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Souhrn problematiky

Obce a města hrají klíčovou roli při nakládání s odpady, které produkují domácnosti v jejich katastru.
Každá obec musí minimálně stanovit, jak se v obci budou likvidovat směsné a nebezpečné odpady, jak
třídit papír, plasty, sklo, kovy, zda se budou třídit či kompostovat rostlinné bioodpady. Protože obec má
právo za tyto služby od lidí vybírat peníze, je v zájmu zástupců obcí i obyvatelstva, aby celý systém byl funkční a
efektivní.

Hlavním  problémem  nakládání  s  komunálními  odpady  je  vysoká  produkce  směsného  odpadu.  ČR
produkuje tohoto odpadu asi o 100 kg na 1 obyvatele a rok víc než třeba Rakousko či Německo (počítáno i s
odpadem ze živností). Vyšší produkci směsných odpadů máme z více důvodů. Především v řadě evropských zemí se
začali  věnovat  snižování  produkce  směsného  odpadu  již  začátkem devadesátých  let  minulého  století  a  také
domácnosti v ČR oproti zemím západní Evropy topí více uhlím.

V důsledku vysoké produkce směsného odpadu neplníme požadavky skládkové směrnice na omezování ukládání
biologicky rozložitelné složky odpadů na skládky. V reakci na tuto situaci přijal český parlament zákaz skládkování
tohoto odpadu od roku 2024. Aby tento zákaz byl naplněn, připravuje se výrazné zvýšení poplatku za uložení
směsného odpadu na skládku.  V  zájmu obcí  bude tedy produkci  směsného odpadu snižovat.  V  příručce jsou
specifikovány možnosti, které obec v tomto ohledu má.

Nejdiskutovanějším environmentálním tématem současnosti je změna klimatu. Lepší nakládání s odpady může
výrazně přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. Na základě dostupných dat to potvrzuje mnoho studií.
Tomuto tématu se rovněž příručka věnuje.

V příručce je také jako inspirace připraven popis odpadového hospodářství vybraných měst a obcí s nízkou
produkcí směsných odpadů. Produkci směsného komunálního odpadu lze snížit, protože tento odpad obsahuje
významné množství  využitelných  surovin.  Pro obce je  obvykle  ekonomicky výhodnější  podpořit  třídění
těchto surovin než platit vyšší náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu.
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https://arnika.org/ohobciprirucka-1-11/download/prirucka-web-pdf-51.
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