Program Zodpovědného Nakládání s Odpady
Na prosincovém veřejném zasedání schválili zastupitelé zapojení města do programu
zodpovědnějšího třídění odpadů s pracovním názvem PZNsO. V úvodu zasedání proběhla
prezentace autorů programu včetně možnost kladení nejrůznějších dotazů. Z veřejnost se
zúčastnilo 7 osob, dotazů však moc nebylo.
Cílem programu je vytřídit maximum vzniklých odpadů a připravit se na rok 2024, kdy
nebude možné skládkovat využitelný odpad. Dá se logicky předpokládat, že v té době dojde k
výraznému navýšení poplatků za odpady. Takové navýšení by mohlo negatvně ovlivnit jak
rozpočty domácnost, tak města, které v současné době doplácí na likvidaci odpadů asi 1
milion korun ročně. Umím si představit lepší a účelnější využit peněz než za likvidaci
zbytečných odpadů. Efektvní třídění se naopak může stát zdrojem příjmů pro město. Tyto
příjmy a úspory vzniklé snížením množství směsného komunálního odpadu by mohly být
využity k rozdělení mezi nejlepší „třídiče“ formou úlevy na poplatcích. To je totž smyslem
zaváděného programu. Každé domácnost bude přidělen odpadový účet na internetu, kde
bude moci sledovat, jak si vede. Hodnott se bude nejenom množství vytříděného odpadu,
ale i efektvnost zaplnění popelnic (za obsloužení popelnice se také plat, tak proč přistavovat
k vyprázdnění poloprázdnou) a celkové množství vyprodukovaných odpadů. Pro správné
fungování programu musí být splněna jedna (nikoli jediná) podmínka: donášková vzdálenost
tříděných a netříděných odpadů musí být stejná. Nejlépe vše objasní videa na internetu
www.mojeodpadky.cz. Co je však nejdůležitější, zapojení se do programu je DOBROVOLNÉ.
Opravdu nikdo nikoho nenut. Nelze pak ale počítat s jakoukoliv úlevou na poplatku. Za
pohodlnost se holt plat.
Zavádění programu nejlépe popíše harmonogram, který je zveřejněn na internetových
stránkách města spolu s dalšími informacemi v část „Aktuality/PZNsO – třídění odpadů“.
Harmonogram zavádění PZNsO ve městě Nová Včelnice:
ČINNOST

TERMÍN

POZNÁMKA

Informace o zavedení PZNsO ve zpravodaji.

1.12.2016

splněno

Prezentace systému PZNsO na veřejném zasedání
zastupitelstva města.

15.12.2016

splněno

Vydání Směrnice k PZNsO.

16.12.2016

splněno

Vytvoření manuálu PZNsO pro domácnost.

31.12.2016

splněno

Vytvoření odpadové databáze
www.mojeodpadky.cz/novavcelnice.

17.12.2016

splněno

Vytvoření odpadových účtů pro domácnost.

31.1.2017

splněno

Pořízení vybavení pro hodnocení vytříděných odpadů

31.1.2017

splněno

(digitální váha, notebook, čtečka čárových kódů, …).
Pořízení pytlů na tříděný odpad.

10.7.2017

splněno

Tisk etket s čárovými kódy pro domácnost.

po vytvoření
odpadových
účtů …

splněno

Distribuce pytlů, čárových kódů a manuálu do domácnost.

před prvním
svozem

Nejpozději
do konce
2017

Pořízení svozové techniky na vytříděný odpad.

před prvním
svozem

Zařizuje
ETKO

Proškolení obsluhy sběrného dvora na hodnocení
vytříděných odpadů

19.1.2017

splněno

Zajistt odběratele vytříděných odpadů.

před prvním
svozem

splněno

Zveřejnit první a další svozové dny.

průběžně

před prvním
svozem

Závěrem jedna otázka k programu, kterou si určitě položí každý:
„V jakém režimu po zavedení PZNsO bude fungovat sběrný dvůr a jestli i ten bude započítán
do odpadového účtu. Bude stále možnost odvézt do sběrného dvora bezplatně např. starý
nabytek, stavební suť apod?“
Odpověď:
Režim fungování sběrného dvora se nezmění, bude možné sem bezplatně uložit starý
nábytek nebo suť i ostatní směsný komunální odpad včetně nebezpečných odpadů v souladu
s provozním řádem sběrného dvora, jako tomu bylo dosud (samozřejmě se to týká občanů fyzických osob, které mají zaplacen poplatek za odpady na daný kalendářní rok).

