Informace z radnice - nový systém svozu a likvidace odpadů od 1. 1. 2018
Dnešní informace z radnice budou věnovány novému systému svozu a likvidace odpadů,
který by měl začít fungovat od nového roku. Každý by měl pochopit, k jakým změnám dojde
a jak se na ně má připravit. V současné době se dokončuje příprava výběrového řízení
svozové firmy na nové tříleté období podle nových pravidel. Prosím, aby každý věnoval této
problematice pozornost. S případnými dotazy je možno se obracet na Finanční odbor MěÚ,
paní Lenku Biernatovou. K jakým změnám dojde?
1) Směsný komunální odpad – všechny domácnosti:
 Od 1. ledna 2018 nebudeme platit za tuny odpadů, ale za tzv. obsloužené nádoby.
 Co to znamená? Všechny popelnice budou opatřeny identifikačním čárovým kódem a
zaevidovány do databáze. Svozová firma před vysypáním načte čárový kód popelnice,
tj. zaeviduje obsluhu nádoby. Město zaplatí jenom za obsloužené nádoby, které byly
přistaveny k vysypání. Popelnice bez čárových kódů nebudou od 1. 1. 2018
vyváženy!!!
 Proč? Abychom snížili náklady na svoz a likvidaci směsných komunálních odpadů.
 Kdo zaeviduje popelnice? Zaměstnanci společnosti ETKO. V průběhu října obešli
všechny domácnosti, nalepili čárové kódy na popelnice a zaevidovali je do databáze.
Někteří občané si čárové kódy na popelnice vyzvedli na městském úřadu již během
roku. (Jedná se o domácnosti zapojené do pytlového sběru tříděných odpadů). Tyto
domácnosti si vylepí čárový kód na popelnici svépomocí a popelnici zaevidují
v inventuře stanoviště systému PZNsO. Pokud tak ještě neučinily nebo si neví rady,
mohou se obrátit na Finanční odbor MěÚ, Lenka Biernatová, rádi jim pomůžeme.
Pokud dojde k poškození čárového kódu nebo si pořídíte novou popelnici,
doporučujeme opět řešit přes městský úřad, Lenka Biernatová.
 Během listopadu dokončí zaměstnanci ETKO vylepení čárových kódů na popelnice.
Žádáme občany o zpřístupnění popelnic za tímto účelem. Pokud se čárový kód
neobjeví na Vaší popelnici do konce listopadu, neprodleně to řešte s Finančním
odborem MěÚ – Lenka Biernatová.
2) Tříděný odpad - domácnosti v panelových a bytových domech:
 Budou třídit do společných nádob jako dosud (pokud se nerozhodnou zapojit do
systému pytlového sběru). Zpoplatněny budou obsloužené nádoby, stejně jako
v případě směsného komunálního odpadu. Vylepení čárových kódů a zaevidování
nádob na tříděný odpad zajistí zaměstnanci ETKO do konce roku.
 Hodláme rozšířit počty nádob na tříděný odpad z dotace OPŽP, včetně nádob na BIO.
Předpokládaný termín pořízení nových nádob je polovina roku 2018.
 Vylepení čárových kódů na nové nádoby a jejich zaevidování provedou zaměstnanci
ETKO.
3) Tříděný odpad - domácnosti v rodinných domech:








Měly by se zapojit do systému pytlového sběru (PZNsO). Tento systém je levnější než
třídění do společných nádob a poskytuje vyšší příspěvky Eko-Komu. Kdo si to vyzkouší
ještě letos ve zkušebním provozu, bude příští rok ve výhodě.
Stejně jako v případě panelových a bytových domů hodláme i pro rodinné domy
pořídit nádoby na BIO odpad z dotace OPŽP.
Asi třetina domácností se již zapojila do systému PZNsO. Těm váhavým jsme v říjnu
roznesli čárové kódy a pytle k vyzkoušení a ověření, že to zase taková hrůza není.
Manuál na třídění odpadů obdržely všechny domácnosti již začátkem roku. Pokud ho
někdo již „vytřídil“, může si jej stáhnout na stránkách města, nový nedostane.
Od 1. ledna 2018 dojde ke snížení počtu společných nádob na tříděný odpad
v lokalitách, kde je možný pytlový sběr. Proč? Souběžné provozování pytlového a
nádobového sběru tříděných odpadů je výrazně neekonomické. Chceme tím
motivovat domácnosti v rodinných domech k zapojení do systému pytlového sběru
tříděných odpadů.

To nejdůležitější na závěr
Nový systém svozu a likvidace odpadů nemá sloužit k šikanování občanů, ale sleduje tyto
cíle:






zvýšit množství vytříděných odpadů = snížit množství komunálních odpadů, které
skončí na skládce,
celkově snížit náklady na svoz a likvidaci odpadů,
snížit náklady na třídění odpadů a zvýšit příjmy za vytříděné odpady,
motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů,
umožnit domácnostem ovlivnit výši svého poplatku za odpady podle úrovně třídění
odpadů.

