Odpady ve prospěch
obcí a měst
Vážené kolegyně a kolegové starostové,
jsme nově vzniklý spolek, který prozatím sdružuje 56 obcí, které spojuje stejný cíl – směřovat vývoj odpadového
hospodářství ČR ve prospěch obcí a měst. Nejen že nám nový zákon o odpadech přináší nové povinnosti, sankce a
dražší odpady, ale také ovlivní vývoj systému nakládání s odpady na všech úrovních od obcí a měst, přes regiony až po
celou ČR. Spolek NAŠE ODPADKY, z. s. vznikl, aby prosazoval zájmy obcí a měst, které jako by byly tím posledním, na co
byl při vzniku nového odpadového zákona brán ohled. Tímto dopisem Vám chceme představit naše základní cíle a
zároveň Vás chceme vyzvat ke vstupu do spolku NAŠE ODPADKY, z. s. Víme, že čím více nás bude, tím větší máme
šanci na úspěch.
Ambice NAŠE ODPADKY na celorepublikové úrovni
V rámci nového odpadového zákona se na řadu věcí zapomnělo nebo byly nastaveny špatně (rekreanti v rámci slevy
za skládkovné, sankce za míru separace atd.). Objevují se názory, že je nevyhnutelná novelizace. Pokud se tak stane,
půjdou změny z per státních úředníků, kteří neznají naše problémy, nebo bude brán ohled i na reálné potřeby obcí
a měst? Dalším celorepublikovým problémem, kde bychom rádi iniciovali změny, je pokulhávající recyklace plastů,
která obcím a městům prodražuje separovaný sběr. Jestliže je třeba, abychom zvyšovali míru separace za účelem
zvýšit podíl recyklace, bylo by nanejvýš vhodné, aby u všech složek tříděného odpadu ona recyklace fungovala.
Ambice NAŠE ODPADKY na regionální úrovni
V rámci spolku NAŠE ODPADKY, z. s., chceme budovat silné a jednotné regiony, které budou schopné realizovat
společné projekty nahrazující skládkování odpadů, které nový zákon značně omezil. Že skládky budou muset být
nahrazeny jinými koncovými zařízeními na zpracování odpadů, je jisté. Otázkou je, zda budou tato zařízení
provozována ve prospěch obcí a měst nebo ve prospěch nadnárodních korporací, jako tomu bylo u řady skládek. Naše
snaha bude propojovat obce a sdílet mezi nimi informace, abychom co nejvíce příležitostí směřovali do rukou obcí a
měst. Dalším důvodem jednotných regionů v rámci spolku NAŠE ODPADKY, z. s. je vyjednávání se svozovými
společnostmi, které si během let v řadě regionů vytvořili pozici monopolního charakteru, kdy jedna obec není schopná
vyjednat ani lepší ceny ani variabilnější služby, které s ohledem na nový zákon budou třeba.
Ambice NAŠE ODPADKY na úrovni obcí a měst
Základním úkolem spolku NAŠE ODPADKY z. s., je podpora jednotlivým členským obcím při optimalizaci systému
nakládání s odpady a plnění povinností plynoucích z nové legislativy. Dále máme v plánu rozvíjet nástroje a aktivity,
které obcím pomohou snižovat produkci netříděných odpadů. Do této oblasti spadá např. transparentnost dat, kdy
řada obcí platí za odpad, který ve skutečnosti ani není její.
V příloze dopisu zasíláme přihlášku základního člena do spolku NAŠE ODPADKY, z. s., kterou musí schválit
zastupitelstvo. Víme, že bohužel existují zastupitelstva, kde opozice a jeho nasazení občas nevidí zájmy obce a cokoli
prosadit je někdy nadlidský úkol. Pokud je to Váš případ a chtěli byste spolek podpořit, přikládáme žádost o dar (pro
vyplnění potřebných údajů nám prosím napište na info@naseodpadky.cz). Dále přikládáme dva letáky pro zastupitele,
kde v prvním jsou uvedeny základní informace o spolku, a především odpověď na otázku: „Co získá naše obec vstupem
do spolku“ a druhý komiksový, který má za cíl upoutat pozornost a předat základní informace odlehčenou formou.
Poslední přílohu tvoří seznam termínů online schůzek pro zastupitele a osobních setkání pro starosty, aby bylo možné
osvětlit případné nejasnosti.
Se všemi, kteří chtějí směřovat vývoj odpadového hospodářství ve prospěch obcí a měst, se těšíme na spolupráci!

Zapsaný spolek se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice,
reg. Krajským soudem v Brně dne 13. 4. 2021 pod č. j. L 27572; IČ: 107 22 289

Odpady ve prospěch
obcí a měst

Za spolek NAŠE ODPADKY, z. s.:

Zapsaný spolek se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice,
reg. Krajským soudem v Brně dne 13. 4. 2021 pod č. j. L 27572; IČ: 107 22 289

