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Speciální informační občasník města Nový Knín

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou první číslo informačního občasníku RADNIČNÍ LISTY, které bylo vydáno k tématu odpadů. Vzhledem ke změnám, ke kterým
z důvodu nové legislativy dochází,
jsme usoudili, že si právě vydání takovéhoto materiálu zaslouží. Odpadové
hospodářství je pro obce velmi důležité téma, které bylo schválením nového odpadového zákona v loňském
roce ještě umocněno a stalo se tématem klíčovým. Zákon mimo jiné stanovuje každoročně narůstající poplatky
za uložení odpadu na skládku, ukončení skládkování směsného komunálního odpadu v roce 2030 a zvyšování recyklačních cílů. Změny ve sběru,
svozu a likvidaci odpadů budou proto
v průběhu příštích 9 let zcela nevyhnutelné a momentálně je řeší úplně
všechny obce a města v ČR. Jednotlivé strategie se asi nakonec budou
jedna od druhé trochu lišit, ale cíle
zůstávají pro všechny stejné. Odpadové hospodářství je zároveň velmi
zásadní položkou obecního rozpočtu,
a pokud chceme být městem, které se
bude vyvíjet a prosperovat, musíme
se vážně věnovat právě této kapitole.
Nový Knín udělal první dva zásadní
kroky k přehlednosti a kontrole nad
vlastními odpady tím, že společně
se sedmi dalšími obcemi mníšeckého regionu založil Dobrovolný svazek
obcí Technické služby Brdy a Hřebe-

ny a následně Brdskou odpadářskou
společnost s.r.o. (BOS), která bude
od 1. ledna 2022 v členských obcích
svážet a likvidovat odpady. Mníšku
pod Brdy začala tato společnost svážet odpady již od 13. prosince 2021.
Na celostátní úrovni se však nacházíme v tzv. mezidotačním období, kdy
jedno sedmileté dotační období právě
končí, a to nové ještě ani pořádně nezačalo, částečně i vinou pandemie covidu. Rozjezd nové společnosti včetně
investic do techniky bude proto muset
probíhat postupně, tak abychom mohli na některé klíčové investice využít
i dotace. O těch sice máme informaci
z Ministerstva životního prostředí, že
se připravují, ale vypsány ještě nebyly a představují tak důležitou proměnnou, kterou zatím neznáme. Z tohoto
důvodu jsme pro příští rok pro občany
města udělali pouze nutné změny, vyplývající z nové vyhlášky a přechodu
k BOS, s.r.o. Tedy změnila se výše poplatku a svozový den. Pro rok 2022 se
nic jiného pro občany nezmění. V průběhu roku 2022 budeme aktualizovat
analýzu produkce odpadů v regionu,
pracovat na maximálním využití dotací a spolupracovat s ostatními institucemi tak, abychom vám na konci roku
byli schopni předložit novou, moderní
koncepci nakládání s odpady v Novém Kníně.
Jejím hlavním cílem bude odvádět
profesionální práci pro občany, nikoli

generovat co nejvyšší zisk pro akcionáře, jak je tomu u komerčních firem.
Nový systém zajistí zejména přesnou
kontrolu nad tím, kolik kterého odpadu
vyprodukujeme, a díky tomu budeme
moct optimalizovat jeho likvidaci nebo
další upotřebení (např. prodej k recyklaci), čímž se členským obcím sníží
náklady. Čím dříve začneme, tím lépe
budeme připraveni na blížící se zákonné povinnosti.
Magdalena Davis,
starostka města
Mníšek pod Brdy

Petr Chmelík,
starosta města
Nový Knín

Magdalena Davis,
předsedkyně DSO TS
Brdy a Hřebeny
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Vznikla nová
svozová společnost
Od 13. prosince 2021 začíná v mníšeckém
mikroregionu svážet odpady nová svozová společnost Brdská odpadářská
společnost s.r.o. (BOS), založená
Dobrovolným svazkem obcí Technické služby Brdy a Hřebeny.
Členy svazku jsou města a obce Mníšek
pod Brdy, Nový Knín, Čisovice, Jíloviště,
Klínec, Trnová, Voznice a Zahořany.

Proč vznikl nový svazek obcí
a svozová společnost
společnost nyní
nyní?

• V roce 2021 skončila desetiletá smlouva na svoz odpadu mezi
V roce 2020 na podzim byla Městu Nový Knín vypovězena
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sleva na občana (kg)

Dobrovolný svazek obcí TS Brdy a Hřebeny
www.tsbrdy.cz
Předsednictvo

Jaký dopad bude mít
nový systém na obyvatele
Nového Knína v roce 2022
Výše poplatku za svoz
komunálního odpadu
Pro občany došlo přijetím nové vyhlášky ke zdražení za svoz SKO, ovšem
toto zdražení by bylo bez vzniku vlastní
svozové společnosti BOS ještě větší.
Uvádíme částky (v Kč), které platíme
za svoz SKO v současné době svozové společnosti RUMPOLD , částky
které bude platit občan od roku 2022
a které platil v roce 2021.

1×
za 14 dní sezonní

Svoz

týdenní

1. místopředsedkyně: Bc. Markéta Polívková
(starostka Klínec)

RUMPOLD

3.540,-

1.836,-

2.912,-

2. místopředseda: Daniel Březina
(starosta Zahořany)

Občan 2022

3.120,-

1.560,-

2.460,-

Člen předsednictva: Zdeněk Pekárek
(starosta Trnová)

Občan 2021

2.100,-

1.400,-

1.950,-

Předsedkyně: Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.
(starostka Mníšek pod Brdy)

Člen předsednictva: Ing. Vladimír Dlouhý
(starosta Jíloviště)
Kontrolní komise
Předseda: Petr Chmelík
(starosta Nový Knín)
Člen kontrolní komise: Bc. Veronika Michelová
(místostarostka Voznice)
Člen kontrolní komise: Ing. Jaroslav Maršík, CSc
(zastupitel Čisovice)

Brdská odpadářská společnost s.r.o.
Jednatelé:
Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.
(starostka Mníšek pod Brdy)
Petr Chmelík (starosta Nový Knín)

Z tabulky vyplývá, že Město Nový Knín
v letošním roce svoz odpadů významně dotovalo. Pokud by Nový Knín neřešil odpadové hospodářství vlastní společností, ale stávající svozovou firmou,
musela by být výše poplatku v minimální výši jako v prvním řádku.
V souvislosti s výší poplatku za svoz
odpadů je důležité zmínit i fakt, že poslední navýšení tohoto poplatku proběhlo v roce 2011, a naopak byl ještě
v roce 2016 snížen, a to přes to, že
poplatky za skládkování každoročně
rostou a naopak klesá třídící sleva.
Pokud tedy rozpustíme rozdíl poplatku
na roky bez zdražování, vychází u týdenního svozu roční nárůst o 102,- Kč.

Výkonný ředitel:
Mgr. Jan Marek

S výjimkou výkonného ředitele BOS s.r.o.
jsou veškeré funkce ve svazku a svozové
společnosti vykonávány bezúplatně.

Proč změna systému?
Legislativa donutila Město Nový Knín,
ale i sousední obce k přijetí nové vyhlášky řešící odpadové hospodářství. Známkový systém již není možný
a známky tak slouží již čistě pro identifikaci zvoleného svozu. Mezi volbou

poplatku za objem, nebo za občana
jsme zvolili systém za objem. Tento systém je pro občany výhodnější
a rovněž motivující k třídění.
Příklad 5členné rodiny:
Poplatek za osobu
(1.000 Kč jako v okolních
obcích) – 5.000 Kč svoz dle
uvážení poplatníka, ovšem
cena zůstává stejná.
Poplatek za objem
(0,50 Kč / 1l v případě
Nového Knína) – Týdenní svoz
3.120 Kč / svoz 1× za 14 dní
1.560 Kč / sezonní svoz
2.460 Kč.
Pokud rodina třídí a stačí jí
tak svoz 1× za 14 dní, výrazně
na poplatku ušetří.
Jak na tom budou podnikatelé?
Město Nový Knín nemá podnikatele zapojené do systému odpadového
hospodářství. Je na zvážení, jestli podnikatele do městského systému nezapojit například od roku 2023. V současné době si tak podnikatelé zajišťují
likvidaci odpadu smlouvou s jednotlivými svozovými společnostmi. Mohou
tak zůstat u stávající společnosti, nebo
uzavřít smlouvu s BOS, s.r.o. – kontakt
Mgr. Jan Marek, 606 407 039.
Co chataři a bytové domy?
Jak majitelé rekreačních objektů,
tak majitelé bytových domů využívají pro likvidaci svého odpadu kontejnery 1100 litrů. Na tomto systému se
nic nemění. Bytové domy zaplatí poplatek podle počtu svých kontejnerů
a rozúčtování na jednotlivé bytové jednotky je zcela jejich záležitostí. Poplatek pro majitele rekreačních objektů je
stanoven na základě počtu kontejnerů,
které jsou pro ně rezervovány, a podle evidence objektů využívajících tyto
nádoby. Pro rok 2022 je tedy rekreační
poplatek ve výši 872,- Kč.

Proč se obcím vyplatí
vlastní společnost
na svoz a likvidaci
odpadů?
•	Objem odpadů a cenu za jejich
likvidaci mají pod kontrolou.
•	Informace o produkci odpadů
využívají k optimalizaci nákladů
ve prospěch obyvatel.
•	Mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb a péči o životní
prostředí.
•	Rozhodují o činnosti svozové
společnosti a podílejí se na jejím hospodářském výsledku.

K jakému systému
směřuje náš svazek
v budoucnosti
U sběru a svozu odpadu je finančně i strategicky nejvýhodnějším řešením získání dotace
z Ministerstva životního prostředí na systém tzv. door-to-door
(sběr přímo od domu). Každá
domácnost může získat zdarma
tři vlastní nádoby na separovaný
odpad (pravděpodobná kombinace: bio, papír, plasty společně
s kovy – řešeno magnetickým
tříděním na třídičce odpadu);
v případě bytových domů může
být systém řešen společnými, uzamykatelnými nádobami.
V případě nezískání dotace by
společnost využívala stávající
třídící systém a časem investovala do vlastní třídící stanice.
Součástí předcházení a likvidace
odpadu je např. založení Re-use
centra (odložené nepotřebné věci
k dispozici ostatním občanům),
likvidace bio odpadu na kompostárně/bioplynové stanici včetně gastro-odpadu, spolupráce s ostatními svazky pro vstup
na trh s druhotnými surovinami
(kovy, sklo, papír, plasty) a trh
s komunálním odpadem pro energetické využití ve spalovnách.
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CO SE MĚNÍ
SVOZOVÝ DEN JE OD ROKU 2022 ČTVRTEK
POPLATEK ZA OBJEM A FREKVENCI SVOZU
SPLATNOST POPLATKU OD 1. 1. 2022 DO 31. 3. 2022
LETOŠNÍ ZNÁMKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI DO 31. 3.2022

CO SE NEMĚNÍ
PLATBA NA OBECNÍM ÚŘADU, PŘEVODEM NA ÚČET
FREKVENCE SVOZŮ JAKO DOSUD

KOLIK ZAPLATÍM ZA JAKÝ SVOZ?
Velikost nádoby

Nádoba 120 l

Nádoba 240 l

Nádoba 120 l

Nádoba 120 l

Nádoba 1100 l

Frekvence svozu

týdenní

1× za 14 dní

týdenní

1× za 14 dní

měsíční

sezonní

týdenní

Poplatek

3.120,-

1.560,-

6.240,-

3.120,-

720,-

2.460,-

28.600,-

Měsíční svoz bude pouze pro samostatně žijící občany. Poplatník doloží, že splňuje tyto podmínky, a bude řešeno individuálně.
Sezonní svoz: od 1. 1. do 30. 4. a od 1. 10. do 31. 12. svoz každý týden, od 1. 5. do 30. 9. svoz 1× za 14 dní.
SVOZ 1× ZA 14 DNÍ: KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN. MĚSÍČNÍ SVOZ: 1. TÝDEN V MĚSÍCI

Využijte sběrného dvora Nový Knín a třiďte svůj odpad!
Dosáhnete tak menší frekvence svozu a ušetříte nejen
svoji peněženku, ale i okolní přírodu
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www.tsbrdy.cz
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www.mestonovyknin.cz
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www.bosbrdy.cz

