POZOR ZMĚNA HARMONOGRAMU SVOZU ODPADŮ 2021
Vážení spoluobčané,
na základě připomínek občanů měníme po vzájemné dohodě se svozovou firmou Nykos,
a.s. harmonogram svozu odpadů v Tatcích pro rok 2021.
Původně doručený harmonogram se tak stává neplatným. Prozatím zveřejňujeme
prostřednictvím elektronických kanálů a také doručujeme do vašich schránek harmonogram
na měsíc leden, později bude doručen harmonogram na celý rok.
Pro ty z vás, kteří tuto informaci nemáte, sděluji, že jsem již pátým rokem členkou
představenstva firmy Nykos, a.s. Členkou představenstva jsem na základě vykonávání funkce
místopředsedy Svazku obcí NY – KO, který je menšinovým vlastníkem firmy Nykos, a.s.
Výhodu tohoto členství vidím především v informacích o změnách v odpadovém
hospodářství, o vzniku nového zákona o odpadech, o možnosti podílet se na vývoji
přijatelných změn ve třídění a svozu odpadů. I díky této výhodě jsme se v roce 2016 stali
první z těch obcí, ve kterých Nykos, a.s. odpady sváží, která zavedla systém DTD (door to
door – svoz jednotlivých nádob od našich domů). Od té doby se systém zavádí v dalších
obcích a na základě profesionálního přístupu Nykosu, naší odvahy a společných zkušeností se
tento systém učí i další svozové společnosti.
Systém nám přinesl vynikající výsledky ve snížení množství směsného komunálního odpadu,
tedy toho nejdráže skládkovaného. To, že legislativa není vždy úplně nakloněna selskému
rozumu a vznikl zákon, který je prostě drahý, to nejsme schopni ovlivnit. Troufám si říci, že
následující období přinese ještě hodně změn. Nikdy neexistuje pouze jedno řešení. To, které
máme v Tatcích je kompromisem mezi počtem svozů a cenou, potažmo poplatku za svoz
odpadů, který všichni platíme. Svozů můžeme naplánovat nespočet, ale musíme být schopni
je zaplatit.
Můj názor na platbu za odpady všichni znáte. Co vyprodukujeme, to bychom si měli zaplatit.
Nechci být starostkou v obci, která se pyšní nejnižším poplatkem za odpady, ale nezbývají jí
peníze na investice do školky a školy, do sportu, do zvelebování veřejného prostranství nebo
na kulturní vyžití. Nejsem příznivcem navyšování počtu svozů, protože vedou k prodražování
systému nakládání s odpady. Během ledna připravíme možnosti umístění dalších kontejnerů
v obci, ale nutně to musí být místa mimo hlavní silnice, kde je využívají nejen naši občané,
ale také projíždějící a kolem kontejnerů vzniká nepořádek nebo je do kontejnerů vhazován
jiný druh odpadů. Do konce ledna pro vás připravím přehled o nákladech našeho systému, o
nákladech v případě navýšení svozů a o nákladech v případě, pokud by tento náš systém
nebyl zaveden.
S Nykosem jsme domluvili zrušení velkého množství svozových dnů, vracíme se ke svozu
v pátek, byl přidán svoz směsného komunálního odpadu na pátek 8.1.2021 a také svoz
bioodpadu. A to na základě vzájemných zdravých obchodních vztahů.
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