Jak jsme na tom s odpady
1) Pokud sečteme všechny náklady na odpady a výsledek vydělíme počtem poplatníků,
dojdeme k výsledku 820,- Kč. To je částka, kterou by město mohlo za odpady od občanů
oprávněně vybírat. Místo toho vybírá jen 550,- Kč. Jinými slovy, za každou osobu město
ročně doplat za odpady ze svého rozpočtu 270,- Kč.
2) Ve městě je rozmístěno celkem 88 kontejnerů na tříděný odpad na 26 sběrných místech.
3) Z celkového množství odpadů v roce 2016 skončilo v barevných kontejnerech 18%
odpadů. Zbývajících 82% bylo uloženo na skládku jako směsný komunální odpad (430 tun
odpadu).
4) Za 1 kg odpadů jsme z rozpočtu města zaplatli nebo do rozpočtu získali:

1 kg odpadů
Zaplatli jsme:
Dostali od EKO-KOMu:
Dostali za prodej druhotné suroviny:
Za 1 kg odpadu jsme doplatlli

PLASTY
9,90 Kč
4,10 Kč
2,20 Kč
3,60 Kč

PAPÍR
5,- Kč
0,90 Kč
0,50 Kč
3,60 Kč

SKLO
2,20 Kč
0,90 Kč
0,50 Kč
0,80 Kč

SMĚSNÝ
ODPAD
2,40 Kč
0,- Kč
0,- Kč
2,40 Kč

Z vyhodnocených údajů jsou patrné vysoké náklady na tříděný plast i papír. To lze vysvětlit
jedině neefektvním využíváním kontejnerů. Na rozdíl od směsného odpadu neplatme za
hmotnost odpadu, ale za objem vysypané nádoby, což je 220,- Kč za kontejner o objemu
1 100 litrů. Přiblíženo na příkladech to znamená, že:
 svoz nesešlapané dvoulitrové PET láhve stojí 0,40 Kč (!),
 do kontejneru se vejde 16 kg nesešlapaných nebo 48 kg sešlapaných PET láhví, tj.
třikrát více, což znamená trojnásobné náklady na svoz nesešlapaných PET láhví.
 kontejnery na plast obsahovaly v roce 2016 v průměru kolem 20 kg plastů, jinými
slovy většinu jejich objemu tvořil vzduch, za který jsme zaplatli 0,20 Kč/litr.
U papíru je situace obdobná. Ekonomiku navíc poměrně výrazně ovlivňuje výkupní cena
suroviny:
 průměrná výkupní cena plastů v roce 2016 se pohybovala kolem 2,20 Kč/kg,
 letos výkupní cena plastů klesla na 0,36 Kč/kg (!),
 výkupní cena směsného papíru (vhozeného do kontejneru) se pohybuje kolem
0,50 Kč/kg,
 za noviny a letáky svázané do balíku můžeme inkasovat 1,50 Kč/kg i více.
To jsou odpovědi na otázku, jak je možné, že se na tříděný odpad doplácí, když je to přece
tak žádaná, tedy dobře placená komodita. Ano, je. Ale třídí se blbě, tj. neefektvně!
Výše uvedené údaje nejsou vycucány z prstu, ale řádně podloženy údaji z účetnictví města,
fakturace a evidence odpadů.
Karel Dvořák, starosta

