Změna ceny poplatku za odvoz komunálního odpadu a
plastů.
Zastupitelstvo města Odolena Voda dne 10. prosince 2018 schválilo na svém zasedání
novelu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015,
konkrétně ustanovení článku 23, kterým se stanovuje nová výše poplatku za odvoz a likvidaci
odpadů. Zastupitelstvo města tím reagovalo na sdělení společnosti FCC a. s. z prosince 2018,
že počínaje rokem 2019 budou zvýšeny ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a plastů.
V celkových nákladech se jedná o navýšení o 1.000.000,- Kč za rok. Zastupitelstvo města se
tedy rozhodlo navýšit poplatek 700,- Kč, který se platí od roku 2014 o 140 Kč,-. Celkem tedy
každý zaplatí počínaje rokem 2019 za odvoz a likvidaci odpadů 840,- Kč ročně. Cena se tedy
zvyšuje o 12,- Kč za osobu a měsíc. Skokové zvýšení cen je způsobeno růstem mezd, komodit
a služeb, ale hlavně došlo k výraznému navýšení ceny za likvidaci plastů
Je dobré si připomenout, že cena za likvidaci odpadu se za poslední 4 roky nezměnila, přesto,
že meziročně docházelo k nárůstu cen. Tento nárůst až dosud město hradilo ze svého rozpočtu.
V roce 2016 to už bylo 1,5 mil. Kč a v roce 2017 jsme již z městského rozpočtu dopláceli 1,7
mil. Kč (celková náklady za rok 2018 ještě nejsou známy). S avizovaným zvýšením nákladů o
1 mil. Kč by pak město doplácelo 2,5 mil. Kč. Proto Zastupitelstvo města přikročilo k navýšení
poplatku.
Zastupitelstvo města také uložilo vedení města připravit od roku 2021 nový způsob výběru
tohoto polatku tzv. systémem „na popelnici“. Obyvatelé jednotlivých domů si tak budu moci
určit velikost a četnost vyvážení nádoby podle skutečného množství vyprodukovaného odpadu.
Výhledově by se pak výše plateb odvíjela od skutečné váhy odpadu. O jednotlivých krocích,
souvisejících s touto změnou, vás budeme pravidelně informovat.
Doufáme, že tento systém bude motivovat občany k většímu třídění a tím dojde ke snížení
produkce komunálního odpadu. Je potřeba si uvědomit, že do budoucna bude město muset
vytřídit alespoň 50% z celkového množství odpadu. Jinak město bude muset platit penále.
Vzhledem k tomu, že dle aktuelních zjištění tvoří v našem městě až 40% komunálního odpadu
kompostovatelné biologicky rozložitelné složky, by se tento cíl dal důsledným tříděním splnit.
Chtěli bychom také apelovat na ty občany, kteří se k městu, svým spoluobčanům a životnímu
prostředí chovají macešsky, kdy jsou schopni odložit k popelnicím či kontejnerům svůj, již
nepotřebný majetek v podobě skříní, sedaček, a dalšího odpadu., Přitom ve městě funguje
sběrné místo, kam se tento komunální a další odpad dá v době, kdy je sběrný dvůr otevřen,
zdarma odložit. I náklady za tento úklid a svoz odpadu se připočítávají k celkovým nákladům
na likvidaci odpadu. Jen pro ilustraci. V tomto roce Městská policie řešila 25 případů porušení
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 O veřejném pořádku, kdy občané v rozporu s touto
vyhláškou odkládali odpad mimo vyhrazené prostory.

