Materiál číslo: 32

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.04.2018
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
bere na vědomí
1. dopis manželů M [osobní údaj odstraněn] ze dne 24.2.2018 ve věci územní
studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III. a odpověď starosty města ze dne
16.3.2018.

2. dopis zaslaný ČAOH (Česká asociace odpadového hospodářství), ze dne 17.1.2018
„Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst" a návrh
odpovědi.
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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán dopis manželů K [osobní údaj odstraněn] a Z
[osobní údaj odstraněn] M [osobní údaj odstraněn] týkající se územní studie v lokalitě Hony
za Kukýrnou III. Současně je Zastupitelstvu předkládána odpověď starosty města ze dne
16.března 2018.
Zároveň je Zastupitelstvu města předkládán návrh vyjádření k dopisu zaslaného ČAOH
(Českou asociací odpadového hospodářství) „Informace k riziku navýšení nákladů za
odpadové hospodářství obcí/měst“.

Důvodová zpráva
Vyjádření k dopisu České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a
Sdružení komunálních služeb, ze dne 17.1.2018, bylo konzultováno se svozovou společností KTS
Ekologie s.r.o.. O problematice jsme hovořili i na besedě u kulatého stolu se zástupci MŽP, zástupci
měst a svozových společností. Jedná se o lobbing majitelů skládek a svozových společností na ně
navázaných. Směrnice EU jasně hovoří o zásadním omezení skládkování, a proto je třeba podpořit
tento směr i právními předpisy ČR. Nutno podotknout, že navýšení skládkovného (poplatků za
skládkování) je dle návrhu pozvolné v několika krocích a nikoliv razantní. Z Tišnova se ukládá na
skládku již jen 9,7% z celkového množství směsného domovního odpadu.

