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Speciální vydání - odpady
Vážení spoluobčané
To, co právě čtete, je speciální číslo Rohovládobělského zpravodaje, které je věnováno
výhradně odpadům. V květnu tohoto roku nás čeká několik významných změn ve sběru a třídění
odpadů, proto prosím věnujte tomuto textu pozornost.
První změnou, kterou jsme nuceni provést, je zabezepeční možnosti třídění tzv. biologicky
rozložitelného komunálního odpadu, dále BRKO, nebo také BIO odpad. Tato povinnost platí
ze zákona pro obce od letošního roku a to vždy v období od 1.dubna až 31. října.
Sběr BRKO lze provádět několika způsoby. V minulém čísle zpravodaje byla zmínka o tom, že
obec podala žádost o dotaci na svozovou techniku určenou právě ke třídění a svozu BRKO. Jedná
se konkrétně o automobil s kontejnerovou úpravou , 3 kontejnery a drtičku na dřevo. Z toho
vyplývá, že sběr BRKO plánujeme provádět do kontejnerů rozmístěných po obci a následně je
svážet do kompostárny. Naše žádost však v současné době čeká na posouzení a doufejme i na
následné schválení, což bude ještě nějaký čas trvat. Do té doby budeme shromažďovat
biologický odpad do dvou pronajatých kontejnerů. Jeden kontejner je v současné době umístěn
na parkovišti u fotbalového hřiště, na protější straně od fotbalových kabin a druhý pod
bytovkami u cesty směrem ke křižovatce s hlavní silnicí u čp. 166. První kontejner bude
přemístěn na žádost některých občanů patrně o ulici níže zcela na konci u pole směrem na
Kasalice za čp. 172. BIO odpad tedy patří buď do kompostu na vlastní zahrádce, nebo do
zmíněných kontejnerů. V žádném případě nepatří do popelnice na běžný komunální odpad.
Do kontejneru na bioodpad patří:
Z domácnosti – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti,
skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad
včetně filtrů, čajový odpad, čajové sáčky.
Ze zahrady – tráva, listí, plevel, košťály, seno, sláma, hobliny, piliny, popel ze dřeva, slabé
větve o průměru cca 5 mm je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit.
Do kontejneru na bioodpad nepatří:
- papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty, čisticí prostředky, baterie, minerální
oleje, silné větve, živočišné zbytky, exkrementy zvířat.
Druhou výraznou změnou, která nás v oblasti odpadů čeká, je zavedení známek na popelnice.
Známka je samolepka, kterou obdrží každý, kdo bude mít do 30.4.2015 zaplaceno za popelnice
na tento rok a zároveň nebude mít dluh z let minulých. Popelnice bez nalepené známky,
nebudou od 15. května včetně vyváženy (poslední svoz bez známek bude ve svátek 1.5.).
Zároveň obecní zastupitelstvo rozhodlo, že jedna známka, tj. jedna popelnice, připadne na
4 lidi s trvalým pobytem v jednom čísle popisném. To znamená, že pro 1 až 4 lidi bude
přidělena 1 známka, pro 5 až 8 dvě známky atd. Pro obyvatele bytových domů platí toto
pravidlo s tím rozdílem, že se nejedná o číslo popisné, ale o byt.

Strana 2

Rohovládobělský zpravodaj II/2015 -speciál

Chataři mají nárok vždy na jednu známku. Lidé, kteří v obci trvale žijí a nemají zde trvalý
pobyt, si mohou známku zakoupit na obecním úřadu za stejnou cenu, jakou platí lidé s trvalým
pobytem a která je dána obecní vyhláškou platnou v daném období (v letošním roce je to 490
Kč na dospělého a 245 Kč na dítě za rok). Samolepky budou doručeny v prvním květnovém
týdnu každému do domu a předány proti podpisu.
Hlavní důvody zavedení tohoto systému jsou ekologické a zároveň též ekonomické.
Vybrané poplatky za popelnice v loňském roce nepokryly náklady na svoz komunálního odpadu,
takže obec musela dotovat cca 40 000 Kč z vlastního rozpočtu. Abychom nemusely poplatky
zvyšovat těm, kteří poctivě platí, je potřeba donutit platit ty, kteří v obci žijí a za popelnice
z nějakých důvodů neplatí. Dále by nás měl systém známek, tj. jedna známka na 4 lidi,
motivovat k třídění odpadu (plasty, sklo, papír, kov, BRKO) a tím maximálně redukovat
množství komunálního odpadu. Pro zajímavost uložení jedné tuny komunálního odpadu stojí
1 200 Kč, na proti tomu např. 1t BIO 470 Kč. Pokud bude v kontejneru něco, co do něj nepatří,
skončí celý obsah na skládce komunálního odp. a neušetříme nic.
Další novinkou bude zavedení třídění kovů. Čisté plechové obaly od nápojů a potravin bude
možno vhazovat do černé popelnice označené nálepkou, umístěné u prodejny Jednoty vedle
kontejnerů na sklo. Podle toho, jak bude tento sběr využíván, budou pořízeny další popelnice.
Připomínáme, že nadále probíhá sběr papíru všeho druhu (noviny, letáky, časopisy, karton
apod.) Svázané balíky papíru jsou sváženy v rámci svozu plastů jednou za 14 dní ve středu
v sudém týdnu. Se základní školou bylo dohodnuto, že veškerý sebraný papír obcí, bude přidán
do školního sběru. Tím školákům přispějeme na výlety, exkurse, nebo kulturní představení.
Nadále sbíráme vysloužilá elektrozařízení (televize, pračky, sporáky, žehličky atd.) u bývalé
kotelny základní školy po vzájemné dohodě s obecním úřadem. Drobné vysloužilé elektro
(baterie, klávesnice, myši atd.) lze vhodit do malého kontejneru na chodbě obecního úřadu.

V sobotu 23.května od 10:30 do 11:30 proběhne již tradiční sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Stejně jako v minulých letech budou auta přistavena na cestě za
Jednotou směrem ke koupališti a dole před autobazarem.
Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, léky, oleje,
kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola,
umyvadla, WC mísy, zrcadla.
NEVOZTE !!! Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit.
****** Tříděním odpadů si šetříme naše životní prostředí i peněženky.*********
Vaši zastupitelé

