Beseda ke změnám v odpadovém hospodářství v obci Rozstání od 10/2021

Dne 30.8.2021 se uskutečnila beseda občanů a zástupců svozové firmy Technické služby Malá Haná
ke změnám v odpadovém hospodářství v obci Rozstání od 10/2021

Pro ty, kteří se nemohli besedy zúčastnit a nebo jen pro osvěžení informací níže nabízíme to
nejdůležitější z besedy.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na :
606 048 702, 725 056 021, 461 329 144, ou.rozstani@tiscali.cz

Proč se zavádí v naší obci nový systém nakládání s odpady?
Od 1.1.2021 je v platnosti nový zákon o odpadech, který ukládá mimo jiné i povinnost obce odděleně
soustřeďovat recyklovatelné odpady. V případě, že by obec nesplňovala své povinnosti dopouští se
přestupku a může jí být uložena pokuta do výše 200 tisíc Kč.
Při zanedbávání svých povinností ve věci správného třídění odpadů může být za přestupek
pokutována i fyzická osoba.

Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu
činily v následujících letech evropskou unií stanovený procentuální podíl z komunálního odpadu.
Vzhledem k tomu, že likvidace složky komunálního odpadu je nejdražší a bude se nadále cena za
likvidaci komunálního odpadu zvedat, je nejen pro ekologii, ale i pro peněženky občanů důležité, aby
v popelnici na komunální odpad nezůstával žádný odpad, který je možné recyklovat.

Domácnosti obdrží popelnice na recyklovatelný odpad

V Rozstání obdrží během měsíce září 2021 každá domácnost žlutou, modrou a hnědou popelnici na
tříděný odpad.

Žlutá popelnice - na plast
Modrá popelnice - na papír
Hnědá popelnice - na bio odpad
Popelnice na komunální odpad Vám zůstávají ty Vaše, které jste používali doposud.

Rozvoz popelnic bude probíhat poté, co budou jednotlivé popelnice očipovány a spárovány
s výpůjčními smlouvami. Výpůjční smlouva je ke každé nádobě. Nádoby jsme získali na dotace, proto

každý dostane popelnice na dobu 5 let do výpůjčky a teprve po této době budou plně v majetku
občanů.

Četnost svážení odpadů

Svozová firma sváží odpad již od 6.00 hodin, proto je potřeba dávat popelnice na sběrné místo před 6
hodinou raní nebo den předem.
V případě reklamace, že Vám nebyl odpad vyvezen, využívá svozová firma záznamů z kamer v každém
svozovém autě umístěných. Po prověření kamerového záznamu se reklamace na nevyvezení či
špatné zacházení s popelnicemi vyhodnotí. Reklamace je nutné oznámit nejpozději do druhého dne.
Kamerové záznamy se po určité době přemazávají.
Plast, papír, komunální odpad se bude svážet 1 x za měsíc.
Bio odpad v letních měsících 1x za 14 dní, v zimě 1 x za měsíc.
Podrobný rozpis termínů svozů jednotlivých odpadů dostane každý v tištěné formě, a to v podobě
letáku, který si můžete dát doma např. na ledničku.

Informace ke třídění odpadů

Leták s informacemi o správném třídění dostane každá domácnost. Třídění odpadů se věnují i některé
odkazy a články na webu obce Rozstání.

Na besedě zástupce TSMH k tříděnému odpadu ze své praxe poznamenal:
-

-

recyklovatelné sáčky, i přesto že je na nich uvedeno, že jsou vhodné do bio odpadu, dejte do
komunálního odpadu
dětské pleny, aby v komunálním odpadu nezapáchali, zavažte do igelitového sáčku
popelnice na bio odpad je určena primárně na bio odpad z domácnosti, kosti a zbytky jídel.
V případě, že do popelnice na bio odpad budete dávat trávu, vyvarujte se kamení, sutě a
sešlapování velkého množství trávy ze sekaček. Obsah popelnice je limitován hmotností
odpadu do cca 95 kg. Pokud je popelnice na bio přeplněná, při manipulaci na svozovém autě
se jí odtrhne zpevněný límec popelnice a spodek nádoby odpadne. V takovém případě nelze
uznat reklamaci a každý si musí popelnici koupit na své náklady novou.
papírové kapesníky po situaci s Covidem doporučují dávat do komunálního odpadu.
Manipulace obsluhy na kompostárně s kapesníky jsou nehygienické.
Pokud obsluha svozového vozu uzná, že v popelnici je to, co do ní nepatří (špatně se třídí)
popelnici nevyvezou
kovový odpad (plechovky od nápojů apod.) patří do popelnice s plastovým odpadem (odpad
je před koncovým předáním vytříděn)
silně znečištěné plasty od olejů (z grilování apod.) patří do komunálního odpadu

-

-

-

čistý, studený dřevěný popel patří do bio odpadů
do plastů nepatří PVC, linoleum ani tuby od stavebních tmelů
voskovaný, mokrý, špinavý papír a papír s kovovými složkami (šanony) do papíru nepatří
sklo a jeho likvidace zůstává stejná jako doposud
do skla nepatří – varné sklo, keramika, porcelán, drátosklo
finanční úlevy za množství vytříděných odpadů nezavádíme, protože to není spravedlivé.
Zatímco stará, samostatně bydlící osoba nemá moc odpadu, mnoho nevytřídí, tak nedosáhne
na slevy. Rodina s dětmi, která má velké množství odpadů, stojí systém likvidace odpadů
obec nemalé peníze, a k tomu ještě dostane slevu za vytříděný odpad na provoz systému,
uhradí poté obci pouhý zlomek toho, co ve skutečnosti likvidace jeho odpadu stojí.
odpad se váží, každé auto zváží popelnici plnou při zvedání a popelnici prázdnou při
sundávání. Rozdíl, tedy skutečný odpad, je pak dle čipu na popelnici přiřazen k danému
občanovi.
odpad patří do popelnic volně, bez předešlého ukládání do pytlů apod. Odpad, který bude
vedle popelnic se vyveze jen v odůvodněných případech
obec eviduje každý měsíc podrobně množství svezených odpadů z naší obce. Nová evidence
umožní evidenci svezených odpadů na jednotlivé domácnosti.

-

Pokud se budeme všichni odpovědně stavět k nově zavedenému systému likvidace
odpadů, ulevíme tím nejen přírodě, ale i vlastní peněžence.

V případě, že budeme třídění odpadů zanedbávat, bude obecní zastupitelstvo nuceno výrazně zvedat
poplatky „z popelnic“ .
V roce 2020 obec doplácela na svoz odpadů na každého občana, vč. chalupářů a chatařů 345,- Kč.
V celkové míře za roku se jedná o cca 90 tisíc Kč, za které bychom mohli v obci pořídit něco pro děti,
seniory či nové vybavení pro VPP.

