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Senátoři opět řešili novelu, jež se dotýká změny pravidel pro zacházení s odpadem. Přišli se změnou,
aby sběrny lidem za suroviny přestaly dávat peníze. Podnikatelům by pak platily jen bezhotovostně.
Změna má zabránit krádežím kovových předmětů.
Pozměňovací návrh, s nímž souzní ODS i ČSSD, říká, že firmy a podnikatelé by nově peníze za
suroviny dostávali jen na účet. A obyvatelům by za papír či kov sběrny neplatily vůbec, ale vybíraly by
je bezplatně. Výjimkou by byly jen vraky aut. Novinka by mohla začít platit už od ledna 2015.
Změna v návrhu novely odpoledne v senátu prošla většinou hlasů. Pro bylo 55 zákonodárců.
Pozměněná novela nyní putuje do sněmovny, kde ji představí senátoři Petr Vícha a Petr Šilar.
"Očekával bych jásot sběren, ale ony nejásají, protože jim je jasné, že kovů výrazně ubude. Přestanou
se krást," řekl předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha. Podle něj by takové řešení umožnilo
na ulice rozmístit kontejnery na kovový odpad, aniž by je někdo následně vykrádal.
Se změnou ale nesouhlasí ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). "Naprostý zákaz výkupu
odpadů od všech fyzických osob je poměrně dost radikální a něco takového v žádné okolní zemi
nefunguje," uvedl Brabec.
Jeho ministerstvo proto bude pokračovat v přípravě vyhlášky, která by nejpozději od ledna zakazovala
hotovostní platby za kovové odpady. "Toto je naprosté minimum, první krok, který připravujeme po
dohodě se Svazem měst a obcí. Jsme připraveni diskutovat o dalších opatřeních," dodal Brabec.
Senátoři chtějí v obcích kontejnery na biologický odpad
Dvojkolejnost ve snaze zatrhnout obchod s kradenými kanálovými poklopy, dešťovými svody,
hřbitovními urnami nebo třeba částmi zabezpečovacího železničního zařízení se ale nelíbí senátorovi
ODS Jaroslavu Kuberovi, což ministrovi dal před novináři najevo.
"Nemáte zmocnění takovou vyhlášku vydat, někdo vám ji napadne u Ústavního soudu," podotkl
Kubera. Brabec oponoval, že tato možnost je. "Proč se ale pak bráníte zákonu, který je vyšší právní
síly?" ptal se Kubera. "Nebráníme se mu, ale o pozměňovacím návrhu vím od úterý a je strašně
široký," řekl mu Brabec.
Senátoři v novele navrhují, aby obce měly také povinnost přistavit lidem kontejnery na biologický
odpad. Podle Víchy by tato povinnost platila od dubna příštího roku, aby se na ni stačily připravit.
Senátor Ivo Bárek (ČSSD) ale v rozpravě upozornil, že formulace, že obec musí zajistit třídění i
"biologicky rozložitelných odpadů", může vést k povinnosti třídit i odpad živočišného původu. "A na to
část obcí není připravena," podotkl Bárek. Čunek popsal vlastní zkušenost se sběrači odpadu
Novelu zákona, která vzešla právě ze senátu, řeší horní komora parlamentu opakovaně. Původní
návrh totiž pozměnili poslanci. Senátoři v rozpravě k novele připomněli, že zpočátku byl účel zákona
chránit před krádežemi barevných kovů. Pak na něj ale politici začali věšet další pravidla včetně
zákazu skládkování. Jenže změn pak začalo přibývat tolik, že na konec některé vůbec neprošly ( více
čtěte zde ).

"Účelem bylo zamezit krádežím kovů a podívejte se, co před sebou máme. V poslanecké sněmovně
jsou buď amatéři, nebo účelově řízení lidé," tvrdil senátor Vladimír Dryml (SPO). "Odpady jsou velký
byznys a také velký prostor pro lobby, protože se v něm točí miliardy," dodal s tím, že chce, aby celá
novela byla zamítnuta.
Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) zase popsal vlastní zkušenost se zloději kovů. "Přišel ke mně jeden
houmlesák a jeden občan ze znevýhodněné skupiny s tím, zda si mohou vzít nějaký odpad. Souhlasil
jsem a oni si pod mým dohledem vzali zhruba tunu a půl trubek. Měl jsem radost, že je vidím konečně
pracovat," vyprávěl Čunek s tím, že jeho zkušenost nemá dobrý konec. Sběrači kovů se na stavbu v
noci vrátili a uřezali u zdí kabely. "Museli jsme to řešit jejich napojením, takže přibylo víc krabic. Škoda
byla asi čtyři tisíce, proto jsem to nehlásil," popsal.
Ať už upravovování zákona dopadne jakkoliv, téměř jisté je, že pravidla pro odpady se od ledna 2015
nějakým způsobem změní a změna nebude konečná.

