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Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám poskytnout informace k systému třídění a likvidace odpadu.
Nový systém třídění a likvidace odpadu
Koncem roku 2020 byla přijata nová odpadová legislativa. Ve Sbírce zákonů vyšel
nový odpadový zákon č. 541/2020 Sb., novela zákona o obalech č. 545/2020 Sb.,
zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností a zákon č. 543/2020 Sb.,
změnový zákon.
Nová odpadová legislativa přinesla řadu zpřísnění v odpadovém hospodářství. Přináší
výrazné omezení skládkování a zvýšení nákladů v oblasti odpadového hospodářství
pro obce a města, za situace, kdy výrazně nezlepší třídění odpadů, a nesníží tak
produkci směsného komunálního odpadu. Obcí a občanů se nejvíce dotkne zvýšení
poplatku za uložení tuny směsného komunálního odpadu (dále jen SKO). Základní
poplatek je pro letošní rok nastaven na 800,- Kč za tunu uloženého SKO na skládku.
Poplatky se budou každý rok navyšovat až na 1850,- Kč za tunu SKO v roce 2029.
Od roku 2030 bude platit zákaz skládkování využitelného odpadu, a to pro odpady,
které je možné energeticky využít, biologicky rozložit a recyklovat. Smyslem
navyšování cen za likvidaci odpadů je donutit jejich původce (občany, podnikatele,
veřejné instituce) odpad snížit, resp. snížit množství komunálního odpadu a zvýšit
podíl vytříděného odpadu (papír, plast, bio, sklo, kov, oleje atd.). Tento postup je tak
odrazem tzv. hierarchie odpadového hospodářství, v rámci které je skládkování až
posledním možným způsobem nakládání s odpady.
Ačkoliv došlo nabytím účinnosti nového zákona o odpadech k navýšení poplatků za
ukládání odpadů na skládky, obce však mají za splnění zákonem stanovených
předpokladů nárok na tzv. třídící slevu. Až do konce roku 2029 (tj. do doby, než začne
platit zákaz skládkování využitelného odpadu) tak mohou obce ukládat využitelný
komunální odpad na skládku za sníženou sazbu. Zákon nicméně stanoví maximální
množství takového odpadu, který lze za sníženou sazbu uložit na skládku.
Množství odpadu ukládaného na skládku se „slevou“ však nesmí překročit množství
vypočtené podle přílohy č. 12 Zákona jako násobek počtu obyvatel obce a údaje z
příslušné tabulky.
rok
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
množství*
200
190
180
170
160
150
140
130
120
[kg]
* Množství odpadu na 1 obyvatele v kg
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Naše obec se zapojila do projektu Mikroregionu Šternbersko s cílem snížení množství
SKO a zvýšení množství recyklovaných odpadů, ale až od 1.7.20222 (ostatní obce od
1.1.2022). Do té doby bude služby zajišťovat Marius Pedersen a situace se nemění.
Časem se zredukují černé kontejnery na jeden v hnízdě, což donutí lépe třídit. Na
SKO má každá domácnost popelnici od obce zdarma. Náhradní za nefunkční (je
možno jakoukoliv i 240 l) z vlastních zdrojů. Proběhne čipování nádob – po zkušenosti
ostatních obcí.
Budoucnost odpadového hospodářství v regionu
Dne 22. června 2021 byl v Domašově u Šternberka založen dobrovolný svazek obcí
(DSO) našeho regionu s názvem „Odpadové hospodářství svazku obcí“ za účelem
zajištění společné likvidace odpadů vzniklých v obcích. Tomuto aktu předcházelo
schválení založení tohoto svazku, schválení zakládací smlouvy a stanov
v zastupitelstvech všech zakládajících obcí. Cílem svazku bylo založení společnosti
s ručením omezeným, která bude zajišťovat pro zúčastněné obce v budoucnu svoz a
likvidaci odpadů. Tato společnost bude řízena a dozorována zvolenými zástupci obcí,
cílem bude transparentní a hospodárné nakládání s odpady tak, aby byly
v maximální míře plněny požadavky a povinnosti plynoucí z nového zákona o
odpadech. Při rozhodování o založení spolku obcí a společného postupu obcí při
likvidaci odpadů se vycházelo z dobré praxe obcí na jižní Moravě a také v sousedním
Rakousku.
V současné době probíhají v DSO i již založené společnosti Odpadové hospodářství
svazku obcí Šternbersko (OHSO) s.r.o. přípravné práce pro vlastní činnost (nalezení
koncových zařízení, překládacích míst pro odpad, výběrová řízení na svozovou
techniku a zaměstnance). Rok 2022 bude přechodný, kdy bude zaveden nový systém
třídění a evidence.
Cílem je spolupracovat s dalšími obecními firmami na Moravě, nalézat společná
řešení, využívat dotační příležitosti pro rozvoj systému a optimalizovat jej.
Každá změna přináší problémy. Lze je očekávat i v tomto případě. Předpokládáme
v příštím roce přechodné období, ve kterém se vzniklé problémy vyřeší a systém bude
fungovat i v naší obci. Pokud se vše dobře rozběhne, udržíme v Hraničných
Petrovicích náklady na odpady na rozumné úrovni, budeme lépe třídit a přiblížíme se
současným trendům snižování produkce odpadů. Na státu je nezbytný krok –
posílení a budování recyklačních kapacit.
Drahomír Havlík, starosta
====================================================================

41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
28. 01. 2022, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení;
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. Správy
Rozpočtový výhled
Rozpočtové změny
Příjem dotací
Inventarizační zpráva 2021
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9. Odpisový plán 2022
10.
Cestovné 2022
11.
Uzavření DPČ se zastupitelem obce
12.
Prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů
13.
Administrace akce „Výměna kotlů a zateplení BD“
14.
Pronájem KD – ping pong apod.
15.
Výpověď – Honební pozemky – Lesy ČR
16.
Odpady
- Smlouva o výpůjčce (kontejnery Mikroregion Štbk)
- Smlouva o výpůjčce (EKO -KOM)
- Smlouva o smlouvě budoucí ke Smlouvě o sběru, přepravě a převzetí
odpadu 09/2022 s Odpadovým hospodářstvím svazku obcí Šternbersko
17.
Diskuze, různé
18.
Závěr
-kall-

====================================================================

HASIČI INFORMUJÍ

====================================================================

CHARITA ŠTERNBERK – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Koledovali jsme a přinášeli radost
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky v roce 2022.
Koledníkům i Vám, kteří jste umožnili umístění stacionárních kasiček ve svých
provozovnách. Děkujeme Vám vedoucím skupinek, za Vaši dobrovolnickou práci pro
naši organizaci. Vážíme si Vás.

3

V letošním roce jsme po jednoleté odmlce
koledovali znovu přímo u Vás. Děkujeme, že jste
nám otevřeli a podpořili nás. Ve Vaší obci jste
přispěli
částkou 6.300,Kč.
Pro koledníky a vedoucí skupinek v létě
připravíme jako poděkování letní kino.
Výtěžek sbírky půjde na rekonstrukci budovy a
vybudování odstavné parkovací plochy a také na
přímou pomoc občanům v krizových situacích.
Ještě jednou veliké DÍKY všem za podporu. Pracovníci Charity Šternberk
Žádost o podporu
Podařilo se mám uspět v Nadaci Tesco. Ve dnech 17.1. - 14.2. můžete vhozením
žetonů podpořit náš projekt v obchodním domě Tesco Šternberk. Finance od Tesca
použijeme na výrobu vestavných skladových prostor, které budou využívat klienti
Sociální rehabilitace Rozkvět. Až půjdete okolo Charity, určitě se také nezapomeňte
podívat do přízemních oken, za kterými se nachází výstavka ručních výrobků našich
klientů, kteří si při této krásné práci rozvíjí své motorické schopnosti.
Oznámení
Od 1.2.2022 dojde ke zrušené pevné linky Charity Šternberk. Mobilní čísla na
jednotlivé pracovníky najdete na www.sternberk.charita.cz.
Mgr. Dana Axmannová (Vrzalíková), DiS., Vedoucí Charitního střediska Šternberk

-foto kall-
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 13.
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BIZONI INFORMUJÍ
Členové a členky, sportovní příznivci,
úvodem Vám chci za celý výbor popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v roce 2022.
V letošním roce 2022 končí volební období současného výboru a na letošní Valné
hromadě (dále jen VH) měla proběhnout volba výboru na další čtyřleté období. Na
pravidelné lednové schůzi však výbor odhlasoval, že vzhledem k současným
protipandemickým opatřením a předpokládanému nástupu Covidu varianty
Omikron spojeného s vyšším nárůstem nemocných se VH v pravidelném únorovém
termínu svolávat nebude. Samozřejmě Vás nechceme připravit o informace o činnosti
a hospodaření našeho spolku, ani o možnost zvolit si nový výbor. Proto na příští
schůzi výboru zvážíme, jakým způsobem vám tyto informace dodáme a jak
provedeme volby nového výboru.
Pokud by někdo z vás měl zájem pracovat v novém výboru stačí kontaktovat
jakéhokoliv člena současného výboru a oznámit mu svou kandidaturu.
Co se týká přípravy týmu v zimním období - od 8.1. probíhají tréninky na hřišti v Hr.
Petrovicích a od 12.2. by měl tým začít hrávat přípravná utkání. Zápasy se budou
hrát v Uničově na hřišti s umělou trávou. Termíny zápasů jsou:
12.2. od 15,00 s Oskavou
19.2. od 13,00 s Lužicemi
26.2. od 13,00 s Újezdem u Un.
6.3. od 11,00 - soupeř je zatím v jednání
13.3. od 15,00 se Stření
Na závěr chci ještě připomenout, že stále probíhá sběr starého papíru, vodovodních
a automobilových baterií.
Štěpán Mikš

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 21. 02. 2022. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 14. 02. 2022.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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