Blatná – fyzický rozbor směsného komunálního odpadu
V rámci přípravy na optimalizaci odpadového hospodářství, proběhl dne 16. 11. 2021
na sběrném dvoře v Čechově ulici fyzický rozbor směsného komunálního odpadu.
Vzorek odpadu byl v ranních hodinách svezen Technickými službami města Blatné
s.r.o. a následně roztříděn na jednotlivé druhy odpadů, konkrétně na papír a lepenku,
sklo, gastroodpad, textilní materiály, plasty a nápojový karton, kovy, biologicky
rozložitelný odpad, objemný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad a směsný
komunální odpad.
Obrázky: Realizace rozboru směsného komunálního odpadu
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Z fyzického rozboru směsného komunálního odpadu se ukázalo, že 58 % daného
vzorku odpadu z popelových nádob je možné dále vytřídit. To znamená, že pouze 42
% obsahu vzorku směsného komunálního odpadu je skutečně odpadem, který nelze dále
vytřídit nebo využít. Z obsahu, který lze vytřídit, představovaly SEPAR odpady 26 %
(papír a lepenka, plast a nápojový karton, sklo, kovy a textilní materiály). Další
významnou složkou vzorku byl biologicky rozložitelný odpad (30 %), kam byl zařazen
kuchyňský gastroodpad a biologicky rozložitelný odpad (rostlinné zbytky).
V nepatrném zastoupení se zde objevily objemné a nebezpečné odpady a drobný
elektroodpad.
Na začátku roku 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Jeho hlavním cílem
je předcházet vzniku odpadů a omezit množství ukládaného odpadu na skládky. Velmi
zjednodušeně řečeno stát bude 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.

Tab. 1
Separační cíle pro obce a města
Rok
2025
2030
Hodnota separačního cíle
60 %
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 a
omezená kapacita skládky v Hněvkově, na kterou jsou sváženy odpady z města Blatná.
Tab. 2
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

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

Pro rok 2021 je zákonem stanovený limit 200 kg skládkovaného odpadu na osobu.
Do výše tohoto limitu platí obec poplatek za uložení odpadu na skládku ve výši 500 Kč/t.
Množství skládkovaného odpadu na obyvatele nad 200 kg je zpoplatněno částkou 800
Kč/t. Limit skládkovaného odpadu na obyvatele postupem času klesá a v r. 2029 a dále
bude pouze 120 kg/osobu, zatímco poplatky se budou v čase zvyšovat z částky 500 Kč/t
na 800 Kč/t (do výše limitu) a z částky 800 Kč/t až na 1850 Kč/t (nad limit)
skládkovaného odpadu od roku 2030 a dále. V roce 2020 připadalo na 1 obyvatele Blatné
226 kg skládkovaného odpadu.

