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Jak to bude příští rok s odpady? 

•    V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nových zákonů 

a prováděcích vyhlášek. Tyto nové právní předpisy reagují na zhoršující se stav životního 

prostředí. Splnění stanovených cílů by mělo proběhnout do roku 2035 v několika časových 

úsecích. Průměrně v roce 2019 vyprodukoval každý občan ČR 551 kg komunálního odpadu, 

na skládkách pak podle údajů Ministerstva životního prostředí skončilo 46 % tohoto 

odpadu. Cílem pro nakládání  s komunálním odpadem dle nové legislativy je zvýšení 

recyklace do roku 2035 na 65%. Pro skládkování komunálního odpadu platí od roku 2030 

zákaz skládkování využitelných odpadů, od roku 2035 bude možné skládkovat max. 10 % 

celkové hmotnosti komunálního odpadu. 
Poplatek, který hradí obec za uložení odpadu na skládky, se bude ze současné částky  500 Kč 

za tunu navyšovat až na 1 850 Kč v roce 2029. Poplatek 500 Kč za tunu však platí obec 

pokud občané vyprodukují ročně komunálního odpadu 200 kg/na osobu/na rok. Při 

překročení tohoto limitu se poplatek za skládkování pro obec zvyšuje na 800 Kč za tunu. 

Podle zákona má tento limit postupně klesnout na 120 kilogramů  na občana a rok v 

roce 2029. 

  Tím jak je nastaven nový systém odpadového hospodářství a jak ukládá zákon  bude  od 

roku 2022 změněn systém poplatků za komunální odpad pro občany naší obce. Prodej 

známek na popelnice bude nahrazen poplatkem, který bude platit každá fyzická osoba 

přihlášená v obci a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba. Výše 

poplatku bude vycházet z nákladů obce na odpad za loňský rok, kdy obec vynaložila 

z rozpočtu obce v roce 697 tis. Kč a přijala na odměnách za tříděný odpad 180 tis.. 

Vzhledem k vývoji lze předpokládat, že náklady v letošním roce budou stoupat. Obec se 
bude muset přizpůsobit nové legislativě a stoupajícím cenám za ukládání odpadu a děkuje 

svým občanům za porozumění současné situace. V zájmu nás všech by mělo být, co nejvíce 

třídit a tím snižovat poplatky za skládkování. Finanční prostředky tím ušetřené pak může 

obec investovat do projektů, které zkvalitní náš životní prostor.  

 



Kolik jsme v roce 2020 vytřídili a vyprodukovali komunálního odpadu? 

papír 12,93 t 

plast 11,52 t 

sklo 12,6 t 

kov 1,81 t 

tuky a oleje 0,11 t 

komunální odpad 147,7 t 

 

Prosba a připomínka na závěr 

   Nápojové obaly / tetrapak/ patří do plastů. Nenechávejte odpad u kontejnerů, pokud jsou 

kontejnery prázdné. Každá krabice jde přece rozložit, plastová židle rozlámat atd.. Myslete 

na to, že po Vás musí někdo jít, aby odpad zpracoval a uklidil.  

  Zelené kontejnery jsou jen na trávu a hnědé na větve. Pokud vhazujete do kontejnerů jiné 

odpady např. suť, jak se stalo na Vítané, dopouštíte se přestupku a komplikujete 

zpracovateli nakládání s odpadem. Nejen těchto odpadů se máte možnost bezplatně zbavit 

ve sběrném dvoře v Klatovech. 

Děkujeme ze ♥ všem kdo třídí a nejsou lhostejní k prostředí, ve kterém žijí. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

 

Vyhodnocení dotazníku pro Program rozvoje Obce Bezděkov 

   Během měsíce března měli občané možnost se vyjádřit k rozvoji a potřebám 

obce v dotazníku, který bude součástí tvorby nového Programu rozvoje Obce 

Bezděkov na rok 2021-2028. Tento program je základním koncepčním 

dokumentem pro řízení rozvoje obce  v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.. 

Celkem bylo na OÚ vráceno 58 vyplněných dotazníků. Z odpovědí vyplynulo, že 

93 %  respondentům se v naší obci žije velmi dobře nebo spíše dobře. Naprostá 

většina hodnotí kladně příznivé a klidné životní prostředí, blízkost přírody, 

dobrou dopravní obslužnost. Spokojeni jsou občané s bydlením, školstvím, s péčí 

obce o její vzhled, informovaností o dění v obci, sběrem a svozem odpadu, 

vodohospodářskou infrastrukturou, úpravou hřbitova. Nespokojeni jsou se  

špatnou kvalitou komunikací a chodníků,se sportovním vyžitím, v přilehlých 

obcích s dostupností veřejné dopravy. 47 korespondentů uvedlo, že alespoň 1 x 

v měsíci sledují informace o dění v obci na webových stránkách obce. 

 



Odpovědi na některé podněty z dotazníku: 

Neexistence kanalizace a vodovodu na Vítané – bohužel vzhledem k vysoké 

finanční náročnosti projektu, finančním možnostem obce a počtu trvale 

přihlášených obyvatel na Vítané není s tímto projektem počítáno. 

Vybudování sportovní haly – stejně tak není v v současných finančních 

možnostech obce vybudovat a pak spravovat sportovní halu v naší obci 

Kulturní dům – pro kulturní a společenské akce bude obec využívat sál, který 

vznikne v budově bývalé firmy Schwinn č.p.180 

Potok v Korytech – s jeho postupnou opravou obec v tomto roce počítá, záležet 

bude na klimatických podmínkách, které do teď opravě příliš nenahrávaly  

Krátká provozní doba obchodu – od června 2021 se otvírací doba obchodu 

prodlužuje 

Zrcadlo na křižovatce u Schwinnu - zrcadlo na této křižovatce bylo již 

s dopravním inspektorátem řešeno. Bohužel tvar křižovatky neumožňuje zrcadlo 

umístit, protože je zde příliš velký úhel, který zrcadlo nezabere. Doporučeno 

bylo podélné značení na komunikaci, které bylo v roce 2019 provedeno. 

Zasíťování pozemků i v soukromém vlastnictví – obec má samozřejmě zájem o 

její rozvoj. Při prodeji pozemku v soukromém vlastnitví však nemůže obec 

ovlivnit podmínky ve smlouvě / např. postavit do dvou let, přihlásit se 

k trvalému pobytu atd./a hlavně nesmí vkládat finanční prostředky do cizího 

majetku. Na druhou stranu obec nyní investuje do rozšíření vodovodu a 

kanalizace v dolním Bezděkově, kde probíhá výstavba rodinného domu a bude 

tak připravena kapacita i pro případné ostatní zájemce o stavění. 

Nedostupnost sportovišť – v Bezděkově je fotbalové hřiště a hřiště TJ Sokol 

Bezděkov. Fotbalové hřiště nikdo nevyužívá, v současné době je jen sekáno. Je 

volně přístupné. Kurty na tenis nebo volejbal jsou přístupné na sokolském hřišti 

v Bezděkově, lze užívat po registraci na nástěnce v areálu. Ostatní prostory / 

dětské hřiště, fotbalové hřiště, stolní tenis/ lze využívat neomezeně bez 

jakékoliv registrace. Volejbalové hřiště je  volně přístupné i v Korytech. 

Není zpřístupněná žádná kulturní památka, muzeum pro turisty- bohužel obec 

v současné době nemá prostory pro výstavy nebo prezentaci obce. V budoucnu 

bychom se rádi  tímto podnětem zabývali. 

Automatizace měření kvality vody, přesné měření – o měření a kvalitu vody se 

v naší obci stará firma ŠVAK, která její jakost pravidelně monitoruje. Co 



momentálně probíhá v naše vodojemu, můžete sledovat na internetových 

stránkách obce v záložce Vodojem Bezděkov. 

Nezpevněná plocha u kontejnerů v nové zástavbě v Bezděkově – obec se snaží 

najít prostor pro umístění kontejnerů tak, aby mohly být na zpevněném 

podkladu, zachovala se jejich obslužnost a usnadnil se úklid kolem nich. 

Vykácení desítek vzrostlých stromů – Obec Bezděkov vykácela v zastavěné části 

obce jen stromy, které hrozily poškozením majetku nebo zdraví občanů při jejich 

pádu /v Korytech 5 kusů- 2 polité kyselinou, z části suché, 3 nebezpečně 

nakloněné. V obci Bezděkov 1 suchá borovice a 1 nebezpečně nakloněná nad 

dětské hřiště, dendrologem byla označená jako nebezpečná/ Samozřejmě 

v lesích v majetku obce, které jsou zasažené kůrovcem, kácení dále probíhá. 

Stejně však tak probíhá i výsadba nových sazenic stromů. 

 

Pozvánky na kulturní akce 
 

4.6.2021 zveme na Dětský den na téma  

Dobrodružství na pohádkové cestě☺ 

 Sraz je u kostela v Bezděkově mezi 16 a 17 hodinou 

Akce se uskuteční jen za příznivého počasí. 
 

 

8.6.2021 od 17 hodin pokřtíme novou knihu Jany Dvorské 

Bezděkov u Klatov – fotografické vzpomínky 

v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkově 

Knihu lze zakoupit i na Obecním úřadě v Bezděkově tel. 724 180 256 
 

 

24. 6. 2021 přivítáme nové občánky naší obce, kteří se narodili v roce 2020 

na Vítání občánků v zasedací místnosti hasičské zbrojnici v Bezděkově 

 
 

31.7.2021 od 18 hodin na sokolském hřišti v Bezděkově se uskuteční 

Spiessovy letní slavnosti s divadelním představením 


