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V Jablonci se poplatek za odpady v roce 2019 zdražovat nebude
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V nadcházejícím roce 2019 statutární město Jablonec nad Nisou neplánuje zvýšení žádných poplatků
ani daně z nemovitosti. Navzdory růstu nákladů na odpadové hospodářství se pro občany Jablonce
nezmění ani cena za svoz a zpracování komunálního odpadu.
"Služby v odpadovém hospodářství se snažíme neustále zlepšovat, a tím rostou postupně rok od roku
i výdaje," konstatovala Barbora Šnytrová z oddělení správy veřejné zeleně, která má odpady na
starosti. Se stoupající životní úrovní stoupá i množství odpadu. Roste zejména množství
velkoobjemového odpadu odevzdaného na sběrných dvorech i při ambulantních svozech. Zvyšuje se
také množství odpadu sebraného při úklidu města. "Nárůst jsme zaznamenali i v případě bioodpadu a
pneumatik, což je způsobeno i tím, že v rámci zlepšování služeb obyvatelům jsme svoz bioodpadu
značně posílili a pro příští rok plánujeme také navýšení počtu svozů u velkoobjemového odpadu,"
řekla Šnytrová.

Předpokládané celkové náklady na odpadové hospodářství v Jablonci v roce 2019 jsou 46,5 milionu
korun. V letošním roce to bylo 44,5 milionu. Do celkové částky se započítává svoz, zpracování
odpadu, likvidace černých skládek, provoz sběrných dvorů a v neposlední řadě úklid. "I přes nárůst
cen za svozy a zpracování odpadu, nepovažuji za přijatelné zvyšování úhrady pro občany v roce
2019, a proto ceny za odpady zůstanou zachovány," přišel s dobrou zprávou náměstek primátora pro
ekonomiku Štěpán Matek.
Do rozpočtu se vrátí příjmy z plateb od občanů a dalších ve výši 33,6 milionů. "Počítáme s částkou
27,9 milionů od občanů a 5,7 milionu bychom mohli dostat od společnosti EKO-KOM jako odměnu
za množství vytříděného odpadu," objasnil částku Štěpán Matek. Jablonec tak za odpadové
hospodářství ve městě v roce 2019 zaplatí cca 12,8 milionu korun, což je 27,6 %. V roce 2018 to bylo
necelých 12 milionů a v roce 2017 dokonce 10 milionů.
Ceny za komunální odpad pro občany vzrostly naposled od 1. 1. 2017 o 8 %. Nárůst byl cca 200
korun ročně. V roce 2018 ke zvýšení nedošlo.

