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Likvidace odpadů v naší obci za rok 2020
a dopady zákona č. 541 /2020 Sb. o odpadech

Vážení spoluobčané,

§

číslo 1

dnešní mimořádné číslo zpravodaje je celé věnováno problematice odpadů v naší obci. Jedním z důvodů
vydání tohoto čísla byly dopady zákona č. 541 /2020 Sb. o odpadech, dále úprava intervalu vývozu popelnic
a nové ceníky firmy AVE Beroun pro letošní rok. Problematika odpadů je opravdu komplikovaná a obec
nechtěla jít cestou úpravy poplatků za odpady. Podrobnější informace jsem nemohl dát v dostatečném
předstihu, protože jsem neznal veškeré náklady za rok 2020, legislativa byla nejasná a nebyly známy finanční
úpravy cen firmy AVE Beroun pro letošní rok. Požadavek na prodloužení termínu svozu jsem musel
předjednat s AVE v předstihu s platností
od 1 .1 . 2021 . Je mi vytýkáno, že jsem tuto problematiku nekonzultoval se všemi občany. Neumím si
představit, jakým způsobem bych to prováděl. Prostě některá opatření se musí rozhodnout a samozřejmé pak
ale musí autor změny prokázat správnost svého rozhodnutí. Vždy se ale najde určitá část občanů, kteří mají
jiný názor. Tak to prostě je a bude i do budoucna.
Proto se Vám pokusím jako autor těchto opatření vysvětlit důvody prvních změn v oblasti likvidace odpadů.
Na tomto čísle se podílí i pan Martin Kodet a paní Hochelová se svými příspěvky k této problematice. Většina
z Vás si pod pojmem poplatek za odpady představuje pouze odvoz popelnic. Likvidace odpadu ovšem nejsou
pouze popelnice, ale je to celá řada možností a způsobů likvidace odpadů, které jsou zahrnuty v ceně 700 Kč
za občana a rok. Patří mezi ně využívání sběrného místa (bývalá skládka), kde je možné ukládat prakticky
všechny druhy odpadů, kromě stavební suti. Dále je možnost odevzdání nebezpečného odpadu a pneumatik
přímo v obci. Tříděný odpad je možné ukládát do nádob ve sběrných místech po obci.
Nashromážděný odpad však musí někdo odvézt na Stašov, to samé platí i o nábytku a větvích, tříděný odpad
taky musí někdo odvézt. Pracovníci obce musí každý den uklízet odložený odpad v taškách u kontejnerů. A ve
většině případů nejsou tašky s odpadem odloženy u kontejnerů jen z důvodů plných zvonů na tříděný odpad.
Všechny tyto činnosti stojí značné finanční prostředky a každý rok se zvedají.
Možností k lepšímu třídění odpadů je v naší obci dostatek. Slyšel jsem i argument občana, že by rád třídil, ale
že jsou neustále plné kontejnery na odpad. K tomu, v letošním roce hodláme zvýšit počty kontejnerů na
tříděný odpad. Pokud ovšem naši občané nebudou důsledně sešlapovat plasty a papírové krabice, tak těch
kontejnerů nebude nikdy dost.
Tímto se omlouvám všem našim občanům, kteří ukládají plast a papír do kontejnerů v požadovaném stavu.
Začnu prvním opatřením obce, které platí od letošního roku.

Změna intervalu vývozu popelnic.

Od letošního roku jsou popelnice vyváženy 1 x za 1 4 dní, vývoz popelnic bude každý sudý týden v měsíci,
vždy v pátek. V případě změny dne vývozu budete včas informováni. Do konce června 2021 budou od
jednotlivých nemovitostí vyváženy stávající počty popelnic.
V průběhu měsíce března obdrží každá nemovitost barevné samolepky, kterými se označí popelnice dané
nemovitosti. Samolepku si nalepíte do horní části popelnice na stranu, kam se otvírá víko. Počínaje měsícem
červencem 2021 bude AVE Beroun vyvážet pouze popelnice, které budou touto samolepkou označeny.
Při stanovení počtu osob v dané nemovitosti vycházel OÚ z počtu trvale hlášených osob v dané nemovitosti
a bude zohledňovat nemovitosti, kde jsou malé děti a nemocní lidé a je zde větší spotřeba hygienických
potřeb. Dále bude přihlíženo k tomu, zda v nemovitosti bydlí více rodin, staří rodiče a zda je nemovitost
vytápěna uhlím.
V případě nejasností nebo žádosti o úpravu počtu popelnic, kontaktujte místostarostu Rudolfa Hrkala:
telefon: 732969454, email: místostarosta@obec-hudlice.cz
HUDLICE DNES - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází nepravidelně na území obce Hudlice.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22659. Vydává Obecní úřad v Hudlicích, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, IČ: 00233285.
Příspěvky jsou publikovány bez korekce a nevyjadřují názory redakce.

Stanovené počty popelnic na jednotlivé nemovitosti a rodiny:

A

Nemovitost s jednou rodinou v počtu 1 – 4 osoby

1 popelnice

B

Nemovitost s dvěma rodinami v počtu 1 – 4 osoby v každé rodině

2 popelnice

C

Nemovitost s rodinou 5 a více osob

2 popelnice

Tímto opatřením získá obec přehled o počtu popelnic u jednotlivých nemovitostí a bude moci realizovat další
opatření při snižování produkce komunálního odpadu.
Prodloužením intervalu vývozu popelnic 1 x za 1 4 dní jsme se dostali na částku 34,- Kč za výsyp popelnice
x 1 225 trvale hlášených osob = 41 650,- Kč + DPH měsíčně. Pokud bychom zachovali starý týdenní vývoz
popelnic dostali bychom se na částku 67,- Kč za výsyp popelnice x 1 225 hlášených osob = 82 075,- Kč + DPH
měsíčně. Úspora finančních prostředků je znatelná.
Veškerá opatření souvisí s přijetím nového zákona č. 541 /2020 Sb., o odpadech, který zásadně zpřísňuje
množství komunálního odpadu ukládaného na skládky. Za rok 2020 naše obec uložila na skládku do Stašova
celkem 321 tun komunálního odpadu, konkrétně komunální odpad z popelnic činil 226 tun a 95 tun byl odpad
z velkoobjemových kontejnerů (bývalá skládka). Nová opatření dle Zákona č. 541 /2020 se promítnou
následujícím způsobem. Pro rok 2021 se počítá na osobu 200 kg komunálního odpadu tj. koeficient 0,2 tuny
na osobu, toto množství se vynásobí počtem trvale bydlících osob v naší obci, tj. 1 225 osob.
1 225 osob x koeficient 0,2 = 245 tun. Toto množství tj. 245 tun bude obec platit za částku 500,- Kč za tunu.
Jakmile překročíme množství 245 tun, bude obec platit již 800,- Kč za tunu.
V loňském roce jsme na Stašov odvezli celkem 321 tun komunálního odpadu za 500,- Kč za tunu. Pokud toto
množství odvezeme i letos, tak zaplatíme 245 tun za 500,- Kč a zbylých 76 tun bude již za 800,- Kč za tunu.
Tento propočet platí pro rok 2021 . Každý následující rok se zpřísňuje, snižuje se koeficient na osobu,
například v roce 2025 bude koeficient 0,1 6 (1 60 kg odpadu na osobu). Výpočet v roce 2025 při stejném
množství odpadu tj. 321 tun se bude poplatek počítat takto: 1 225 osob x 0,1 6 = 1 96 tun bude za 500,- Kč za
tunu a zbylých 1 25 tun bude již za 1 500,- Kč za tunu. V roce 2029 bude koeficient 0,1 2 (1 20 kg odpadu na
osobu), základní sazba bude 700,- Kč za tunu a zvýšená sazba bude 1 850,- Kč za tunu.
Dále bude obec povinna zajistit, aby oddělené recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily
v kalendářním roce 2025 alespoň 60 % z celkového množství komunálního odpadu. Všechny úpravy dle
tohoto zákona směřují ke snížení produkce komunálního odpadu, jeho ukládání na skládky a ke zvýšení
podílu tříděného odpadu.
Rok 2025 nebo rok 2029 se zdá daleko, pokud však nebudeme reagovat postupnými kroky ke snížení
produkce komunálního odpadu, může to mít zásadní dopad na finance obce a samozřejmě i občanů. To není
žádné strašení, to je pouze konstatování současného stavu a možných dopadů na hospodaření nás všech.
Pro zlepšení možností ukládání tříděného odpadu budeme letos některá sběrná místa posilovat dalšími
nádobami na tříděný odpad. Dále na základě dotace MMR dojde k rekonstrukci sběrného místa (prostor
bývalé skládky), tím dojde ještě k dalšímu zlepšení možnosti ukládání tříděného odpadu. Součástí dotace
budou nové velkoobjemové kontejnery, kvalitní štěpkovač, nové zázemí a prostory pro ukládání dalších druhů
odpadu.
Důsledným tříděním komunálního odpadu přispějete ke zlepšení životního prostředí a začít s tím není nikdy
pozdě.

Další informace k odpadům

Za rok 2020 naše obec vyprodukovala následující množství odpadů:
Směsný komunální odpad (popelnice) 226 tun, objemný odpad (velké kontejnery - bývalá skládka) 95 tun,
železo 11 tun, oděvy 4,5 tuny, dřevo - nábytek 52 tun, větve 44 tun, papír 1 7 tun, barevné sklo 1 8 tun, bílé sklo
6 tun, plasty 20 tun, polystyren 0,65 tuny a další odpad.
Celkově vyprodukovala naše obec úctyhodných 498 tun odpadu.

Intervaly vývozů AVE Beroun - rok 2021

Svoz popelnic bude prováděn 1 x za 1 4 dní v sudé týdny v pátek.
Svoz papíru bude prováděn 1 x týdně ve čtvrtek
Svoz plastu bude prováděn 1 x týdně ve čtvrtek
Svoz skla se bude provádět 1 x měsíčně ve středu, nebo na upozornění
Svoz kovu bude prováděn na základě upozornění obce, cca 1 x měsíčně
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Svoz nebezpečného odpadu

V letošním roce budou 2 termíny svozu nebezpečného odpadu:
Sobota 1 5. května 2021 od 1 0,30 - 1 2,00 hodin na kluzišti u kostela
Sobota 20. listopadu 2021 od 1 0,30 - 1 2,00 hodin na kluzišti u kostela

Další opatření k odpadům

V průběhu letošního roku bude obec vydávat 2 nové Obecně závazné vyhlášky
k odpadům. Pro přechodné období letošního roku zůstávají v platnosti původní
Obecně závazné vyhlášky k odpadům. Vzhledem ke komplikovanému způsobu
výpočtu množství odevzdaného komunálního a tříděného odpadu ze strany AVE
Beroun, chceme dohodnout přehlednější způsob vykazování množství odevzdaného
odpadu z naší obce. Dosavadní způsob je nepřehledný a naši obec poškozuje
samolepka na popelnici
v množství odevzdaného odpadu (zejména tříděného odpadu).
Na závěr se ještě jednou obracím na všechny občany naší obce, aby k třídění komunálního odpadu přistoupili
opravdu zodpovědně a pomohli svým podílem zlepšit naše životní prostředí. Lepším tříděním komunálního
odpadu se sníží i množství odpadu v popelnicích.
RudolfHrkal

Vážení spoluobčané,

právě držíte v rukách speciální číslo periodika HUDLICE DNES, věnované problematice odpadů. Prodloužení
doby mezi jednotlivými svozy o týden vyvolalo rozruch, který někteří ventilovali na sociálních sítích. Protože se
sám na těchto fórech nepohybuji (mám raději jednání tváří v tvář), mám zprávy jen z doslechu. Nevím jak
vedení obce, ale mě nikdo nekontaktoval, aby chtěl nějaké podrobnosti, nebo vysvětlení. Pro mne je to trochu
překvapení, protože se už delší dobu snažím omezovat produkci zbytečného odpadu. Bez nějakých
nesmyslných nápadů a omezování se, jsme se v naší, ještě nedávno pětičlenné rodině dopracovali
k občasnému čtvrtečnímu problému, co dát ještě do popelnice, aby si popeláři nemysleli, že je prázdná.
K tomuto dilematu přispěl nákup velkých tašek na odpad, do kterých poctivě házíme veškerý plastový,
skleněný i papírový odpad a jednou týdně s rizikem odebrání dětí sociálkou za zneužívání dětské práce
necháváme vynést a roztřídit do kontejnerů. Mám tu nespornou výhodu, že jedny kontejnery mám do padesáti
metrů od vrátek. Pokud však současný počet kontejnerů na obec stačí k vyvezení jednou týdně, není
zapotřebí dodat další kontejnery a ,,dohustit“ síť sběrných stání. Likvidaci domácího odpadu má za
dohodnutou platbu na starosti svozová firma (u nás AVE) a ta vás tohoto problému pohodlně zbaví a odveze
ho. Ale kam? Pro zájemce jsem ochoten zorganizovat exkurzi do Stašova a Hořovic. Teprve pohled na místa,
kde se ještě nedávno nacházela pískovna nebo strž a dnes se hrdě tyčí mnohametrová mohyla zbytečností,
vás možná donutí se zamyslet, jestli to nejde jinak. Jak se asi žije v blízkosti takové krásy. A co když se
jednou z nouze rozhodne něco takového vyrůst i před naším prahem? Na mnoha místech internetu je možné
najít rady a alternativy řešení jednotlivých problémů. Všechny, co mají zájem, odkážu na stránky podle druhu
řešeného problému, kde když přímo odborně nepomohou, alespoň poradí. Důležité je chtít. Doufám, že tento
časopis poslouží mnohým z vás jako pomocník a rádce. A že se za čas budete tak jako já divit, kam se ten
odpad poděl, když dříve jsem měl pocit, že bych potřeboval alespoň dvě popelnice. Přeji vám otevřený přístup
k opravdovým problémům a chuť řešit a diskutovat o nich, ve snaze najít řešení. Hezký den v čistším světě
vám všem přeje
Martin Kodet, předseda komise pro životní prostředí obce Hudlice

+

ZAMYŠLENÍ A FAKTA O ODPADECH
CO PŘINÁŠÍ NOVELA ODPADOVÉHO ZÁKONA

Od 1 . ledna 2021 vstoupil v platnost nový odpadový
zákon. Konec skládkování využitelných odpadů byl
bohužel odložen až na rok 2030 (původně se počítalo
už s rokem 2024). Co je na skládkách špatného?
Krom toho, že to není hezká podívaná, že zapáchají
a zabírají půdu, tak tam taky občas hoří za úniku
toxických zplodin do ovzduší. „Udušený“ v nich
bioodpad (který mohl být místo toho např.

zkompostován) se rozkládá za vzniku metanu, který
ke globálnímu oteplování přispívá 30x účinněji než
CO2. Představují nebezpečí kontaminace
podzemních vod a půdy. Masivní skládkování vede
k plýtvání materiálovým a energetickým potenciálem
odpadů. Je to zkrátka nejprimitivnější způsob
nakládání s odpadem, jenže je to v tuto chvíli způsob
nejlevnější.
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Dnes se už asi všichni shodneme na tom, že model
vytěžit - vyrobit - spotřebovat - vyhodit je
neudržitelný. Planeta nemá neomezené zdroje, ani
není schopná vstřebat naše rostoucí odpady a emise.
Novelizace odpadového zákona je součástí snah

a vlastně ani spravedlivé. Na druhou stranu je
potřeba říci, že odpadová problematika je opravdu
složitá, navíc až do prosince 2020 nebylo jisté, jestli
vstoupí novela v platnost teď, nebo až za rok. Novela
tedy platí, ale mnoho prováděcích předpisů teprve
čeká na schválení. Tento rok bude proto přechodným
obdobím, kdy obce mohou v některých záležitostech
ještě postupovat podle dosavadních předpisů
a připravovat nové obecní vyhlášky. Pro nás, občany,
je to příležitost zapojit se do dění v obci
konstruktivními návrhy, ne jenom rozčilováním se,
když se nám něco nelíbí. Nechci nikoho poučovat,
sama jsem se také ještě žádného zasedání
zastupitelstva neúčastnila. Mám to jako předsevzetí
a doufám, že až se epidemiologická situace uklidní,
nebudu tam jako řádový občan sama.

o přechod ČR k tzv. oběhovému hospodářství.

Pro zájemce doporučuji stránky Institutu cirkulární
ekonomiky www.incien.org nebo jejich projekt
www.zajimej.se.
Jde o to, že na prvním místě je předcházení vzniku
odpadů (např. dlouhá životnost a opravitelnost
výrobků). Když už odpad vznikne, je nutné jej
v maximální možné míře využít materiálově
(recyklovat, kompostovat) nebo aspoň energeticky
(bioplynky, spalovny). A to je ten důvod, proč odpad
třídíme.
Na tomto místě je fér uznat, že Češi třídí docela
dobře. Hlavně papír, plasty a sklo. Co pokulhává, je
recyklace. Skoro polovina komunálních odpadů (KO)
končí na skládkách. Je to levné, recyklace se
nevyplácí. Podle nového zákona se bude skládkovací
poplatek postupně zvyšovat ze současných 500 Kč
za tunu až na 1 850 Kč v roce 2029. Zkušenosti ze
zahraničí potvrzují, že toto opatření mělo efekt
v poklesu skládkovaného odpadu a nastartování
recyklačního průmyslu (některé státy už teď skládkují
pouhé 1 % směsného KO a recyklují 60-70%).
V souladu s evropskou legislativou novela jasně
stanovuje cíle nakládání s KO, kdy v roce 2035 má
65% přijít k recyklaci, 25% na energetické využití
a pouze 1 0% na skládky.
Pro podporu těchto ambicí byly samozřejmě kromě
zdražení skládkování přijaty i další opatření jak
v odpadovém zákoně, tak i v dalších souvisejících
legislativních předpisech. Tyto změny musí zohlednit
ve svém odpadovém hospodářství i obce. Jak to
všechno dopadne na nás, občany? Zákon např.
stanovuje možné způsoby zpoplatnění občanů za
směsný KO a také maximální výši poplatku na osobu.
V Hudlicích byl nově prodloužen interval svozu
směsného odpadu na 1 4 dní, roční poplatek zatím
zůstává na původní výši 700 Kč na trvale hlášenou
osobu. Tato novinka vyvolala různé reakce a není se
čemu divit, lidé na to nebyli připraveni. Troufám si
předpokládat, že by byly chystané změny přijaty lépe,
pokud by byly směrem k občanům s předstihem
intenzivně komunikovány. Osobně souhlasím i s tím,
že zpoplatnění na hlavu není příliš motivační

Jak to funguje jinde?

Na odkaze https://arnika.org/kauzy-odpady uvidíte
mapu s příklady dobré praxe odpadového
hospodářství obcí v ČR. Z našeho okolí je na mapě
Hýskov. Správné nastavení nakládání s odpady
vede nejen k snížení objemu směsného odpadu
obce, ale často i k nižším poplatkům, aniž by obec
likvidaci odpadů dotovala tak významně, jako je
tomu v Hudlicích. Představu o tom, jaké možnosti
se samosprávám pro řešení odpadů nabízí, si
můžete udělat na stránkách www.meneodpadu.cz.
Nejdřív bychom se ale měli zamyslet, jak se k odpadu
postavíme hned u jeho vzniku v našich
domácnostech. Pokud Vám popelnice po týdnu
přetéká, podívejte se, co všechno už třídíte a jak by
se ještě dalo popelnici odlehčit. Kromě papíru, skla
a plastů (včetně nápojových kartonů) jsou v obci
i sběrná místa na sběr kovů, textilu, vysloužilé
elektroniky a baterií. Další druhy odpadů je možné
odvézt na sběrný dvůr. Obec pravidelně organizuje
sběr nebezpečného odpadu a pneumatik.
A pak máme bioodpad. Zahradní odpad (tráva, listí
atd.) asi nikdo z nás do popelnice nehodí, svozová
firma (u nás AVE) by popelnici s takovým obsahem
správně ani neměla vyvézt. Jak ale
nakládáte s kuchyňským bioodpadem, jako jsou
rostlinné zbytky, vaječné skořápky apod.? Tyto
odpady mohou zabírat i třetinu popelnice. Řešení je
přitom snadné - kompostujte. Jde to i v bytě, ale
skoro všichni máme kousek zahrádky, tak proč
plýtvat cenným materiálem?

Podrobné a srozumitelně podané informace o všech druzích odpadů, jak je třídit, jak se dají recyklovat
a mnoho dalších zajímavých souvislostí se dozvíte na webu www.trideniodpadu.cz. Vřele doporučuji
a věřím, že se i zasmějete.
Základní orientaci o správném třídění v domácnosti Vám ale poskytne i portál spravovaný společností
EKO-KOM, www.jaktridit.cz.
Mým posledním webovým tipem pro zvídavé občany i zastupitele je portál www.komunalniekologie.cz ,
který ve svých článcích přináší nejaktuálnější informace z oblasti odpadů, vody, energií, ovzduší, dotací
a dalších.
I. Hochelová
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