požár a výjezd hasičů postaráno. Naposledy kontejner hořel
v pátek 25.2.2022 před půl pátou ráno a hasit ho přijely požární jednotky z Poličky a Proseče.
Takže vážení, vy, kteří tam házíte věci, které tam nemají co dělat i vy, kteří tam sypete žhavý
popel, vezměte konečně rozum do hrsti a při ukládání odpadu se chovejte zodpovědně a do
kontejneru ukládejte pouze věci, které tam patří. Děkuji.
starosta

