OBEC ŽIDNĚVES
Židněves 13, 294 06 Březno

Vážení spoluobčané,
na základě schválené Obecně závazné vyhlášky obce Židněves č. 1/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Židněves,
schválenou zastupitelstvem obce Židněves, se mění dosavadní způsob třídění komunálního
odpadu.
Od 1. 1. 2020 dojde k těmto změnám:
 Ruší se týdenní a kombinovaný svoz komunálního odpadu
 Bude pouze čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu
 Dojde ke snížení počtu kontejnerů na sběrném místě pod COOPem
 K nádobě na komunální odpad Vám bude zdarma dodána nádoba na plast a papír

Nový systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
Židněves:

 Směsný komunální odpad: bude pouze čtrnáctidenní svoz směsného komunálního
odpadu, velikost Vaší nádoby zůstane zachována nebo se změní na max. 120 l.
 Papír: do každé domácnosti s min. jednou trvale hlášenou osobou bude přistavena
zdarma nádoba o objemu 120 l – modré barvy s vývozem 1 x za měsíc
 Plast: do každé domácnosti s min. jednou trvale hlášenou osobou bude přistavena
zdarma nádoba o objemu 120 l – žluté barvy s vývozem 1 x 14 dní. Do této nádoby
bude možné odkládat PET lahve, TETRA PACK a plasty z domácnosti.
 Sklo: čiré a barevné sklo bude možné dále odkládat do kontejnerů na sběrném místě
pod COOPem
 Použitý textil: můžete odkládat do světle hnědého velkoobjemového kontejneru na
sběrném místě pod COOPem
 Použitý rostlinný olej: se odevzdává v PET 1,5 l lahvích na sběrném místě pod
COOPem
 Kov: můžete odevzdávat do poloviny roku 2020 v šedých pytlích a od druhé poloviny
roku do šedého kontejneru na sběrném místě pod COOPem
 Nebezpečný odpad: bude možné odevzdávat 2x ročně při mobilním svozu, který
bude předem ohlášen (webové stránky, místní rozhlas, nástěnka)
 Elektro odpad: bude dále možné odkládat průběžně na sběrné místo, od roku 2020
umístěno pod COOPem
 Velkoobjemový odpad: bude možné odevzdávat 2x ročně do přistavených
kontejnerů, přistavení bude předem ohlášeno (webové stránky, místní rozhlas,
nástěnka)
 Pytle na tříděný odpad: majitelé rekreačních objektů dostanou pytle na plast,
tetrapak a kov na obecním úřadu zdarma. Ostatní občané pouze v případě nutnosti
likvidace většího objemu tříděného odpadu.
 Pytle na komunální odpad: jsou primárně určeny pro rekreační objekt bez sběrné
nádoby, v minimálním množství 8 pytlů/rok/rekreační objekt.
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Výše poplatku za svoz komunálního odpadu je OZV obce
Židněves č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů stanovena
na 600,- Kč za fyzickou osobu
Změna systému sběru a svozu odpadů: projekt „Odpadková (r)evoluce“

Činností fyzických osob (domácností) vzniká na území obce celá řada odpadů, které
souhrnně nazýváme komunální odpad. Systém třídění (sběr plastů, papíru, skla na
veřejných místech) splňuje současné legislativní normy stanovené pro obce a města.
Nastavený systém vzhledem k docházkové vzdálenosti a kapacitě nádob (hlavně na plast
a papír) neumožní vytřídit maximální množství využitelných složek, které v současné době
končí v černých nádobách společně se zbytkovým komunálním odpadem.
S ohledem na zákonem stanovený termín zákazu ukládání využitelných odpadů na
skládky /rok 2024/, je potřeba přijmout a realizovat konkrétní opatření, která sníží
množství skládkování odpadů a naopak zvýší objem recyklovaného odpadu. V případě, že
opatření nebudou realizována nebo nebudou účinná, náklady na odstranění odpadů
vzrostou již v následujících letech, což by mohlo znamenat nárůst poplatku za svoz
směsného komunálního odpadu. Projektem „Odpadková (r)evoluce“ je snaha umožnit
udržet poplatky za komunální odpad pro občany na stávající úrovni. Případně navyšovat
méně, než při zachování současného systému. V opačném případě náklady na odpadové
hospodářství obce porostou.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Zastupitelstvo obce Židněves
rozhodlo ke změně systému sběru a svozu komunálních a využitelných odpadů v rámci
celého území. Ke každému objektu s trvale bydlící osobou svozová společnost přistaví
nádobu na plast (žlutá) a nádobu na papír (modrá). Standardní velikost u rodinného domu
bude 1x 120 l +1x 120 l a nádoby budou označeny nálepkou s popisem, co do nádoby patří
a co nepatří. Některé vyčleněné objekty budou řešeny individuálně podle počtu trvale žijících
obyvatel. Zde bude trvale přistavena např. větší nádoba stejně barevně odlišena. Nově
zavedený systém poskytne občanům daleko lepší možnosti (servis) pro třídění směsného
komunálního odpadu, a to hlavně z pohledu docházkové vzdálenosti. Občan nebude zatížen
tím, že nejprve musí plast a papír skladovat v domácnosti a následně donášet k veřejným
stanovištím. Současně by měl klesnout celkový objem zbytkového komunálního odpadu,
což jsou nemalé náklady obce. Dalším bonusem budou zvýšené odměny obalové
společnosti EKO-KOM za znatelně větší objem vytříděného plastu a papíru. Při zavedení
tohoto systému může dojít současně ke snížení počtu nádob na plast a papír na veřejných
místech, což rovněž sníží náklady samosprávy.
Intervaly odvozu odpadu po přistavení nových nádob budou následující:
Směsný komunální odpad 1 x 2 týdny
Papír
1 x 4 týdny
Plasty
1 x 2 týdny
Něco málo o materiálovém a jiném využití vytříděných složek - papír a plast:
Tříděný papír: Papír je v rámci svozu odvážen na třídící linku. Zde dochází k prvotnímu
vytřídění příměsí a nečistot (cca 5 %). Papír je následně lisován do balíků (jeden váží 400600 kg). Poté je prostřednictvím odběratelů na základě smluvních vztahů předáván
tuzemským i zahraničním papírnám k dalšímu zpracování.
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V papírnách je sběrový papír v tzv. rozvlákňovači rozvlákněn ve vodě na kašovitou hmotu
(papírovou vlákninu a další příměsi). Vláknina obsahující až 97% vody se odvádí přes síta
na další zpracování do papírenského stroje, kde se natírá na síta, předsouší, lisuje, hladí a
dosouší až je z ní znovu papír, karton nebo lepenka.
Tříděný plast: Plasty se dotřiďují na třídících linkách a dále jsou předávány ke zpracování
a opětovnému využití. Směsné plasty jsou po vytřídění příměsí a nečistot (cca 30-40 %)
dále dotřiďovány na jednotlivé komodity (např. PET, polyetylen, polypropylen, polystyren
apod.). Roztříděný obchodovatelný materiál je lisován do balíků nebo rozdrcen. Plastový
odpad může být složen z různých materiálů a proto je také několik způsobů zpracování, pro
představu uvádíme příklad postupu recyklace PET lahví a PE fólií.
PET lahve (polyethylentereftalát) je možné využít jako výplň do spacáků a bund, ale lze z
nich také upříst tkanina – fleece. Na jednu fleecovou bundu se spotřebuje materiál z
přibližně 25 PET lahví. Recyklací PET se plně využije materiál, který by jinak skončil svůj
koloběh jako odpad.
PE fólie (polyetylen) je využíván jako výchozí surovina při výrobě PE fólií a pytlů, ale může
být přidáván do směsi při výrobě nových výrobků, laviček, protihlukových stěn,
zatravňovacích dlaždic apod.
Často kladené otázky:
Jaký bude interval svozu komunálního odpadu od 1. ledna 2020?
Popelnice na komunální odpad sváženy pouze 1x 14 dní
Jakou nádobu na komunální odpad budu mít od 1. ledna 2020?
Velikost nádoby na komunální odpad budete mít vaši stávající.
Co když mi nádoba na komunální odpad nebude stačit při čtrnáctidenním vývozu?
Pokud Vám stávající objem nádoby nebude ve 14 denním svozu po řádném třídění stačit, můžete si
objem po kontrole vytříděnosti v popelnici navýšit.
Kdy se která nádoba bude vyvážet?
V průběhu prosince 2019, Vám byly doručeny nové nádoby na tříděný odpad. Zároveň obdržíte (do
schránky) kalendář, na kterém budou uvedeny termíny svozů jednotlivých nádob (komunální odpad
1 x za 14 dnů, plasty 1 x za 14 dnů, papír 1 x za měsíc). Informace o svozu bude umístěna i na
úřední desce a webových stránkách obce.
Budou nějaké veřejné nádoby na tříděný odpad?
Ano, budou zachována stávající s menší kapacitou kontejnerů.
Jak to bude s pytli na komunální odpad?
Zůstávají, je možné je i nadále zakoupit na obecním úřadu
Jak to bude s pytli na tříděný odpad?
Šedé pytle na kov, žluté pytle na plasty a oranžové pytle na krabice Tetrapak (např. od džusů a
mléka) již budou pouze pro majitele rekreačních objektů, a v omezené míře pro trvale bydlící
v případě jednorázového většího objemu odpadu.
Kam s Tetrapakem?
Obaly od Tetrapaku stejně jako plast z domácností včetně PET lahví patří do žluté popelnice.
Nemám popelnici a kupuji si pouze pytle na komunální odpad, obdržím také nádoby na
tříděný odpad?
Ne, nové nádoby na tříděný odpad jsou součástí poplatku na nádobu (popelnici) na komunální odpad
s 14 denním svozem.
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