Změny v odpadovém hospodářství města s počátkem roku 2019
Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo města schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky
týkající se odpadového hospodářství. Jedná se o vyhlášku č. 2/2018 stanovující systém nakládání
s komunálním a stavebním odpadem a vyhlášku č. 3/2018 o poplatku za komunální odpad. Vyhlášky
nahrazují původní.
Co je nového? Poměrně dost. Vyhlášky zohledňují aktuální změny v legislativě. Nově je upřesněn v
příslušné vyhlášce školní sběr tříděných odpadů. Pro zbytkový směsný odpad lze využívat nově
v Červeném Kostelci popelnici o objemu 240 l, kterou již někteří občané mají. Velká změna je u svozů
odpadů z rekreačních oblastí. Tam se odpad sváží prioritně pytlovým způsobem sběru. Nově jsou
plastové pytle o objemu 120 l bílé barvy. Jen ty se budou svážet. Svoz pytlů se netýká jen Brodského a
Špinky, ale celého území města. Pytle se sváží v určité části města nebo ulici v den, kdy probíhá
týdenní svoz popelnic. Pytle mají dvojí funkci. Zaprvé slouží pro doplňkový sběr ke sběrné nádobě,
pokud objem nádoby nestačí. Tento pytel se sváží společně s touto nádobou. Samotné pytle nebudou
sváženy. Zadruhé jen pokud pochází-li zbytkový odpad odložený do bílých sběrných pytlů
z konkrétního rekreačního objektu, pytle se odkládají na předem určená stanoviště, odkud se provádí
jejich odvoz. Upozorňuji zvláště rekreanty na povinnost obstarat si dostatečný počet pytlů bílé barvy
na celou rekreační sezónu. Pytle musí být vždy zavázané. Není změna u možnosti pořídit si známku na
popelnici bílé barvy pro mimořádný jednorázový svoz popelnice, pokud zvolená frekvence svozů
nestačí. Bílé plastové pytle a známky na nádoby lze pořídit nově jen v pokladně městského úřadu, ne
již v papírnictví IVÍN.
Velkou změnou u svozů tzv. černých popelnic je zavedení dvouměsíčních svozů (1 x za 8 týdnů – 7 x
za rok). Tento svoz bude mít známku na popelnici hnědé barvy. Po dohodě se svozovou firmou
vycházíme vstříc občanům, kteří produkují minimum odpadů a snaží se vše řádně třídit.
Bohužel jsme byli nuceni od nového roku 2019 zvýšit sazbu poplatku za odpad. Situace již byla
taková, že stávající způsob financování odpadového hospodářství při zachování úrovně výše poplatku
za odpady, která se v Červeném Kostelci od roku 2014 nezvyšovala, nebylo možné již dále udržet.
Každým rokem roste množství vytříděných odpadů a tak náklady na jejich využívání nebo
odstraňování, aniž by docházelo ke zvyšování cen u partnerů, kterým se tříděný odpad předává.
Během roků 2017 a 2018 se situace v tomto změnila bohužel dále k horšímu, kdy i ceny u partnerů se
zvyšovaly (např. u plastů, stavebních odpadů, bioodpadů, nebezpečných odpadů). Dále od roku 2019
svozová firma zdražuje plošně všechny odpady o dalších 5 % (po šesti letech stejných cen). Pro
zachování rozumné výše poplatku vám doporučujeme zvážit, zda máte zvolenu efektivní frekvenci
svozu své popelnice nebo kontejneru (např. u domácnosti o 2 lidech není efektivní týdenní frekvence
svozů popelnice, bytovka nemusí mít automaticky kontejner s týdenním svozem atd.). Pokud řádně
třídíte odpad, ten zbytkový se nemusí tak často svážet. Z tohoto důvodu také nově byl zaveden již
zmíněný dvouměsíční svoz odpadů.
V souladu s legislativou byl také upraven způsob výpočtu sazby poplatku. Již se neodvíjí od počtu
osob, které předmětnou nádobu na odpad využívají. Ale poplatek je vždy stejný za příslušnou nádobu
o určité četnosti jejího svozu. Povinnost plátce poplatku ohlásit příslušné poplatníky, za které platí
poplatek, ale zůstává (např. plátce platí za svou rodinu, správce bytového domu za všechny, kdo v
bytovce bydlí atd.). Změna výše poplatku během roku nastává nově pouze při změně počtu, velikosti
nebo četnosti svozu nádoby na odpady, ne již, pokud se někdo narodí, zemře, přistěhuje nebo
odstěhuje.

V Červeném Kostelci jsou již snad poměrně dostatečné a efektivní možnosti, jak třídit odpad a kam
vytříděné odpady odkládat. Využívejte je. Tím váš zbytkový netříděný odpad bude malý a tím také
ušetříte.
Po zaplacení poplatku za odpad pro rok 2019 v pokladně městského úřadu obdržíte zdarma kromě
známky příslušné barvy podle zvolené četnosti svozu nádoby a svozového kalendáře odpadů na rok
2019, také samolepku v černé barvě k vylepení na popelnici nebo kontejner, upozorňující na to, co
vše do těchto nádob nepatří, co lze s trochou snahy dále vytřídit. Ta vám má připomínat řádně třídit.
Bližší informace jsou k dispozici na www.cervenykostelec.cz nebo vám je rád sdělím v kanceláři
odboru výstavby a životního prostředí. Díky, že třídíte odpad.
Štěpán Křeček

Sazba poplatku za komunální odpad
Typ nádoby
Popelnice o objemu 110 l nebo 120 l
Četnost svozu nádoby
1 x týdně
1 x za dva týdny
plný svoz
čtrnácti denní svoz
Sazba poplatku za odpad
3 650 Kč
1 830 Kč

kombinovaný svoz
2 880 Kč

1 x za čtyři týdny
měsíční svoz
950 Kč

1 x za osm týdnů
dvouměsíční svoz
520 Kč

Jednorázový svoz – popelnice 110 l nebo 120 l (doplňkový svoz)
Sazba 85 Kč
Typ nádoby
Popelnice o objemu 240 l
Četnost svozu nádoby
1 x týdně
1 x za dva týdny
plný svoz
čtrnácti denní svoz
Sazba poplatku za odpad
7 300 Kč
3 660 Kč
Typ nádoby
Kontejner o objemu 1100 l
Četnost svozu nádoby
1 x týdně
plný svoz

1 x za dva týdny
čtrnácti denní svoz

Sazba poplatku za odpad
24 070 Kč

12 150 Kč

Typ nádoby
Speciální plastový pytel v bílém barevném provedení
Sazba poplatku za 1 kus pytle
85 Kč

kombinovaný svoz
5 760 Kč

1 x za čtyři týdny
měsíční svoz
1 900 Kč

1 x za osm týdnů
dvouměsíční svoz
1 040 Kč

