Důvodová zpráva:
Ve finálním schvalovacím procesu je soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o
odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv.
změnový zákon.
Nová legislativa přinese do Česka celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního
odpadu. Nejdůležitějším cílem nové legislativy je především zvýšení třídění a recyklace
odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů. Podle
nich již v roce 2025, tzn. za necelých 6 let, musí Česká republika recyklovat veškerý svůj
komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to daří pouze z 39 % vyprodukovaného komunálního
odpadu. V roce 2030 musí být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu, za dalších 5
let ještě o dalších 5 % více. Termické využití není preferováno.
Mezi hlavní změny obsažené v nových zákonech patří postupné zvyšování poplatku za
ukládání odpadů na skládky, zavedení třídicí slevy z tohoto poplatku pro obce, zákaz
skládkování využitelných odpadů od roku 2030 a uzákonění tzv. systému PAYT, tedy
systému, kdy občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik ho vyhodí do černé popelnice.
Klíčovým opatřením ke zvýšení recyklace komunálního odpadu, jejíž cíl stanovila nová
evropská legislativa na 65 % v roce 2035, je postupný růst poplatku za ukládání směsného
komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun v roce 2030 a
zákaz skládkování využitelných odpadů v roce 2030. To je již za 10 let!
Zákon zavádí motivační slevy pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru
třídění. Když bude obec dostatečně třídit, pak za skládkování zbylých odpadů nebude platit
zvýšený poplatek za ukládání odpadů na skládky.
Třídicí sleva totiž umožní obcím skládkovat odpad zbylý po třídění za nižší cenu, do roku
2025 za současných 500 korun, později až 800 korun v roce 2030. Podmínkou pro uplatnění
takové slevy bude ale dosažení vysoké míry třídění vyprodukovaného komunálního
odpadu. V roce 2020 bude využití slevy podmíněno vytříděním minimálně 45 % skla, plastu,
papíru, kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové produkce
komunálních odpadů na území obce, a až 75 % v roce 2027. Řada, zřejmě většina, obcí na
tyto slevy nedosáhne, likvidace se dále prodraží. Lze očekávat obrovské dopady do
rozpočtu obce.
Nová legislativa nijak nereaguje na stávající stav, kdy obce třídí velmi dobře, ovšem cena za
separaci se neustále navyšuje a příspěvek od společnosti EKO-KOM již dávno nekryje
vzniklé náklady na třídění. Na většinu vytříděných komodit neexistuje dostatečný odbyt, a
např. u plastů končí 60-70 % vytříděného odpadu na skládkách komunálního odpadu.
Tedy poté, kdy je navýšena separací jeho cena!
V regionu dlouhodobě dominují na trhu v oblasti svozu a likvidace odpadu 2 nadnárodní
společnosti, které si v zásadě diktují ceny, odpady likvidují především na skládkách
odpadů. Konkurenční prostředí nefunguje. Nemáme možnost určit způsob likvidace odpadu,
např. spalováním.
Možným řešením situace by bylo, spolu s dalšími obcemi v regionu, vytvoření společné
svozové firmy a s odpadem si nakládat samostatně. V minulých letech byla již zpracována
podrobná analýza nakládání s odpady na Šluknovsku, byly navrženy modely případné

optimalizace, vč. vybudování překladiště, atd. Obce by tak nad nakládáním se svým
odpadem získaly kontrolu. Pokud se najde vzájemná shoda, byla by zpracována studie
proveditelnosti, vč. vyčíslení investičních a provozních nákladů takového řešení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Křečany bere na vědomí informaci starosty města Františka
Moravce o situaci v odpadovém hospodářství a nové odpadové legislativě.
a) Zastupitelstvo obce Staré Křečany ukládá starostovi obce Františku Moravcovi
zabývat se v rámci meziobecní spolupráce vytvořením společnosti pro svoz a
likvidaci odpadů, vč. vyčíslení finančních nákladů a v době co nejkratší zahájit
jednání v této věci.
b) Zastupitelstvo obce ukládá a místostarostce obce Jindřišce Rejzkové předložit
podnikatelský záměr, ekonomickou rozvahu a verze řešení využitelnosti
separovaných odpadů a jejich zpracování z pohledu obce , případně společného
podniku v rámci meziobecní spolupráce.

