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Kde najdu informace o systému sběru tříděného odpadu v Chelčicích ?
Nejvíce informací je zveřejněno na internetových stránkách obce Chelčice www.chelcice.cz .
Jsou zde uvedeny cenové vyhlášky týkající se svozu TKO pro podnikatele i řadové obyvatele.
Obecně závazné vyhlášky, zabývající se nakládáním s odpady, byly posuzovány a schváleny
příslušným orgánem Ministerstva vnitra ČR.

Jak fungoval v obci systém s odpady před zavedením pytlového sběru
tříděného odpadu a čárových kódů ?
Směsný odpad v popelnicích byl do roku 2002 zpoplatňován formou kuponů, které se lepily na
plné popelnice a při vysypání svozovou firmou byly zničeny. V obci byly umístěny kontejnery na
tříděný odpad - plasty, papír a sklo, které svozová firma za nemalé poplatky odvážela dle naší
potřeby. Problematickým místem tohoto systému byla skutečnost, že některé domácnosti si za
celý rok nekoupily ani jediný kupón. Na bývalé (již uzavřené) skládce se objevovaly kopičky
odpadů a stejně tak i v okolí obce. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto zavést paušální platby pro
trvale žijící obyvatele. Obec v této době systém mírně dotovala. V zásadě se velikost poplatků
stanovovala tak, že náklady z minulého roku se rozdělily na příslušný počet poplatníků. V druhé
polovině roku 2008 byl zaveden pytlový sběr tříděného odpadu pro komodity - plasty, papír a
nápojové kartony. Pytle byly odváženy od domů pracovníkem obce na sběrný dvůr 1x za měsíc.
Odtud se odvážely do příslušných firem a jakožto vytříděné, nebyly přebírající firmou
zpoplatňovány. Sběr skla (bílé a barevné) se prováděl původním systémem kontejnerů. Od
druhého čtvrtletí roku 2009 byla zavedena možnost přihlásit se do systému evidence pytlů
pomocí čárových kódů. Zde poplatník získává za každý pytel s dobře vytříděným odpadem
bonusové body, jenž se na konci roku transformují do určité peněžní částky a ta je odečtena od
poplatku za odvoz TKO pro příští období.

Jak funguje v obci systém s odpady po zavedení pytlového sběru
tříděného odpadu s identifikací pomocí čárových kódů ?
Systém pytlového sběru tříděného domovního odpadu odváženého pracovníkem obce od domu
funguje v obci stále. Zaevidování poplatníka do systému evidence pomocí čárových kódů je
zcela dobrovolné. Do pytlů se třídí plasty, papír a nápojové kartony. Sběr skla je formou
kontejnerů na bílé a barevné sklo. U plastů a kartonů je určena minimální váha pytle 2 kg a pro
papír 10 kg. Pro přiznání bonusových bodů je dále nutné, aby odpad byl dobře vytříděn, nebyl
výrazně znečištěn a poplatník řádně platil poplatky za svoz TKO. Pytle je možno zakoupit na
Obecním úřadě za velkoobchodní cenu nebo použít svoje. Evidence poplatníka a zveřejňování
výsledků sběru je pomocí vygenerovaného kódu a tím je pro ostatní občany anonymní. Na
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internetových stránkách obce si každý může kontrolovat, které pytle mu byly zaregistrovány,
popřípadě z jakých důvodů mu za určitý pytel nebyly bonusové body přiznány. Samolepicí štítky
s názvem komodity, pořadovým číslem štítku a čárovým kódem, dostává poplatník od obce
zdarma.

Jak systém přijali občané a jaký je poměr tříděného odpadu ?
Naši občané, podobně jako v celé republice, mají ve své většině velmi dobré ekologické
myšlení a pokud se jim dala možnost třídit a být za to navíc finančně ohodnocen, byla odezva
velice rychlá a dobrá. V nynější době, po uplynutí poloviny roku od zavedení čárových kódů je
přihlášeno více jak 56,9 % poplatníků. Poměr vytříděného odpadu oproti období s kontejnery
vzrostl od roku 2007, kdy byl 8,8 % na 12,5 % za necelý rok 2009.

Jak je systém svozu odpadů financován ?
Cena, kterou obec platí za 1 kg TKO v popelnici, je více než 1,- Kč. Pokud tento kilogram není v
popelnici, ale je vytříděn, přebírající firmě nemusíme platit nic. Navíc dostáváme peníze za
třídění od firmy EKO-KOM. Tyto částky se nám oproti době bez pytlového sběru více jak
zdvojnásobily. Paušální náklady na odvoz TKO se stanovují jako podíl nákladů za minulém
období k celkovému počtu poplatníků. Pro letošní rok jsme poplatky zvyšovat nemuseli. Obec
systém nakládání s odpady nedotuje ani na něm nevydělává.

Investice a provozní náklady ?

Pořizovací náklady v roce 2008 s DPH se skládaly :
program Codeware - sběr v ceně 47.885,- Kč
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čtečka čárových kódů
17.500,- Kč
Instalace programu 3.748,- Kč
kontrolní závěsná váha
500,- Kč
samolepicí štítky a další drobnosti 1.000,- Kč

Provozní náklady jsou v platu obecního zaměstnance v rozsahu maximálně jednoho dne v
měsíci a ceně projeté nafty, pokud nebudeme uvažovat podíl na amortizaci traktoru.

Jak řešit systém v bytových domech s více nájemníky ?
U domů tohoto typu, kde sběr tříděného a netříděného odpadu je řešen formou kontejnerů před
domem, lze po domluvě nájemníků řešit systém pytlového sběru tříděného odpadu následujícím
způsobem. V technickém podlaží domu se vyčlení určitý zamykatelný prostor do kterého
zapojení nájemníci ukládají své označené pytle s odpadem a ve svozový den pytle přenesou
na určené místo před dům. Zavázané pytle nezapáchají ani neznečišťují okolní prostor a když
jsou navíc nájemníci finančně motivováni bonusovým systémem, je velká pravděpodobnost
dohody.

Jak si představujete rozvíjení systému a budoucnost třídění odpadů ?
Program Codeware - sběr je velice flexibilní a lze jej jednoduše rozšiřovat o další komodity. V
našem mikroregionu se připravuje výstavba kompostárny, takže je určitý předpoklad rozšířit
třídění i na biologický odpad z domácností.

Význam problematiky třídění jistě poroste, jelikož připravované směrnice EU předpokládají
během několika málo let náklady za netříděný odpad výrazně zvyšovat. Pokud systém třídění
zavádíme již nyní, budeme připraveni a budeme mít určitý náskok zejména ve změnách
myšlení lidí, což je velice důležitá složka dobrého fungování systému třídění.
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Za zastupitelstvo obce Chelčice zpracoval

Miroslav Dušek
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