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Odpady po novém.
V listopadu 2014 přijalo Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlášku č. 321/2014 Sb., která upravuje
některá ustanovení doposud platného zákona o odpadech. Mezi nejzásadnější novinky, které ovlivní jak občany, tak i obce,
které nakládání s odpady organizují, patří změny ohledně odděleného sběru jednak biologického odpadu rostlinného původu,
tak i drobného kovového odpadu. Zákon nově ukládá občanům povinnost tyto složky třídit a obcím ukládá povinnost, vytvořit
občanům pro plnění jejich povinností podmínky. Tyto složky tvoří v některých domácnostech až 40 % veškerého odpadu, který
končí jako komunální odpad v popelnicích. Nově tedy jsou občané povinni tento odpad třídit. A nyní vzniká otázka kam
s takovým odpadem? Je povinností obce, zavést funkční a provozuschopný systém jak občanům splnění této jejich povinnosti
umožnit. Nabízí se možnost vybavit každou domácnost speciální nádobou - většinou by se jednalo o klasickou popelnici tak jak
ji známe, ovšem hnědé barvy a do ní tento odpad ukládat. Odpad by v takovém případě odvážela stejná firma, která odváží
klasický komunální odpad. Občan může tento odpad ukládat totiž pouze na místa určená obcí a obec je následně může předat
pouze tzv. oprávněné osobě – to znamená společnosti, vybavené patřičným oprávněním k nakládání s odpady. Takové řešení
je ovšem poměrně drahé a vzhledem k malé využitelnosti i poměrně neefektivní. Ve vesnickém typu zástavby, který v našich
obcích převládá, totiž oddělený sběr bioodpadu v nějaké formě existuje již dávno. Mnozí z nás mají totiž na své zahradě větší,
či menší prostor, kde tyto odpady ukládají – prostě klasický kompost, kde skončí posekaná tráva, listí a u některých z nás i
právě drobný odpad z kuchyní. Je tedy otázkou, nakolik by tyto popelnice byly využity?
Protože zákon ukládá obcím ošetřit tuto problematiku Obecně závaznou vyhláškou, projednávalo zastupitelstvo obce
tuto věc na dvou posledních zasedáních zastupitelstva a Obecně závaznou vyhlášku vydalo. Má číslo 1/2015 a je umístěna
jednak na úřední desce obce, na webových stránkách obce a popřípadě k nahlédnutí na obecním úřadě. Zastupitelstvo se před
jejím vydáním shodlo v názoru, že je zapotřebí nastavit nakládání s bioodpady tak, aby občané měli jednak zájem třídit a také,
aby to pro ně nebylo ekonomicky přehnaně náročné.

Proto zde předkládáme několik možných otázek a odpovědí:
1. Co je to biologicky odpad rostlinného původu?
Odpověď: Zákon tento odpad popisuje jako „odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného
původu, nebo s vedlejšími produkty živočišného původu“. Jsou to tedy například kuchyňské zbytky, jako slupky od zeleniny a ovoce,
ohryzky, drobné zbytky jídel, čajové sáčky a podobně. Jsou to ale hlavně i odpady vzniklé při údržbě zahrad jako posekaná tráva, listí,
drobné větve, odumřelé rostliny, nebo plevel.
2. Co je drobný kovový odpad?
Odpověď: Drobný kovový odpad jsou veškeré obaly od potravinářských konzerv, nápojové plechovky, tlakové nádoby od kosmetiky, alobal.
3.

Bydlím v rodinném domku, mám zahradu a veškeré rostlinné odpady likviduji na vlastním kompostu a odpady z kuchyně
dávám do popelnice – musím na tom něco měnit?
Odpověď: V tomto případě nemusíte nic měnit, pouze začnete i odpady z kuchyně dávat na kompost a v podstatě služby obce nemusíte
využívat.
4. Bydlím v rodinném domku, mám zahradu a veškeré rostlinné odpady vozím „za vesnici“ do lesa.
Odpověď: Toto je špatné řešení, protože „les za vesnicí“ s největší pravděpodobností není váš a proto tam odpad ukládat nesmíte, protože
to je v rozporu se zákonem a s obecně závaznou vyhláškou obce.
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5. Kam tedy mohu ukládat biologický odpad v případě, že nemám vlastní kompost?
Odpověď: Na obecním úřadě Vám bude na celou sezónu bezplatně zapůjčen dostatečně veliký (1m/3) polypropylenový vak, kam budete
odpad ukládat. Do tohoto vaku lze mimo trávy, listí, zbytků ze zahrady, dávat právě i slupky od ovoce a zeleniny, drobné zbytky jídel.
6. Jak se bude vak vyprazdňovat?
Odpověď: Je domluveno, že každé pondělí dopoledne, projede obce obecní multikára, vaky vysype na korbu a polypropylenový vak vrátí
občanovi. Je však důležité, aby občan svůj zájem o vyvezení dal najevo tak, že umístí vak co nejblíže místu, odkud ho bude moci obsluha
vozidla převzít. Tedy k brance, k vjezdu do domu apod.
7. Je nutné dávat vak k vyvezení každé pondělí, i když nebude plný?
Odpověď: Není to nutné. Důležité je však myslet na to, že s plným vakem se bude obsluze hůře manipulovat a vozidlo stejně vždy v pondělí
přijede. Proto doporučujeme dávat k odvozu třeba i z části naplněný vak.
8. Kam se bude takto svezený odpad odvážet?
Odpověď: Sice by se mohlo zdát, že to občana v zásadě nemusí zajímat, ale v zájmu plné informovanosti je zapotřebí říct, že odpad bude
spolu s jiným odpadem vzniklým údržbou obecních ploch, deponován za hranicí obce a každý měsíc odvezen smluvním partnerem obce.
9. Kam dát větší větve z prořezu například ovocných stromů, nebo okrasných dřevin?
Odpověď: Velké větve do polypropylenových vaků samozřejmě nepatří. Respektive patří, ale z technických a jiných důvodů je do vaků
prostě nejde dát. Takové případy budou řešeny individuálně po dohodě s obcí, kdy bude v požadovaný den přistaveno komunální vozidlo a
to větve od občanů odveze. Taková služba bude jednorázově zpoplatněna. Na likvidaci drobných větviček z keřů a podobně, lze použít drtič
větví a nadrcenou hmotu opět dát do vaku. Drtič větví lze zapůjčit také na obecním úřadě.
10. Kam mohu ukládat drobný kovový odpad?
Odpověď: Drobný kovový odpad lze ukládat do speciálně upravených popelnic s nápisem KOVY, umístěných na stejných místech, kde jsou
dnes kontejnery na papír a plasty.
11. Tato služba bude fungovat celoročně?
Odpověď: Ne. Zákon ukládá obcím povinnost provozovat tento způsob třídění minimálně v období od 1. 4. do 31. 10. v běžném roce, i když
obec předpokládá, že tento systém bude provozovat každoročně určitě do konce měsíce listopadu. Třídění kovového odpadu pak bude na
určených stanovištích probíhat celoročně.
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