Zpráva o odpadovém hospodářství městyse Červené Pečky v roce 2021
Množství odpadu v roce celkem
z toho
Směsný komunální odpad (množství ovlivňuje třídící slevu)
Objemný odpad (množství ovlivňuje třídící slevu)
Bio odpad
Papír
Plasty
Sklo
Kovy
Stavební odpady
Pneumatiky
Textil
Nebezpečné odpady

1420 tun

Náklady na provoz odpadového hospodářství v roce 2021 celkem
z toho
Sběrný dvůr (provoz + likvidace odpadů)
Sběrný dvůr (pronájem zařízení – pouze po dobu prvních 5 let)
Třídění odpadu (pronájem nádob + svoz + likvidace)
Svoz odpadu (směsný + bio + likvidace + poplatek skládkám)

4.837 tisíc Kč
1.004 tisíc Kč
582 tisíc Kč
1.266 tisíc Kč
1.985 tisíc Kč

Náklady na provoz odpadového hospodářství na jednoho obyvatele

2.272 Kč

Příjmy na provoz odpadového hospodářství v roce 2021 celkem
z toho
Poplatky občanů za svoz odpadu (1873 x 850) + nemovitosti
Odměna EKO-KOM za zpětný odběr obalů a třídění odpadů

2.140 tisíc Kč

477 tun
96 tun
508 tun
68 tun
58 tun
33 tun
19 tun
147 tun
8 tun
2 tuny
4 tuny

1.640 tisíc Kč
500 tisíc Kč

Třídící sleva dle zákona o odpadech
Jedním z nástrojů vyvíjejících tlak na obce na snižování produkce směsných komunálních
odpadů, tedy odpadů již nevyužitelných a skládkovaných, je tzv. třídící sleva. Jedná se o
jednoduchý mechanismus – za stanovené roční množství odpadů na osobu je účtován snížený
základní poplatek. Za překročené množství potom poplatek zvýšený. Samotné skládkovné je
složeno ze dvou částek, základní poplatek určuje a vybírá stát a skládkovné pokrývá provoz
samotné skládky. Regulace základního poplatku tak neustále zvyšuje obcím cenu za uložení
odpadu. Pro nejbližší roky jsou limity nastaveny takto:
Regulace základního poplatku za uložení odpadu
Rok
Základní poplatek
Limit odpadu na osobu/rok v kg
Zvýšený poplatek nad limit

2021
500,00 Kč
200 kg
800,00 Kč

2022
500,00 Kč
190 kg
900,00 Kč

2023
500,00 Kč
180 kg
1 000,00 Kč

Městys Červené Pečky vykázal v roce 2021 na 1 obyvatele 758 kg odpadů: 452 kg tříděného
a 306 kg netříděného (limit 200 kg pro třídící slevu byl tedy překročen o 106 kg na občana).
Za překročení limitu pro třídící slevu bylo uhrazeno v roce 2021 navíc 60 tisíc Kč.
Limit (kg na občana a rok) pro třídící slevu se do roku 2029 stále snižuje o 10 kg ročně. V roce
2022 je limit 190 kg, 2023 už 180 kg a v roce 2029 je limit pouze 120 kg na občana a rok.
Poplatek za překročení limitu na třídící slevu se naopak neustále každým rokem o 100 Kč za
tunu zvyšuje. V roce 2021 se účtoval zvýšený poplatek 800 Kč za tunu odpadu, pro rok 2022
je stanoven ve výši 900 Kč za tunu odpadu atd.

Doporučení:
- zodpovědné třídění odpadu
- snižování produkce směsného a objemného odpadu

Graf vývoje množství odpadů od roku 2007:
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