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Parlament aktuálně projednává no-
vou podobu odpadové legislativy pro
Českou republiku. Jde o změnu zákona
o odpadech, zákona o výrobcích s ukon-
čenou životností, zákona o obalech
a tzv. změnového zákona. Návrh těchto
zákonů  je dlouhodobě kritizován ze
strany měst a obcí a jejich odpadových
firem, a to zejména pro chybějící pod-
poru recyklace, posílení podpory spa-
loven, vysoký skládkový poplatek
a nefunkční třídící slevu. Novela stano-
vuje růst poplatku za skládkování (po-
platek, který hradí obec za odvoz 1t
komunálního odpadu na skládku) a to ze
současných 500 Kč až na výsledných
1850 Kč za tunu v roce 2030 a dále.
Mnozí v tomto spatřují podporu spíše
spaloven (byť moderních tzv. zařízení
ZEVO), jejichž investoři avizovali nut-
nost výše poplatku minimálně 1500 Kč
pro návratnost investic. Přitom Evropská
unie podporuje jednoznačně recyklaci
odpadů proti jejich spalování. Je stano-
ven cíl vytřídit v roce 2030 recyklací ale-
spoň 60% odpadů a zákaz skládkování.
V současné době se uvádí pro ČR číslo
38% vytříděnosti. Nová legislativa sta-
novuje i tzv. třídící slevu, po jejímž do-

sažení mají obce a města získat slevu
ze skládkovacího poplatku. Nicméně
sleva stanovuje, že už v roce 2021 by
musela města a obce vytřídit už 55% ko-
munálního odpadu. Je tedy kritizováno,
že většina měst nemá šanci na takové
číslo dosáhnout a třídící sleva se jich tak
týkat nebude.  Je jasné, že nová odpa-

dová legislativa, která by měla být
účinná od roku 2021, bude mít vliv na
výši poplatku pro občany. Výhled není
příliš optimistický vzhledem k avizova-
nému růstu skládkovacího poplatku, nic-
méně obecní svazy podaly množství
pozměňovacích návrhů ve prospěch
obcí a jejich občanů. 

V každém případě by mělo dojít k co
největší redukci komunálního odpadu
vyprodukovaného v naší obci, zejména
co největším využitím třídění odpadů do
barevných kontejnerů na sběrných mís-
tech. Občané by také měli zvážit vhazo-
vání biologicky odbouratelného odpadu
(např. biologických zbytků z kuchyně) do
černých popelnic na komunální odpad
a řešit to např. kompostováním. Ne
všude je to samozřejmě možné. Cílem
by mělo být co nejnižší množství komu-
nálního odpadu, a tím udržení rozumné
ceny poplatku pro občany. Každý z nás
má tak možnost ovlivnit částku, kterou
budeme muset v budoucnu hradit. 

Obecní úřad aktuálně zjišťuje zájem
občanů o zajištění zahradního kompos-
téru zdarma občanům. Vyplněný anketní
lístek odevzdejte na obecním úřadě.

Pavel Horák

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Naše místní organizace Českého rybářského svazu

Starý Kolín, z.s. bude pořádat dětské rybářské závody na
rybníčku v části obce Bašta. Tato akce se uskuteční v so-
botu 20. 6. 2020, prezentace účastníků začne v 6:30 a za-
čátek závodu od 7,00 hodin. 

Jsme velice rádi, že můžeme alespoň tuto akci pro děti udě-
lat v reakci na epidemiologický průběh nemoci COVID - 19.
Doufejme, že se nám vše vydaří, bude příznivé počasí a se-
jdeme se v hojném počtu jako každý rok.

Petrův zdar
Tomáš Jarý, MO ČRS Starý Kolín, z.s.   

Nová odpadová legislativa

Mám zájem  o kompostér:

ANO               NE (Nehodící se škrtněte)

Jméno a příjmení zájemce:

..............................................................................................

Adresa:

..............................................................................................

Datum: .................................................................................

Vážení spoluobčané, uvažujeme o zajištění zahradních
kompostérů pro obyvatele obce Starý Kolín z dotací EU.
V podmínkách dotace je dosažení určitého finančního limitu
a také, že kompostér bude určitý počet let sloužit na po-
zemku v k.ú. Starý Kolín, proto zjišťujeme Váš zájem.

Vyplněný anketní lístek odstřihněte a odevzdejte do 
31. 7. 2020 na obecním úřad.

✄

ANKETA
zahradní kompostéry zdarma


