Nejčastější otázky a odpovědi spojené se zaváděním systému
domovního třídění plastů, papíru a bioodpadu (door-to-door) v obcích
Mikroregionu Šternbersko:
Změní se nějak poplatky za odpad?
Rozhodnutí o tom, kolik obec vybírá za odpad od občanů, je vždy na konkrétní
obci. Obec musí hradit náklady za svoz odpadu, za zpracování bioodpadu na
kompostárně, uložení směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) na skládku,
svoz a zpracování plastů/ papíru/ textilu/ oleje, svoz odpadkových košů v obci,
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, atd.
Průměrné náklady obcí na odpadové hospodářství přepočtené na občana jsou ve
výši cca 800 Kč/rok. Tyto náklady může obec plně hradit ze svého rozpočtu a
omezit tím jiné aktivity, většinou se však na nákladech za produkci svých odpadů
podílí i občané.
Nejnákladnější je svoz a skládkování SKO. Jestli chcete své obci pomoci, dobře
třiďte, odpad dávejte tam, kam patří, a produkujte ho co nejméně. Nic na světě
totiž není zadarmo.
Kdo zaplatil popelnice a kolik se jich rozděluje?
V rámci dobrovolného svazku 28 obcí (dále DSO) Mikroregionu Šternbersko se
naše obec přidala do zavedení nového systému odpadového hospodářství doorto-door již v roce 2019. O tom občany informovala na zasedáních zastupitelstva
obce a informace byly pravidelně zveřejňovány na nástěnkách i na webu obce.
Celkově DSO Mikroregion Šternbersko nakoupil téměř 15 000 odpadových nádob,
které nyní pomohou občanům našeho regionu třídit ještě lépe. Jejich pořízení bylo
možné díky 85% dotaci EU z Operačního programu Životní prostředí. Obec Řídeč
má k dispozici 156 ks odpadových nádob v rámci dotace, za celkovou částku
17.550,- Kč, z dotace je hrazeno 99.450,- Kč.
Proč je tak důležité nedávat bioodpad do běžných popelnic. Není to
jedno?
Bioodpady tvoří více než 40 % hmotnosti komunálních odpadů. Slupky od
brambor, banánů, posekaná tráva - to jsou vše velmi těžké věci. Stačí, když lidé v
jedné ulici nebudou třídit bioodpad, kompostovat nebo používat velkoobjemový
kontejner na bioodpad, a hned máte několik tun SKO navíc, který někdo uloží na
skládku – je to drahé a zbytečné. Bioodpady se navíc na skládce rozkládají na
klimatické změny způsobující skládkový plyn.
Musím vždy využít velkoobjemový kontejner na bioodpad, když mám
kompost na zahradě? A co je vlastně lepší?
Kompostování na vlastní zahradě je ekologicky i ekonomicky nejlepší způsob!
Bioodpad se nemusí nikam vozit, zůstává u vás doma a ten bezezbytku využijete
pro vlastní potřebu na zahrádce.
Ale je velmi důležité, aby bioodpad nešel do běžné popelnice na SKO. Je to
hodně drahé a zbytečné vynakládání peněz nás všech na likvidaci.
Pokud nemáte možnost vlastního kompostování, samozřejmě využijte
velkoobjemový kontejner na bioodpady v obci. Haluze z keřů či větve ze stromů
zde dávejte nařezané či nastřihané na menší kousky (30-50 cm a průměru do 10
cm), protože se jinak kontejner zaplní velice rychle a taktéž vynakládáme
zbytečně peníze na odvoz bioodpadů do kompostárny, navíc s jinou cenou než za
bioodpad.

Na co jsou na odpadových nádobách čárové kódy a RFID čipy?
Každá nádoba je opatřena bezdrátovým RFID čipem a čárovým kódem. RFID čip
se při vysypání nádoby spojí s popelářským autem a řekne tak systému, že
nádoba u vás doma byla vysypána.
Pro potřeby evidence a reklamací je toto zásadní údaj - v budoucnu nám pomůže
i zlepšovat svozové linky, aby auta najezdila méně kilometrů.
Kdo a jak mi odpadové nádoby vydá? Může mi je někdo přivézt domů?
Některé obce budou mít výdejní místo, jiné budou nádoby rozvážet, a někdo
použije oba způsoby. Sledujte informace z našeho ObÚ na nástěnce, obchodě či
na webu obce v aktualitách. Zde se dozvíte veškeré potřebné informace. Navíc se
budou informace vyhlašovat obecním rozhlasem a pokud máte staženou mobilní
aplikaci, tak Vám přijde hlášení na Váš e-mail či SMS do mobilního telefonu.
Dojde ke zrušení současných kontejnerů?
Ne. Turisté, rekreanti či chataři, tihle všichni pořád budou využívat síť
kontejnerových hnízd. Nebo je můžete využít i vy sami - někdy odpadů
vyprodukujete více, než byste čekali, nebo než je obvyklé. Pak můžete snadno
využít stávající systém kontejnerů na obci. Proto zůstanou kontejnery zachovány,
i když je téměř jisté, že kontejnerů bude méně.
Dostanu odpadové nádoby zadarmo?
Ano. Každé číslo popisné dostane dvě nádoby na separovaný odpad o objemu
240 l zdarma. Jedna nádoba na tříděný sběr papíru a druhá na plasty. Zástupce
nemovitosti s číslem popisným pouze s obcí uzavře Smlouvu o výpůjčce podobně
jako tomu bylo při distribuci domácích kompostérů. Ve smlouvě je zároveň
definováno, že po pěti letech se nádoby stanou po pěti letech Vaším majetkem.
Běžná cena popelnice je 1.000,- až 1400,- Kč, vy ji máte zadarmo.
V rámci sjednocení systému budou do domácností, které nemají 240 l nádoby na
SKO (zpravidla černou popelnici) tyto dodány taktéž na výpůjčku. Jedná se cca o
40 domácností v obci, ostatní domácnosti (dle zjištěného stavu a seznamu) tyto
nádoby mají. Všechny nádoby na SKO, jak zapůjčené, tak i vlastníků budou
opatřeny čipem a čárovým kódem stanoviště dané popelnice. Obec počítá s 1 ks
nádoby 240 l na domácnost.
Je nový systém nutný?
Ano je. Nějaká změna přístupu k odpadovému hospodářství obce je nutná,
vzhledem k novému zákonu o odpadech a požadavcích EU na vyšší třídění
odpadů. Bez dalšího zlepšení třídění budou zanedlouho poplatky za odpady
násobně vyšší, než dnes. Již nyní jsou v platnosti nové zákony o odpadech, které
definují zcela jiné podmínky, než za kterých odpadové hospodářství fungovalo
dosud. Tlak na lepší třídění je jednoznačný, a současný systém už nám nedává
téměř žádný prostor pro zlepšení. Proto vycházíme vstříc v podobě systému doorto-door (ode dveří ke dveřím), kdy můžete dostat odpadové nádoby přím o do
svých domácností a můžete tak třídit efektivněji doma, bez nutnosti chození na
sběrová hnízda či skladování pytlů s plasty a papírem někde v boudě.
Je odběr popelnic povinný?
Není.
Nikdo vás nenutí, abyste se do systému zapojili. Ale faktem je, že ke změně
dojde, i když si popelnice nevezmete. Možná si budete v budoucnu vyčítat proč
jste si nádoby nevzal, když byly od obce zadarmo. Ale dál můžete využívat
systém třídění odpadů na sběrných hnízdech v obci.

Směsný komunální odpad (SKO) se bude svážet 1x za 28 dní jako doposud. Pouze
obec sjednotí černé popelnice na SKO na objem 240 litrů. Kdo třídí, nebude mít
problém se do popelnice vejít. Sjednocení objemu popelnic na SKO je také proto,
aby neměli problém občané s nižší četností svozů, pokud mají malou popelnici.
Popelnici postavíte, stejně jako doposud, pouze před svůj dům. Kde to není
možné na stanovené místo obcí. Faktem také je, že popelnice nebudou k
dispozici pro všechny rodinné domy, zvláště ty nově postavené. Pro rok 2022
máme pokrytou celou obec. Obec se bude snažit i do nových rodinných domů
pořídit do výpůjčky minimálně popelnice na plasty a papír.
Náklady na odpadové hospodaření obce
Za rok 2021 zaplatila obec za veškeré odpady svezené z obce (SKO, papír, plasty,
bioodpad, nebezpečný a velkoobjemový odpad částku 143.334,- Kč. Náklady
na jednoho občana v roce 2021 byly tedy celkem 746,- Kč.
V roce 2021 jsme se vešli s veškerým skládkovaným odpadem do třídící slevy
stanovené na 200 kg na osobu. Díky tomu jsme za veškerý odpad platili
skládkovací poplatek pouze 500 Kč/t a nikoli 800 Kč/t. Do limitu nám zbývalo jen
400 kg. Pro rok 2022 je třídící sleva stanovena pro 190 kg na občana, musíme
proto snížit produkci SKO, jinak nás tuna odpadů nad tento limit přijde na 900
Kč/t. Další roky se limity budou dále zpřísňovat.
Obec má právo kontrolovat ze zákona o odpadech, zda poplatník třídí své
dopady. To může dělat do určité míry i svozová firma. Pokud v popelnici bude
například suť, netříděný papír, plasty, žhavý popel atd… nemusí danou popelnici
vysypat. Ale s tímto problémem bojují většinou větší obce a města na sídlištích.
Zvýšil se místní poplatek za odpad, protože máme novou svozovou
firmu?
Jednoznačně NE. Náklady obcí na odpadové hospodářství jsou kolem 800,- Kč na
občana, v Řídeči v roce 2021 celkem 746 Kč na osobu. Poplatek je pro rok 2022
stanoven pouze na 700,- Kč, zbytek bude doplácet obec ze svého rozpočtu.
Pro rok 2022 máme zajištěn svoz odpadů z obce firmou StavRe-ENVI s.r.o. na
základě uzavřené smlouvy a od 1.1.2023 budeme již svoz odpadů zajištovat
vlastní svozovou firmou ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SVAZKU OBCÍ
ŠTERNBERSKA s.r.o. v rámci členství v Dobrovolném svazku obcí Odpadového
hospodářství svazku obcí (DSO OHSO), který sdružuje prozatím 21 obcí se 17.000
občany.
Zvýší se náklady na svoz plastů, protože se bude svážet od všech
domácností?
Ano, máte částečně pravdu. Za svoz plastů zaplatíme sice více, ale očekáváme,
že stejně jako jiné obce, které systém door-to-door zavedly, také více vytřídíme.
Za více vytříděných odpadů dostáváme peníze z EKOKOMU , navíc neplatíme za
papír, kdy se nám vrací zpět do rozpočtu peníze za 1 t/300,- Kč. Takže
očekáváme, že v konečné fázi zaplatíme i méně za svoz komunálních odpadů,
pokud budeme skutečně více třídit.
Co když mi bude nádoba, kterou mám v zápůjčce od obce odcizena?
V první řadě je každý povinen zajistit zapůjčenou nádobu proti krádeži. Pokud
však ke krádeži zapůjčené nádoby od obce dojde, musíte věc oznámit na Policii
ČR, která provede šetření. Po skončení šetření předá obci zástupce domácnosti,
na kterou je nádoba zapůjčena, výsledek šetření Policie ČR, jinak bude muset
nádobu nebo adekvátní poměr ceny uhradit. Bohužel další nádobu si již bude
muset pořídit na vlastní náklady, jelikož obec nemá na skladě další popelnice.

Co když mi svozová firma popelnici při svozu poškodí?
Poškození ihned po zjištění v den svozu oznámíte starostovi a ten zajistí vše
potřebné pro nápravu.
Co mám dělat se žhavým popelem z kamen – kotle? Do plastové
popelnice to nemůžu nasypat.
To opravdu nedělejte. Každý snad ví, že pokud je popel ještě žhavý, dá ho do
plechové nádoby a nechá vychladnout či zalije vodou. Poté se teprve dá do
popelnice. Určitě nezalévejte popel vodou přímo v popelnici na SKO, pokud voda
v popelnici zmrzne, nebude vám popelnice vyvezena. Zamrzlý obsah nejde
vysypat.
Pokud však máte popel čistě ze dřeva, nechte si ho jako hnojivo na zahrádku či
do kompostéru. Tento druh popela můžete dát i do bioodpadu, samozřejmě bez
hřebíků a zbytků železa.
Musím každý měsíc nechat vyvážet nádobu na plasty a papír?
Ne nemusíte, nádobu s tříděným odpadem si nechce vyvézt až ji naplníte.
V letních měsících mi polezou masní červi či larvy z popelnice na SKO.
Pokud budete třídit tak jak máte, nic Vám z popelnice nepoleze. Pokud máte
zbytky jídla, domluvte se se sousedem, který má slepice. To jsou vděční strávníci
všech rostlinných zbytků z domácnosti a navíc domácí vajíčko ničím v kuchyni
nenahradíte. Zbytky z grilování dejte je do igelitového pytlíku a dobře zavažte a
vložte do popelnice na SKO. Nemusíte se tak bát, že zde vzniknou zárodky
různého hmyzu. Co a jak třídit máte v přiloženém letáčku. Ideální je čas od času
popelnici na SKO po vývozu umýt vapkou nebo jen propláchnout vodou.
Proč nemá obec hnědé popelnice na bioodpad?
Obec má zavedený celoroční systém sběru bioodpadů do velkoobjemového
kontejneru na točně autobusů. Tento systém je levnější a dostačující. Z pohledu
obce se snížilo i pálení suchých rostlinných zbytků na zahradách v podzimním
čase. V letním období se jedná především o posekanou trávu, která se však dá
využít po zavadnutí jako výživa ovocných stromků u vás na zahradě či
v kompostéru.
Co když budu chtít více popelnic na SKO (černou) na číslo popisné?
Samozřejmě, ani toto není problém. Každá domácnost má ze strany obce na
jejich vlastní nádoby o objemu 240 litrů nárok na 1 ks čipu a 1 ks čárového kódu
s místem stanoviště. Pokud si pořídíte další nádobu , musíte ji nechat označit
čárovým kódem a čipem od obce. Zaplatíte však náklady na čip a čárový kód,
které jsou v řádu několika desetikorun.
Co když se přestěhuji v rámci obce nebo se odstěhuji z obce?
Občan, který má s obcí uzavřenou smlouvu o výpůjčce na nádoby, tuto
skutečnost oznámí na ObÚ a ta provede převedení v informačním systému na
nového majitele např. rodinného domu s číslem popisným a uzavře s ním novou
smlouvu. Také je možné pokud se občan stěhuje v rámci obce si nádoby nechat
přepsat v informačním systému na nové bydliště i novým čárovým kódem
stanoviště nádoby.

Bude mi vyvezena odpadová nádoba bez čipu a čárového kódů?
Prozatím ano, ale poté, co bude spuštěn nový systém odpadového hospodářství
včetně informačního systému mojepopelnice.cz naplno, budou sváženy pouze
nádoby, které budou opatřeny čárovým kódem a čipem!!! Předpoklad je, že
kompletní odstartování celého systému bude nejpozději od 1.1.2023, vzhledem
ke zpožděným dodávkám všech potřebných prostředků, včetně dodávek čipů a
samozřejmě vyřízení všech nezbytných administrativních povolení, nákupu
vozidel na svoz odpadů atd. V případě, že Vám bude čárový kód poškozen, na
obci dostanete nový.
Bude probíhat na obci svoz velkoobjemového a nebezpečného dopadu i
v roce 2022?
ANO, bude zajištěn obcí jako v minulosti. Termíny se včas dozvíte,
pravděpodobně to bude v květnu a říjnu 2022. Taktéž Vám bude během měsíce
březen 2022 dodán do domácností svozový kalendář na všechny druhy odpadů
od dubna do prosince 2022.
Co ochrana mých osobních údajů v rámci GDPR?
Každá obec má ze zákona povinnost či právo vést v nezbytně nutném rozsahu
údaje o občanovi obce. Tyto údaje jsou evidovány pouze v rámci obce a nejsou
sdělovány třetím stranám. Oprávněnost evidování osobních údajů občana je
kontrolováno ze strany pověřence na ochranu osobních údajů, kterou musí mít ze
zákona každá obec.
Kdy budu mít nádoby na tříděný odpad k dispozici?
Obec se bude snažit distribuci nádob do domácnosti provést do konce února
2022, budete informováni místním rozhlasem a informacemi na webu obce a
nástěnce v obci.
V případě potřeby o informace se neváhejte obrátit na zástupce své obce.

Jaroslav Míča – starosta obce

Kontakty na starostu: Telefon: 604 559 725 E-mail: obec@ridec.cz
Úřední hodiny: Pondělí 9:00 – 11:00, 14:00 - 17:00 hodin

