Změny v odpadovém hospodářství Hanušovic.
Město Hanušovice se odpadovým hospodářstvím intenzivně zabývá a k dalším
úpravám bude přistupováno na základě nových legislativních povinností a změn,
které se nejvíce dotýkají nákladů na směsný komunální odpady (SKO), tady
odpady v popelnicích. Cílem je respektovat zákonné povinnosti a systém upravit
tak, aby se náklady nezvyšovaly.
V současné době se zpracovává Studie nakládání s odpady ve městě Hanušovice,
která shrne současný stav, upozorní na nedostatky, doporučí změny a porovná
místní skutečnosti s jinými městy obdobné velikosti. Z prvních výsledků je
patrné, že je ve městě větší množství SKO – každý občan vytvořil v roce 2020 cca
224 kg. Obvyklé množství v Olomouckém kraji je 196 kg, tzn. že je to o 28 kg
více než je běžné.
Tabulka množství odpadů přepočteny na občany v Hanušovicích, v ČR a
Olomouckém kraji
Město Hanušovice r. 2020
Druh odpadu

PAPÍR
PLAST
SKLO
Tříděný sběr celkem
SKO
Celkem

Výtěžnost
kg/obč.
21,4
19,3
13,5
54,2
223,5
277,7

Města 2001-5000 obyvatel Průměr obcí a měst v kraji
r. 2020
r. 2020
Výtěžnost
kg/obč.
21,2
18,7
14,7
54,6
197,9
252,5

Výtěžnost
kg/obč.
22
18,4
15,1
55,5
195,8
251,3

Nový zákon o odpadech, který je platný od roku 2021 jasně razí strategii, která
znevýhodňuje SKO, podporuje třídění odpadů a následné využití. Po roku 2029
se SKO již nebude skládkovat, ale bude se muset upravit a využít buď materiálově
nebo energeticky. Již od letošního roku jsou zvýšeny skládkovací poplatky na 800
Kč/t a každým rokem se budou zvyšovat až do výše 1850 Kč/t. Cena na skládce
je také tvořena nákladem provozovatele skládky. Lze předpokládat, že celková
cena bude postupně stoupat na cca 3000 Kč/t. Pokud by se nic neměnilo, pak
náklady města stoupnou o cca 1 mil. Kč!
Jak udržet v Hanušovicích výdaje na nižší úrovni? Zásadní je snížení množství
SKO. To je podstatné rozhodnutí, které bude město postupně realizovat. Cílem by
mělo být, aby celkové výdaje byly co nejnižší a výnos z místních poplatků pokryl
tyto výdeje. Nutností je spolupráce občanů, protože odpadový systém je o tom, že
město má za zákona určité povinnosti, které přenáší do systému a občan by měl
tyto potřeby respektovat. Cílem je společné řádné nakládání s odpady, za co

možná nejnižších nákladů. „Společné“ je míněno občan a město, tedy jde o
spolupráci nikoliv o nařízení.
Město bude systém modifikovat a některé kroky budou možná pro některé
nepopulární, ale bude postupováno s prioritou správného nakládání s odpady.
Nutné je, aby si každý občan uvědomil, že je vhodné předcházet vzniku odpadů a
pokud již jsou, roztřídit je tak, aby do popelnice byl odložen jen nevyužitelný
zbytek.
O úpravách hospodaření s odpady bude postupně informováni a společným úsilím
můžeme dosáhnout efektivního, účinného i pohodlného systému.
Město Hanušovice

