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Obec Benetice 
ID datové schránky: cxxavch 

 

Obce se musí v roce 2021 připravit na změny cen za odpady.  

 

Vážená paní starostko, pane starosto, 

pomalu se blíží rok 2021. Členové představenstva Svazku obcí pro komunální služby a vedení 

společnosti ESKO-T se proto 8. října setkali, aby diskutovali nad finanční náročností nejbližších 

měsíců v oblasti odpadového hospodářství našeho regionu, která souvisí zejména s růstem inflace, 

modernizací dotřiďovací linky, údržbou a čištěním odpadových nádob a připravovanými 

legislativními změnami. 

Představitelé Svazku a společnosti ESKO-T se dohodli na minimálním navýšení cen za svoz a za 

manipulaci s nádobami na komunální odpad a tříděné odpady, a to o 3 procenta oproti stávajícím 

jednotkovým cenám.  Tato úprava cen kopíruje meziroční inflaci. 

Pro Vaši obec to bude v příštím roce znamenat, při stejném objemu fakturace jako v letošním roce, 

navýšení o 3 166 Kč za rok. 

U svozu kontejnerů na tříděný odpad dojde také k navýšení jednotkové ceny za výsyp každé 

barevné nádoby o 2,60 Kč. Tato částka bude použita na strojové umytí nádob na tříděný odpad 

jednou za rok.  

Další změny, se kterými musí zastupitelé obcí od roku 2021 počítat, přinese nový zákon o 

odpadech. Legislativní proces ještě neskončil a těžko předpovídat, zda bude zákon schválen od 

1. 1. 2021, tak jak avizuje MŽP. V současné době se zapracovávají poslanecké návrhy schválené ve 

třetím čtení zákona. Poté bude zákon zaslán do senátu k projednání. Musíme se ale připravit na 

předložený návrh zákona, který může vstoupit v účinnost začátkem roku 2021.  

Největší změnou v novém zákonu by mělo být navýšení základního poplatku za uložení jedné tuny 

směsného komunálního odpadu z 500 Kč na 800 Kč.  

Pro Vaši obec to bude v příštím roce znamenat, při schválení výše uvedené zákonné úpravy a při 

stejném množství svezeného směsného komunálního odpadu, navýšení ve výši 8 419  Kč za rok.  

Nedávno jsme Vás informovali o započatém projektu „Rozšíření a modernizace dotřiďovací linky 

Třebíč“. Zatímco do konce roku 2020 bude stávající třídicí linka fungovat tak jako doposud, od 

začátku nového roku dojde k zásadní změně. Třídící linka se zastaví na pět měsíců. Po vystěhování 

starého lisu a pásových dopravníků na plasty a papír bude linka zcela mimo provoz. Odpad z obcí 

bude směřovat do třídíren ve Znojmě, Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo Brně. To bude znamenat 

nejen složitou logistiku, ale také vícenáklady na přepravu. Zástupci Svazku obcí a firmy ESKO-T 

proto přistoupili, pouze pro toto období, k mimořádnému poplatku za odvoz a využití odpadu 

z barevných nádob. Připomínáme jenom, že samotná investice do rozšíření a modernizace 
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dotřiďovací linky nestojí obce ani korunu, ale na zvýšené provozní náklady po dobu rekonstrukce 

nemá Svazek ani dceřiná firma ESKO-T žádné rezervy. 

Pro Vaši obec to budou v příštím roce, po období odstávky třídící linky a při předpokládaném 

množství svezeného odpadu za období leden–květen 2021, náklady ve výši 1 299 Kč.  

Svoz odpadů by měl v prvním pololetí příštího roku probíhat v obdobném režimu jako doposud.  

Případné komplikace však nikdy nelze vyloučit. Uděláme všechno pro to, aby to na obce ani 

občany, kteří odpady pečlivě třídí, žádný vliv nemělo. Je ale třeba si uvědomit, že okolní třídírny 

odpadu mají také své vlastní limity.  Při přepravě a jejím plánování může dojít k neočekávaným 

komplikacím. Proto Vás prosíme o shovívavost, pokud by k nějakým problémům došlo. Budeme 

rádi za zpětnou vazbu ze strany obcí, zda vše funguje, nebo naopak, co se nedaří. Žádáme Vás také 

o předání těchto informací Vašim občanům.  

Výsledkem tohoto nelehkého období bude moderní třídírna odpadu, která bude našemu regionu bez 

problémů sloužit další desítky let.  

Děkujeme za pochopení.  

Za předsednictvo Svazku obcí pro komunální služby 

 

 Pavel Gregor Vladimír Měrka 

 ředitel předseda představenstva 
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