MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ 2015
ODPADY V OBCI

Vážení spoluobčané,
vlastníci nemovitostí a návštěvníci obce Soběšovice,
dostává se Vám do rukou „Mimořádné vydání Zpravodaje obce“, zaměřené na
problematiku provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů z území obce Soběšovice, včetně ekonomiky a v
neposlední řadě i problémy, s tímto spojenými.
Na 2. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice jsem slíbil, že tento materiál
zpracuji, předložím k projednání v Radě obce Soběšovice a s ohledem na příspěvky
občanů, ke kterým byli vyzváni ve Zpravodaji obce Soběšovice č. 1/2015, tento
„Mimořádný zpravodaj“ vydáme pro všechny občany, ale i vlastníky chat a návštěvníky
obce. Touto cestou bych si dovolil všem přispívajícím poděkovat za jejich náměty a
pohledy na danou problematiku, byť byli jen čtyři, ale věřím, že tato oblast zajímá daleko
více lidí a na prostředí v jakém v obci žijeme a chceme žít, není lhostejno většině z nás.
V obci se v průběhu letních měsíců zásadně zvyšuje počet lidí, a tím i množství
odpadů, které je obec povinna jasným a definovaným způsobem zlikvidovat. Samozřejmě
je to i otázka nemalých finančních prostředků, které zatěžují jak peněženku každého
z nás, tak i obecní rozpočet. V tabulce níže je přehled nákladů za období 2007 – 2014.
Přehled výdajů za svoz a uložení
Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Komunální
odpad

413 056,447 603,424 615,451 693,448 402,432 655,444 884,470 634,-

Separovaný
odpad

Nebezpečný
odpad

80 150,86 863,75 608,75 493,72 069,90 123,90 910,89 703,-

21 433,40 231,48 381,32 720,23 853,23 287,19 993,21 114,-

Biologicky rozložitelný
komunální odpad
(BRKO)

nebyl svoz
40 304,65 690,86 436,- (87,57t)
109 957,- (119,71t)
109 634,- (122 t)
116 536,- (121,36t)
183 703,- (185,22t)

Přehled příjmů
Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Poplatek v Kč
občan/rekr.objekt/celk.

Příspěvek EKOKOMU
za třídění odpadů v Kč

370,- /425,- / 383 491,385,- / 440,- / 386 651,400,- / 454,- / 404 636,434,- / 488,- / 429 637,440,-/ 490,- / 454 274,450,-/ 500,- / 469 493,500,-/ 550,- / 526 820,520,- / 570,- / 551 991,-

36 282,28 680,27 539,49 773,59 467,53 270,43 588,66 123,-

Žel.šrot

5 712,3 888,-

Rozdíl mezi výdaji a příjmy – doplácí obec
Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Výdaje

Příjmy

514 639,615 001,614 294,646 342,654 281,655 699,672 323,765 154,-

425 483,415 331,436 063,479 410,513 741,522 763,570 408,618 114,-

Rozdíl v Kč

-

89 154,199 670,178 231,166 932,140 540,132 936,101 915,147 040,-

Z výše uvedeného přehledu je zřejmý stálý nárůst poplatků občanů i vlastníků nemovitostí
na katastru obce, ale i doplatků rozdílu mezi příjmy a výdaji obcí, ať už způsobený
nárůstem množství, ale i nedostatečným tříděním (separací) odpadů – viz přehled
uvedený níže:
Výtěžnost sběru v obci Soběšovice u jednotlivých tříděných složek v porovnání s
průměrem za Moravskoslezský kraj:
obec
MS kraj
Papír
4,103
18 kg/obyvatele
Plast
6,614
9,7 kg/obyvatele
Nápoj.karton
0,028
0,3 kg/obyvatele
Sklo
17,058
11 kg/obyvatele
V MS kraji jsme v třídění odpadů za rok 2014 až na 82. místě ze 146 obcí v kategorii do
1000 obyvatel !!!

1. Tuhý domovní odpad (TDO)
V minulých letech bylo na území obce rozmístěno 77 ks popelnic 110 L a 47 ks
kontejnerů 1 100 L na TDO, který se v období 6. – 9.měsíc navyšoval o dalších 10 ks.
V uvedeném období 6. - 9.měsíc se zároveň měnila perioda svozu ze 14 na 7 dnů u 30 ks
vybraných kontejnerů a 2 ks popelnic, hlavně kolem přehrady a přístupových cest k ní.

Po vyhodnocení nákladovosti za r. 2014 pro TDO došlo k jednání s firmou ASA, která
v naší obci svoz realizuje a projednáním v Radě obce Soběšovice k několika zásadním
opatřením:
1. Úprava počtu a rozmístění kontejnerů 1 100 l na TDO
(nový počet 54 ks + 9 ks na 6. – 9.měsíc)
2. Úprava počtu popelnic 110 l na TDO ( nový počet 8 ks)
Hlavním důvodem této úpravy je snížení nákladů při zachování úložné kapacity, což po
této úpravě přinese úsporu cca 100 000 Kč, tj. 13 % z celkových nákladů a dokonce 21%
z nákladů na komunální odpad, dle nákladů r. 2014.
Pronájem a výsyp 4 ks popelnic stojí stejně jako pronájem a výsyp 1ks kontejneru,
který má však úložnou kapacitu jako 10 ks popelnic, tedy 2,5krát větší kapacita za
stejné vynaložené finanční prostředky. Proto bylo pro rozmístění počítáno 40 lidí na 1
kontejner při periodě svozu 14 dnů.
V některých částech obce už nejsou popelnice u každého domu již několik let, u
většiny se to stane touto úpravou v průběhu 5/2015. Pokud chceme mít nižší poplatky, je
nutno toto realizovat, vždyť i ve městech musí lidé chodit k popelnicím a ty určitě nemají
u vchodových dveří. Měřítkem pro výpočty jsou 4 lidé na jednu popelnici s výsypem co 14
dnů. Tato úspora se projeví v poplatcích na r. 2017, což je dáno způsobem výpočtu a
nutností schválit formou obecně závazné vyhlášky (OZV) v závěru roku předcházejícímu
roku účinnosti.
Svozový den :
pondělí – lichý týden, další co 2 týdny
v 6.- 9.měsíci vybraný počet 38 ks kontejnerů – pondělí, každý týden

2. Separovaný odpad
Dále bylo na území obce v minulých letech rozmístěno 19 kontejnerů 1 100 L na
separovaný odpad, z toho 10 ks na plast, 2 ks na papír a 7 ks na směsné sklo.
V současnosti se využitím krajského projektu „Intenzifikace odděleného sběru a
zajištění využití KO včetně obalové složky“ prostřednictvím firmy EKO-KOM podařilo získat
do bezplatného pronájmu další 4 ks kontejnerů 1 100 L na papír a dalších 5 ks
kontejnerů 1 100 L na plast. Tyto kontejnery budou dodány dle vyjádření zástupce fy EKOKOM v průběhu měsíce května 2015. Po dodání budou neprodleně rozmístěny na určená
místa v obci.
Po dodání bude počet kontejnerů na separovaný (tříděný) odpad následující:
Název odpadu
počet
vlastník
Směsné sklo
5
ASA
Směsné sklo
2
EKO-KOM
Plast
Plast

9
7

ASA
EKO-KOM

Papír
Papír

2
4

ASA
EKO-KOM

Nový celkový počet bude činit 29 ks, tj. navýšení o 10 ks.
Za poskytnuté kontejnery firmou EKO-KOM obec pronájem neplatí !!!!!!

Využijme této příležitosti a dokažme i sami sobě, že nám záleží i na životním
prostředí i na tom, co po nás zůstane pro ty, co tady budou po nás. A jako bonus navíc za
třídění odpadů budou peníze zpět pro obec za vytříděný odpad a tím nižší poplatky pro
všechny.
Svozový den:
-

Papír
Plast
Sklo

–
–
–

27.5. 2015, další co 4 týdny
14.5. 2015, další co 2 týdny
25.5. 2015, další co 4 týdny

Do kontejnerů na plast je možno v naší obci ukládat i kovové obaly od potravin, firma
ASA je schopna je na dotřiďovací lince vytřídit.
Do kontejnerů na papír je možno v naší obci ukládat i nápojové kartony, firma ASA je
schopna je na dotřiďovací lince vytřídit.
Na základě výše uvedených informací, budou co nejdříve vybudována, popř.
upravena stání pro tyto kontejnery. Mapa obce, aby byla čitelná, je ve velikosti A0
(cca 1x1m), není proto možné tuto velikost distribuovat. Tato mapa s číselným
označením a umístěním jednotlivých kontejnerů bude vyvěšena na nástěnce v chodbě na
OÚ Soběšovice a webových stránkách obce v záložce „ODPADY“. Současně s touto mapou
bude vyvěšen i seznam kontejnerů/popelnic s přiřazenými čísly popisnými/evidenčními
budov a součtem počtu osob v těchto budovách přihlášených k trvalému pobytu.
Popelnice i všechny kontejnery (TDO i separovaný odpad) v pronájmu obce budou
očíslovány, shodně s mapou, nádoby bez těchto čísel nebudou vysypávány!!!!!!!! Výjimkou
jsou nádoby právnických a fyzických podnikajících osob na území obce, které jsou
povinny ze zákona uzavřít smlouvu o likvidaci odpadů vznikajících z jejich činnosti
s oprávněnou organizací a jejich nádoby mají zvláštní označení.
Touto cestou si Vás dovoluji oslovit se žádostí o případné náměty na korekce počtu i
umístění. Chceme vybudovat ekonomicky únosný, ale zároveň i plně funkční systém
sběru.
Víte, že se igelitová taška rozloží až za 20 – 30 let, PET láhev a kelímek od jogurtu za 5080 let a polystyren se nerozloží nikdy?

3. Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
Pro letošní rok byla na základě výběrového řízení vybrána firma ASA, která nabídla
nejnižší cenu za svoz a uložení tohoto odpadu, která je však bohužel vyšší, než byla cena
v r. 2014. Pytle na tento odpad jsou v omezeném množství dostupné na OÚ Soběšovice,
svozová firma při výsypu posoudí aktuální stav a v případě poškození staré vezme a
nechá pytle nové. Pytle NEUZLOVAT !!!!

Toto neplatí pro vlastníky parcel zařazených jako „ trvalý travní porost - zemědělský půdní
fond“ a vlastníky pozemků bez staveb určených k bydlení nebo individuální rekreaci. Tito
jsou povinni své pozemky udržovat mulčováním, kompostováním, kosením, ale ne
odvozem do systému BRKO v obci.
Svozový den – každé pondělí, v případě neuskutečnění, výjimečně úterý

Pořízení domácích kompostérů v rámci Operačního programu Životní
prostředí
V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je možné pořídit domácí
kompostéry pro všechny vlastníky RD, chat a bytů. V plastovém uzavřeném kompostéru
probíhá kompostovací proces intenzivněji a rychleji než v otevřeném. Lze každopádně
doporučit pořízení kvalitního kompostéru s dlouhodobou zárukou a zejména životností.
Minimální doba udržitelnosti v rámci OPŽP je 5 let od jeho předání občanům.
Předání občanům probíhá na základě smlouvy o zápůjčce, ve které se občan
zaváže jeho používáním po dobu 5-ti let, tím nebude požadovat svoz BRKO a bude mít
poplatek za odpady o tuto položku nižší (pokud zastupitelstvo obce toto v OZV schválí
jako formu slevy/úlevy, což předpokládám jako motivující a výhodné pro obě strany).
Objem kompostérů se odvíjí od velikosti udržované zahrady. Za průměrnou
velikost zahrady lze považovat rozlohu cca 750 m2. Té odpovídá kompostér o velikosti
0,7 – 1 m3. Na množství rostlinných biologických odpadů za rok má dopad celá řada
faktorů, ať už se jedná o kvalitu trávníku, frekvence údržby (častější údržba = větší
množství), počasí v hlavním vegetačním období (přiměřené srážky atd.), a rovněž také
odběr hotového kompostu z kompostéru, množství listnatých stromů (listí na podzim)
apod. Do kompostéru lze rovněž umístit rostlinný biologický odpad z kuchyní (odpady ze
zeleniny a ovoce). Tyto hlavní faktory ovlivňují finální využití kapacity domácího
kompostéru. Hlavní část odpadů pak tvoří zejména tráva či plevel. Minoritní část pak
odpady z kuchyní. Do kompostéru není doporučeno umísťovat biologický odpad
živočišného odpadu – kůže, zbytky jídel apod. V kompostu pak mohou vznikat nežádoucí
patogenní látky.
Příklady možných kompostérů jsou včetně katalogových listů na web.stránkách
obce: www.sobesovice.cz/ODPADY
Občanům s větší zahradou (nad 2000 m2) je možné pořídit i více než jeden kompostér.
Po níže uvedeném datu budou doručená „Vyjádření předběžného zájmu“
zkontrolována (jména a č.popisná/evidenční) a vyhodnocena. Pokud projeví zájem
dostatečný počet zájemců, bude zpracován projekt a podaná přihláška do uvedeného
Operačního programu. Spoluúčast obce na financování je jen 10 %. Hlavním důvodem
tohoto programu je podpora toho, aby odpady ( zde BRKO ), zůstaly a našly využití tam,
kde vznikly. Pro ty, kteří zájem neprojeví, bude muset obec nadále svoz BRKO zajišťovat.

Při vyplňování formuláře níže, uvádějte prosím správně číslo:
pro rod.domky- čp., pro chaty – č.ev.
Vyjádření předběžného zájmu o poskytnutí kompostéru z OPŽP
Jméno, příjmení (hůlkovým písmem): ………………………………………………………
Soběšovice čp: ………………………

Velikost zahrady

Soběšovice č.ev.: …………………………..

Velikost kompostéru v m3

do 500 m2

Požadovanou velikost označte křížkem

0,6

500 - 1000 m2

1

1000 - 1500 m2

1,4

1500 - 2000 m2

2

2000 - 2500 m2

1 + 1,4

2500 - 3000 m2

2+ 1

Podpis: …………………………………………

Předat na OÚ, do schránky u vchodu do OÚ, zaslat na e-mail: sobesovice@iol.cz
nejpozději do 12.6.2015 !!!!!

Tento anketní lístek možno vyzvednout na OÚ, nebo najít také na web.stránkách obce:
www.sobesovice.cz/ODPADY - kde najdete další užitečné odkazy k dané problematice.

4. Elektroodpad
V naší obci zajišťuje smluvně firma Asekol, která má před vchodem na poštu umístěný
sběrný kontejner na baterie a drobný elektroodpad.

5. Velkoobjemový a nebezpečný odpad
V naší obci zajišťuje svoz smluvně firma ASA, formou kontejnerového sběru 2x ročně,
s termínem jaro / podzim se zveřejněním konkrétního data s předstihem ve Zpravodaji
obce.

6. Výňatek z platné OZV Obce Soběšovice č.2/2001
Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2/2001- „O nakládání s komunálním a
stavebním odpadem na území obce“, je sice platná, ale pro připomenutí si dovolím uvést
některé důležité pasáže, cituji:

„Článek 3
Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku
nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské
zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními
právními předpisy.

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích
daných zákonem o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Článek 4
Povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu
určených a ode dne účinnosti této vyhlášky jsou povinny komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného
touto obecně závaznou vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o
odpadech a zvláštními právními předpisy.
Dále jsou fyzické osoby povinny udržovat pořádek a čistotu na stanovišti sběrných nádob.

Článek 6
Separovaný sběr vytříděných složek komunálního odpadu
(1) Separovaný sběr vytříděných složek komunálního odpadu je oddělený sběr složek
komunálního odpadu určených k využití, které po dotřídění je možno předat k dalšímu
zpracování nebo využití.
(2) Na určených místech v obci jsou rozmístěny speciální barevné nádoby na separovaný
sběr vytříděných složek komunálního odpadu, do kterých jsou povinny fyzické osoby
ukládat pouze ty složky odpadu, pro který je nádoba určena (sklo do zelené nádoby, papír
do modré nádoby a plasty do žluté nádoby).“ – konec citace.
Jak jste si určitě všimli v nadpise kapitoly 6., tato vyhláška platí již od r. 2001 a
kdyby jsme se všichni touto závaznou normou na území obce řídili, není potřeba, aby
stále někdo uklízel nepořádek kolem kontejnerů po někom, komu je jedno, jak veřejný
prostor vypadá, hlavně že on se svého nepořádku a zbytečných věcí zbavil a na svém má
uklizeno. Svozová firma je povinna při svozu sebrat a odvést jen vyloženě komunální
odpad v pytlích, který se z důvodu naplněnosti do kontejneru nevešel, to ale neplatí, když
u kontejnerů na TDO jsou plastové nábytky, nebo jejich části, různý stavební odpad, části
nebo celý nábytek, BRKO apod. – ÚKLID PAK MUSÍ ZAJISTIT A PROVÉST BOHUŽEL OBEC.
Při troše dobré vůle není určitě problém zanést odpady do dalšího kontejneru, když
zrovna ten nejbližší je zrovna plný, SAMOZŘEJMĚ DLE DRUHU ODPADU.
Kdo si nevíte rady s odpady, klidně zavolejte, napište, nebo se zastavte na obecní
úřad, rádi Vám pomůžeme Váš problém vyřešit.
Snažme se odpad třídit, vždyť kontejnery jsou polepeny „nápovědou“, co kam patří.
Co lze sešlápnout, sešlápněme, vždyť možná my sami za pár dnů budeme stát před
stejnou nádobou a nadávat: „ kdo tam dal ty celé krabice a já to teď nemám kde uložit? “
Buďme všímaví ke svému okolí a věřím, že se nám tady bude i proto lépe žít.
Děkuji všem, kteří tomuto materiálu věnovali pozornost a věřím, že bude přínosem jak
pro vzhled, tak i rozpočet Obce Soběšovice.
Věříme, že se situace bude zlepšovat a my budeme mít hezčí a lepší životní
prostředí vč. okolí k bydlení a také, že ušetřené prostředky budeme moci použít v jiných
oblastech života obce.
Zpracoval: Voznica Petr – místostarosta
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