
 

ZMĚNY V SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ: MĚSTO 

ZAČÍNÁ S EVIDENCÍ NÁDOB NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 
 

Vážení spoluobčané, v návaznosti na nový zákon o odpadech, jsme se rozhodli zavést 

v našem městě změny týkající se odpadového hospodářství a v následujících letech splnit 

legislativní podmínky, které nový zákon o odpadech nastavuje.  

Zaváděné změny budou probíhat postupně v jednotlivých etapách. Tyto změny mají za cíl 

celkové zmapování odpadových toků, zjednodušení administrativy související s odpadovým 

hospodářstvím a v neposlední řadě maximalizovat efektivitu stávajícího systému vedoucí 

k pohodlnějšímu nakládání s odpadem pro všechny občany. 

První změnou, kterou se město rozhodlo implementovat, je evidence všech nádob na směsný 

komunální odpad na území města. 

Jak bude evidence odpadů fungovat a co je pro 

její zavedení potřeba? 

Během měsíce února, respektive od 1. 2. do 28. 2. 

2021 včetně, začneme evidovat nádoby na směsný 

komunální odpad. Každá domácnost v našem městě 

má tak povinnost zřetelně označit číslem popisným 

všechny své nádoby na směsný komunální odpad a 

nachystat je v den svozu na běžné svozové místo. 

Nádoby musí být vystaveny každý den svozu 

v průběhu celého měsíce února, aby mohly být 

pracovníky OŽP zaevidovány a označeny speciálním 

QR kódem, který bude obsahovat informace o druhu 

sváženého odpadu, velikosti nádoby a příslušné 

domácnosti. Tyto QR kódy pak budou při každém 

výsypu evidovány technickými službami v evidenčním 

systému ECONIT. Proto musí být každá nádoba na 

směsný komunální odpad označena. Neoznačené 

nádoby nebudou od 1. 4. 2021 vyváženy.  

Proč se odpad eviduje v systému ECONIT? 

ECONIT je systém na evidenci odpadů, díky kterému bude mít město dokonalý přehled o 

tom, kdo, kolik a jaký odpad vyprodukuje. Veškeré informace o našem odpadovém 

hospodářství pak budeme mít přehledně na jednom místě a také získáme možnost generovat 

podklady a tvořit různé statistiky, čímž zefektivníme administrativu.  

 

 

 



 

Proč tyto změny? 

V současné době se v ČR 

skládkuje 45 % odpadů (hůř 

jsou na tom v Evropě jen 

balkánské státy). Tendence je 

ale jasná: skládkování postupně 

omezovat až téměř vypustit.  

Jeden bič nachystala Evropská 

unie a svými odpadovými 

směrnicemi stanovila jasné a 

přísné cíle: navýšit recyklaci 

komunálních odpadů na 65 % k 

roku 2035 a snížit skládkování 

komunálních odpadů na 10 % 

ke stejnému roku. 

 

Druhý tlak způsobuje obcím 

Ministerstvo životního prostředí v 

podobě navyšování tzv. 

skládkovacího poplatku. V 

současné době platí obce za každou 

tunu směsného komunálního 

odpadu (SKO) 500 Kč a k tomu za 

službu svozové firmy. V průběhu 10 

let bude poplatek ale postupně 

narůstat až na 1.850 Kč za tunu. Před 

tak drastickým zdražováním může 

obce zachránit především zvyšování 

míry třídění odpadu. Dosažením 

předepsané úrovně třídění můžou 

být obce omilostněna od zdražování. 

Např. aby obec dosáhla i v roce 2025 

na poplatek 500 Kč za tunu, musí tou dobou vykazovat míru třídění odpadu 70 %. 

 

Vzhledem k výše zmiňovanému zpřísnění legislativy týkající se nového zákona o odpadech je 

tedy velice důležité postupně snižovat množství produkovaného směsného komunálního 

odpadu a zároveň navyšovat podíl tříděných složek v našem městě. Zavádění postupných a 

systematických změn v systému odpadového hospodářství města je jedinou cestou k vyhnutí 

se situaci, kdybychom mohli platit za odpady až čtyřnásobek současné ceny. Plánované 

změny odpadového hospodářství se již úspěšně realizují také ve městě Havlíčkův Brod a 

dlouhodobě přináší dobré výsledky v mnoha dalších městech a obcích po celé České 



 

republice. O dalších krocích, které budou v rámci systematických změn následovat, bude 

město nadále informovat prostřednictvím různých informačních kanálů. Všem obyvatelům 

města předem děkujeme za součinnost a proaktivní přístup. Vedení města je přesvědčeno, že 

nově zavedené změny nás dovedou k předem stanoveným cílům města.  

 

Za vedení města Ledeč nad Sázavou děkuje odbor životního prostředí  

Ing.Břetislav Dvořák  

 


