Změnám v odpadovém hospodářství se nevyhnou ani
Ratměřice. Co to bude pro naše občany znamenat?
Od příštího roku 2022 se bude v Ratměřicích vybírat poplatek za obecní systém
nakládání s odpady dle skutečně využitého objemu. Změna způsobu výběru poplatků
by měla občany motivovat ke zvýšení třídění odpadu.
Na začátku tohoto roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Jeho hlavním cílem je
předcházet vzniku odpadů a omezit množství ukládaného odpadu na skládky. Velmi
zjednodušeně řečeno bude stát obce nutit daleko důsledněji třídit. Jak to chce udělat? Obce,
které nesplní požadovanou míru separace (třídění) odpadů, budou na poplatcích platit více.
Nesplněním separačních cílů, jejichž milníky jsou definovány v roce 2025, 2030 a 2035 (viz
níže), se obec, dle § 112 zákona o odpadech, vystavuje riziku sankcí až do výše 200 tis Kč za
každý rok neplnění.
Separační cíle pro obce a města
Rok
Hodnota separačního cíle

2025
60 %

2030
65 %

2035
70 %

Dalším důvodem pro snahu dosáhnout uvedené míry separace a snížení produkce směsného
komunálního odpadu je nárůst sazby za ukládání odpadu na skládku (viz tabulka níže).

Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku
Dílčí základ
poplatku (Kč/t)

Poplatkové období v roce
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030+

-využitelný odpad

800

900

1 000

1 250

1 500 1 600

1 700

1 800

1 850

1 850

-zbytkový odpad

500

500

500

500

500

600

700

700

800

-nebezpečný odpad

2 000

2 000 2 000

2 000

2 000 2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

600

Obec chce minimalizovat dopad nové legislativy na peněženky občanů
Odpadové hospodářství stojí Ratměřice okolo 400 000 Kč. Aby se naše náklady neustále
nezvyšovaly, je potřeba, abychom přistoupili ke koncepčním změnám v odpadovém systému,
a to právě v souladu s novým zákonem. A proč to děláme?
•
•
•
•

abychom optimalizovali současný systém nakládání s odpady v obci,
splnili všechny povinnosti, které nám ukládá nový zákon,
minimalizovali jeho dopady na obecní rozpočet
a tudíž i na výši poplatku za svoz odpadu, který platí naši občané.

Inovace v oblasti odpadového hospodářství: zavedení RFID čipů a korbového
vážení
Obec Ratměřice ve spolupráci obcí Mikroregionu Voticko zavedla čipování nádob na směsný
komunální odpad a také korbové vážení svozového vozidla společnosti Compag. Hlavním
důvodem a motivací pro zavedení těchto změn byla snaha zjistit skutečnou produkci odpadu
každé domácnosti a obce, a na základě toho nastavit spravedlivý poplatek za odpady pro
občany.

Poplatky za svoz odpadu v roce 2022: Změna způsobu výběru poplatků
Na základě nové legislativy se změní způsob výběru poplatků, které budou občané Ratměřic
za svoz odpadu od příštího roku platit. Do letošního roku byly poplatky za odpadové
hospodářství vybírány na občana dle přesně stanovené výše. Od roku 2022 bude poplatek
za systém nakládání s odpady vybírán dle skutečně využitého objemu, který vychází ze
skutečného počtu výsypu nádoby, kdy při každém výsypu je nádoba vnímána jako plná.
Dle zákona č. 565/1990 Sb. je maximální výše zpoplatnění 1 Kč/l. Zastupitelstvo obce
Ratměřice se rozhodlo tuto sazbu stanovit na 0,60 Kč. Dále stanovilo minimální měsíční
odběr 40 litrů odpadu, což činí výši poplatku 288 Kč na občana či majitele nemovitosti ročně.
V obci jsou zavedeny identifikační a vážní mechanismy, což umožňuje zjistit skutečný počet
výsypů jednotlivých nádob a podle toho vypočítat výši poplatku za odpady pro jednotlivé
domácnosti. Zavedení kontrolních mechanismů a změna způsobu výběru poplatku má působit
motivačně na občany a vést je ke zvýšení třídění produkovaného odpadu. Jednoduše řečeno,
občané budou platit pouze za odpad, který skončí v černé popelnici a jenom za počet
skutečných výsypů dané nádoby. Tzn. čím víc budou třídit, tím méně budou platit za odpady.
Jelikož při výběru poplatku dle skutečně využitého objemu nelze předem zjistit
produkci, poplatek od občanů bude vybírán zpětně, např. za rok 2022 budou občané
platit až v roce 2023.
Modelový příklad:
Při způsobu výběru poplatku na základě skutečně využitého objemu je popelnice vždy
považována jako plná. Domácnost má 120 litrovou popelnici, která byla vysypána 26x ročně
(takový je počet svozů za rok). Domácnost tedy celkem za rok vyveze 3 120 litrů odpadu. Obec
Ratměřice dle vyhlášky stanovila poplatek za jeden litr odpadu 0,60 Kč. Čili domácnost bude
vývoz této popelnice stát ročně 1872 Kč na poplatcích. Rozhodne-li se pořídit si větší popelnici
například o objemu 240 litrů, pak ročně zaplatí za 26 svozů 3 744 Kč.
Srovnání roků 2021 a 2022 můžu naznačit na příkladu nemovitosti své rodiny:
2021
počet osob
sazba
poplatku počet osob sazba poplatku celkem
nad 15 let
Kč/obyv.
do 15-ti let Kč/obyv.
Liškovi
4
400
1
250
1 850 Kč
2021 objem popelnice v l
počet vývozů za rok
sazba za 1 l v Kč
celkem
Liškovi
240
13
0,6
1 872,00 Kč
Další novinkou je, že nabízíme k výměně malé popelnice o objemu 60 litrů. Jsou určeny
zejména pro nemovitosti, které obývá jeden člověk, aby měl adekvátní možnost ukládat odpad
do malé nádoby. V případě 26-ti svozů takový poplatník za rok zaplatí 936 Kč. Další možností
pro zlevnění poplatku je sdílení popelnice a rozpočítání nákladů do více nemovitostí.
Rádi bychom požádali o spolupráci, protože jedině tak může obec splnit požadavky, které na
nás nová odpadová legislativa klade. Abychom si vše dobře vysvětlili a nastavili správné
fungování nového systému (jeho „ostrý režim“ rozeběhneme od února 2022), rozhodli jsme se
zorganizovat veřejné zasedání zastupitelstva obce v sobotu 15. 1. 2022 v 18 hodin v sále
hospody U Nás. Srdečně Vás zveme.
Viktor Liška, starosta obce Ratměřice
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