Obsah našich popelnic na komunální odpad
K

ontrola popelnic nebyla mojí iniciativou, ale proběhla na základě reklamace svozové firmy Nykos, která poukazovala na obsah popelnic na komunální odpad. Kontrolu obsahu našich popelnic jsem provedla se zástupcem firmy
poslední květnové úterý.
V okamžiku, kdy předá fyzická osoba
svůj odpad k vývozu se stává vlastníkem
odpadu obec, ta je odpovědná za to, že
odpad bude likvidován dle zákona , obec
podává hlášení o produkci odpadů do tzv.
ISPOP.
Po provedené kontrole jsme zjistili, že
někteří občané netřídí správně a to buď
z důvodu lenosti nebo neinformovanosti a neznalosti následků.
Obecní úřad pořádá zdarma pro své občany 2x ročně svoz nebezpečného, velkoobjemového a elektro odpadu . Naposledy jsme měli možnost legálně zlikvidovat tento odpad minulý měsíc. Už máme
celkem 4 sběrná místa pro separovaný odpad. V brzké době budou všechna místa
mít sběr kovů. Drobný elektro odpad můžete uložit do kontejneru na chodbě OÚ.

Názor „pokud si zaplatím poplatek za odvoz, můžu dát do popelnice co chci“, je
nesprávný. Pokud bychom měli dávat do
popelnice vše, co nás napadne, náklady na
svoz budou ohromné a poplatek na osobu
nebude 600 Kč, ale třeba 1 500 Kč. To asi
nechce nikdo z nás.
Náklady na svoz komunálního odpadu jsou vysoké, obec platí m.j. za odvezenou tunu, tzn., nemůžeme vysypat do popelnice např. stavební suť. Směsný odpad
(v černých popelnicích) je mnohonásobně
dražší než BIO odpad v hnědých popelnicích. Pokud máte místo v černé popelnici, nedoplňujte jej BIO odpady, raději si
přijďte pro další známku na BIO.
Velká revoluce v odpadovém hospodářství nás čeká od roku 2024.
Evropa navrhuje omezení skládkování
na 10 % k roku 2030. ČR má jako jedna
z pouhých šesti zemí EU již v zákoně dokonce zákaz skládkování (SKO), a to už
k roku 2024, tedy o šest let dříve než EU
navrhuje omezení. Proč chce MŽP k již
platnému zákazu ještě navíc zdražit poplatky skoro na čtyřnásobek (z 500 Kč

na 1850 Kč), když odpady na skládky
stejně nebudou moci být? Kdo to zaplatí je jasné, občané. Pro Středočeský kraj
je plánovaná výstavba spalovny v Mělníce. Další zásadní otázkou je důvod, proč
chce MŽP násobně zdražit mimo odpady
využitelné, navíc i odpady zbytkové/nevyužitelné, a to dokonce na 1350 Kč za
tunu. Takový souhrn opatření s takovouto mírou poplatku u zbytkových odpadů
není dle dostupných informací v žádné
zemi v EU. S navrhovanou mírou zdražení nesouhlasí ani obce a obecní svazy, ani firmy z odpadového sektoru.Podepsala jsem Petici na MŽP, kde několik tisícovek starostů vyjadřují své obavy
a snaží se tak bránit své občany.
Pokud nechceme za odpady my všichni platit nehorázné sumy, musíme zabránit jejich umělé produkci, tj. vyhazování
suti, bioodpadů, papírů, skla, kovů, nebezpečných odpadů (zkrátka všeho, co
tam nepatří). I když budeme sebelépe třídit, náklady obce nesnížíme, ale mohou
zůstat stejné či mírně zvýšené i po zákonných změnách.
(RNo)

Jak správně třídit ?
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, plastu, skla, nápojových
kartonů, kovů, nebezpečného odpadu a dalších komodit (složek komunálního odpadu).

Správně

Špatně

 běžný směsný komunální odpad z domácností, pleny
 znečištěné obaly (mastné papíry a plasty nevhodné
k recyklaci

 nebezpečné složky komunálního odpadu
 separovaný odpad
 objemný odpad
 stavební suť

Skleněný odpad
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba kontejnery, je důležité roztřídit sklo
i podle barev. Barevné sklo je do zeleného kontejneru a čiré sklo do bílého kontejneru. Pokud máte kontejner na
sklo jen jeden, pak do něj vhazujte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit.
Skleněný odpad se dá díky svým vlastnostem recyklovat do nekonečna.

Správně

Špatně

 sklo čiré i barevné (pokud v místě není organizován
oddělený sběr čirého skla)
 nevratné skleněné lahve od nápojů
 velké skleněné střepy
 tabulové sklo
 skleněné vázy, sklenice, dózy apod.

 zrcadla, keramika a porcelán
 drátěné sklo
 autosklo
 žárovky, zářivky a výbojky
 televizní obrazovky a počítačové monitory
 lahvičky od léčiv

Biologický odpad
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad nebo kuchyní. K tomuto sběru se
nejčastěji využívají hnědé popelnice. Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních
kompostérech nebo komunitních a obecních kompostárnách

Správně

Špatně

 posekaná tráva, plevele, pokojové rostliny
 spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů),
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor,
mrkve, okusky jablek apod.)
 řezanka a větvičky z ořezu keřů
 zemina z květin bez květináčů
 listí (bez smetků z ulice)
 podestýlka domácích býložravých zvířat
 skořápky z vajec
 slupky z citrusových plodů
 sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové
sáčky
 květináče z lepenky a rašeliny

 pleny
 pytlíky z vysavače
 nedopalky z cigaret
 uhelný popel
 smetky z ulice
 zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
 oleje
 kosti
 kameny

Kovy (drobný kovový odpad, plechovky, konzervy)
Sběr drobného kovového odpadu v obcích je novinkou. Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu.

Správně

Špatně

 plechovky od nápojů
 konzervy od potravin
 plechovky od psího a kočičího žrádla
 drobný kovový odpad
 kovové nádoby od kosmetiky

 plechovky od barev

Oleje z domácnosti
Sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácnosti v pevně uzavřených nádobách.

Správně

Špatně

 použité jedlé oleje a tuky z domácnosti
 ztužené jedlé tuky

 technické oleje ( převodové, motorové )
 maziva a kapaliny

Plastový odpad vč. odpadů z nápojových kartonů
Tento odpad patří do žlutého kontejneru. Protože plastový odpad v průměrné české popelnici zabírá nejvíce
místa ze všech odpadů, je nejenom důležité jeho třídění, ale i sešlápnutí či zmačknutí před vyhozením. Spolu
s plastovým odpadem se třídí i nápojové kartony. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech.
Jedná se o krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených
oranžovou nálepkou.

Správně

Špatně

 stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale
nedotažená)
 igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
 kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením
do sběrných nádob vymývat)
 mikrotenové sáčky
 vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků
 polystyren
 vícevrstvé obaly (tzv. „krabice“) od nápojů, mléka,
mléčných výrobků, džusů, vín, dalších potravin
(vyprázdněné a stlačené)

 znečištěné plastové nádoby
 guma, pneumatiky
 molitan
 kabely
 PVC, linolea a jiné podlahové krytiny
 textil z umělých vláken
 nádobky od léčiv
 jiné obaly od nápojů (sklo, plechovky)
 nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami
(např. jejich dalším použitím při natírání, lakování apod.)
 nevyprázdněné nápojové kartony

