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OBECNÍHO ÚŘADU
ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE V ROCE 2011
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat.
Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách.
(Odstrašující příklad máme na začátku obce u čp. 315, kde žijí naši romští spoluobčané, kteří
se chovají k životnímu prostředí naprosto nezodpovědně. Řešení tohoto problému je ale
vzhledem k současně platné legislativě značně obtížné).
Podle zákona 185/2001 Sb. je každý občan povinen zbavit se odpadů předepsaným
způsobem, který definuje obecně závazná vyhláška č.2/2011, schválená zastupitelstvem 2.
února 2011.
Dle této vyhlášky činí poplatek v roce 2011 za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu v obci České Meziříčí 500,- Kč a je tvořen 2 složkami:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.
(Poplatek bude vybírán 21., 23. a 28. února 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu ČM
od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 h)
Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
1.071.329,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 1.071.329,- Kč : 1820 (1784 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 36
počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 589,- Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč. Zbytek částky
do 589,- Kč obec doplácí, proto je její snahou tuto částku co nejvíce snižovat a učinila proto
opatření, platná od měsíce února 2011, mezi která patří zejména:
zvýšení počtu kontejnerů na plast a na papír na jednotlivých stanovištích
umístění tří kontejnerů na sběr bílého skla (u kina, prodejny a u Štěpánových) – zpětný
bonus od firmy EKO-KOM
zřízeno nové svozové místo ve vznikající části obce V Poli u Kašparů
změna systému svozu na hřbitově – sběrová vana nahrazena 2 ks plechových 1100 lt
plechových kontejnerů - je nutné udržovat pořádek v okolí těchto kontejnerů a vhazovat
do nich jen hřbitovní odpad!
svoz papírového odpadu změněn na týdenní režim (na zkoušku, v případě rentability ponecháme)
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zajištění úklidu okolo kontejnerů – manuální pracovníci obce mají jmenovitě přidělené
svozové místo, kde odpovídají za pořádek okolo kontejnerů a jsou za něj hodnoceni
zavádí se sběr nápojových kartonů (krabice od džusů, mléka, vín aj.) do žlutých kontejnerů na plasty opatřených oranžovými nálepkami – zpětný bonus od firmy EKO-KOM

zřízení sběrného odpadového místa - na farském dvoře bude od 1. března zprovozněno
sběrné místo pro dočasné uložení velkoobjemového odpadu (mimo 2 obvyklých jarních a
podzimních termínů) pro občany s trvalým bydlištěm v Českém Meziříčí s výjimkou
podnikatelů. Sběrné místo bude umístěno na uzamknutém oploceném farském dvoře, provozní doba: 1x za měsíc (1. středa od 15.00 do 18.00 h) za přítomnosti zodpovědného
manuálního pracovníka obce. Možnost krátkodobého uložení: matrace, podlahoviny,
dřevo, dřevěné desky, nábytek, sanitární keramika, textilní materiál, molitan aj. POZOR:
neplatí pro: stavební suť, výkopovou zeminu, odpad z podnikatelské činnosti, biologický
odpad, stavební suť, pneumatiky, nebezpečné odpady (oleje, barvy, akumulátory, nádoby od
barev a laků, rozpouštědla, kyseliny, léky), elektrotechnický odpad (části od elektropřístrojů,
televize, rádia, počítače, zářivky) – uvedené věci nutné odkládat při podzimním a jarním sběru
nebezpečného odpadu organizovaném firmou MP Jaroměř
Bohužel k tomu, aby se i v letních měsících odvážel domovní odpad týdně, nemůže dojít
z finančních důvodů, kdy by obec musela uhradit ročně minimálně o sto tisíc korun zvýšené
fixní náklady, když v současné době obec doplácí ze svého rozpočtu částku 161.329 Kč, tedy
89 Kč/občana.
Celkové náklady na likvidaci odpadů a snížení poplatků za odvoz je možné jedině cestou
třídění odpadu a kázní všech obyvatel (za vytříděný odpad firma EKO-KOM obci vrací část
finančních prostředků vynaložených na jeho odvoz - zde jsou rezervy).

Obec vyzývá občany k dodržování pořádku v bezprostředním okolí kontejnerů na tříděný odpad – je to přece naše prostředí, ve kterém žijeme a….

Naše vesnice je náš domov….
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Víte, že:
10 390 647 obyvatel ČR má možnost třídit odpady – tento údaj
odpovídá 98 % obyvatel

565 569 tun odpadů se vytřídilo v r. 2009
190 000 kontejnerů na třídění odpadů je umístěno po celé ČR
289 477 tun papíru (tj. 94 % papírových obalů) bylo v roce 2009
využito a recyklováno

125 969 tun skla (tj. 73 % skleněných obalů) bylo v roce 2009 využito
a recyklováno

2 818 tun nápojových kartonů (tj. 16 % nápojových kartonů)
bylo v roce 2009 využito a recyklováno.

Třídění odpadů – otázky a odpovědi
Proč třídit, když za svoz odpadů platím a to rok od roku více?
Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz placených na nakládání s odpady z
obecního rozpočtu. Čím větší množství odpadů je obci vytříděno, tím větší finanční
obnos obdrží obec od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku. Tato úspora obecních financí se promítá do
vašich paušálních poplatků za odpad, či v počtu kontejnerů.
Kam mám vhodit použité dětské pleny?
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do nádoby na
směsný odpad.
Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík od
polévky)?
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený z kombinovaného materiálu, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu.
Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a
můžete je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou.
Co mám dělat s použitým olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí,
můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal
do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného
odpadu. Použitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej
uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat (při jarním nebo podzimním
sběru).
Kam patří starý textil?
Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného místa.
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Do jakého odpadu patří řasenka?
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného
odpadu.
Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do
nebezpečného odpadu (při jarním nebo podzimním sběru)..
Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří
do sběrného místa.
Kam mám vhodit obal od zubní pasty?
Do směsného odpadu.
V naší obci máme kontejner na plast a na něm je nálepka jak na plast tak i na nápojové
kartony. Není to nějaká chyba?
Není, řiďte se nadále pokyny na kontejneru. Taková nálepka na kontejnerech bývá
v případech, kdy v obci není samostatný sběr nápojových kartonů a ty se sbírají dohromady například s plastovými odpady. Při následném dotřídění jsou tyto materiály
odděleny.
Jak správně vytřídit PET láhev?
Prázdné PET láhvi, neznečištěné chemikáliemi, uvolníme víčko, sešlápneme a víčko
utáhneme. Etiketu ponecháme.
Jak správně vytřídit skleněnou láhev?
Láhev vhazujeme do příslušného kontejneru na bílé nebo barevné sklo bez uzávěru.
Etiketu ponecháme. Se samotným uzávěrem naložíme dle jeho materiálu. Plastové
víčko patří do kontejneru na plast. Kovové, pokud se u vás sbírá odděleně kovový
odpad, tak do sběrné nádoby nebo případně do sběrného dvora s ostatními kovy jinak
do směsného odpadu.
Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?
Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony.
Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny
speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton – v naší obci společné s
plasty.
Proč je v mém bydlišti málo kontejnerů nebo jsou neustále přeplněny?
Obec učinila v roce 2011 tato opatření ke zlepšení tohoto stavu:
- zvýšila počet kontejnerů na papír
- vytvořila nové svozové místo V Poli
- změnila svoz papíru na týdenní
- zajistila kontrolovaný úklid okolo kontejnerů
- zřídila sběrové místo na farském dvoře pro odkládání velkoobjemových a jiných
odpadů
- zavedla sběr nápojových kartonů (do žlutých kontejnerů)
Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte
při jarním nebo podzimním organizovaném sběru nebezpečných látek
Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou
či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je
např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton a některé další kombinované papírové obaly.
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