DOLNOBĚLSKÝ ODPADNÍK
leden 2020

Kam s ním?
Vážení a milí Dolnoběláci,
obracíme se na vás s tématem vpravdě nerudovským … Kam s ním?
Odpadové hospodářství v naší obci je jednou z nejnákladnějších položek rozpočtu. Vzhledem
k tomu, že účast na veřejných zasedáních zastupitelstva není velká, rádi bychom vám tuto
problematiku přiblížili prostřednictvím tohoto letáku.
Pro rok 2019 bylo na tuto kapitolu rozpočtováno 551 000 Kč, a skutečná částka nakonec
překročila 690 000 Kč. V kapitole nakládání s odpady je pro rok 2020 počítáno s částkou 712 000 Kč.
Protože trendem je každoroční navyšování plateb za likvidaci odpadů, dovolte nám, abychom Vám
přiblížili tuto problematiku a zároveň vás seznámili s opatřeními, která, počínaje lednem 2020,
vstupují v platnost.
Nejprve bychom vám rádi sdělili, že obec vydala obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Bělá, dále vyhlášku č. 3/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Naleznete je na webových stránkách obce a kromě navýšeného
poplatku je uveden i výpočet, prostřednictvím kterého k navýšení došlo. I přes toto přenesení větší
části nákladů za likvidaci směsného komunálního odpadu na vás, bude obec v roce 2020 dotovat
likvidaci této komodity a dalších složek komunálního odpadu (biologický, tříděný, nebezpečný,
objemný) ze svého rozpočtu částkou vyšší, než tomu bylo v minulých letech. Hlavní příčinou je
meziroční navyšování ceny těchto služeb všemi zúčastněnými subjekty, na což obec reagovala
naposledy v roce 2013, a dále snaha snížit prohlubující se rozdíl mezi výdaji na službu a příjmy od
občanů. Dalším důvodem je právě probíhající velká investiční akce Průtah a z ní plynoucí finanční
závazky obce.
Důležitou oblast problematiky odpadového hospodářství představuje odpad tříděný, určený
k recyklaci. Všichni znáte barevné kontejnery na různých sběrných místech. Jsme rádi, že třídění
v naší obci probíhá a je o něj zájem, protože s sebou přináší několik pozitivních efektů. Jednak snižuje
množství směsného komunálního odpadu, jednak má pro obec i finanční přínos. Za loňský rok jsme
od společnosti EKO-KOM obdrželi za tříděný odpad částku 42 000Kč. Co nám však radost nedělá, je
chování některých našich občanů, kteří neukázněně, a i přes upozornění na informačních tabulích,
odkládají odpad mimo sběrné kontejnery. Buď z důvodu naplnění kontejnerů, nebo z důvodu většího
rozměru odpadu než je velikost vhazovacího otvoru, ale i jen z pouhé lenosti. Toto chování je
v rozporu s dohodou, kterou obec se svozovou firmou podepsala. Její zaměstnanci nereflektují odpad
na uložený mimo kontejnery. Manipulují pouze s nádobami s odpadem. Pokud tedy kdokoliv uloží

odpad mimo kontejner, zůstane neuklizený na stejném místě do té doby, než jej na další náklady
obce, a tedy i Vás občanů, uklidí naše technické služby.

Foto: Opravdu krásné zákoutí, že?

ŽÁDÁME PROTO OBČANY, ABY TĚCHTO PRAKTIK ZANECHALI A ODKLÁDALI SVŮJ ODPAD
POUZE DO KONTEJNERŮ K TOMU URČENÝCH. Nestelte si ve vlastní obci! Není přece takový problém
pro jednotlivce, aby si svůj odpad ponechali do doby vyprázdnění kontejneru svozovou firmou. Není
přece problém, zmenšit objem odpadu tak, aby jej mohli do kontejneru vhodit, nebo si odpad
ponechali a odevzdali jej do velkoobjemového kontejneru u hřiště v provozní době. Víme, že tyto
řádky jsou pro většinu z Vás naprosto zbytečné, protože by Vás ani nenapadlo zbavovat se svého
odpadu tímto způsobem. Přesto však chceme apelovat na Vaše občanské cítění a požádat Vás, pokud
byste byli něčeho podobného svědkem, abyste dotyčného výtečníka napomenuli, nebo v případě
jeho nevole oznámili jeho jméno obecnímu úřadu.
Od ledna 2020 dochází i k rozšíření odpadových služeb. Na čtyřech sběrných místech budou
v průběhu ledna instalovány černé popelnice se zamčeným horním víkem a s kulatým otvorem na
přední straně určené k ukládání přepálených rostlinných tuků a olejů. Opět bude záležet na naší
disciplinovanosti, zdali se tato možnost ekologicky se zbavit uvedeného odpadu stane výhodou, nebo
černou můrou. Začátkem tedy jen připomínáme, že je nutné oleje a rostlinné tuky odkládat
V PEČLIVĚ UZAVŘENÝCH PLASTOVÝCH LAHVÍCH, NA POVRCHU ČISTÝCH. Zároveň tím pomáháme
hladkému fungování čističky odpadních vod, jejíž technologie je velmi citlivá na případnou
kontaminaci odpadní vody oleji a tuky.

UPOZORŇUJEME, ŽE UVEDENÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NEJSOU URČENY PRO ŽIVOČIŠNÉ TUKY A
MOTOROVÉ OLEJE. Tyto je i nadále nutno odkládat při svozu nebezpečného odpadu, organizovaného
dvakrát ročně.
Místo pro ukládání objemného odpadu a kovů (sběrný dvůr) – další důležité místo pro život
obce. I na tomto poli byly učiněny pro rok 2020 opatření, která mohou být ku prospěchu nás všech,
ale mohou nám také neúměrně zatížit rozpočet. Rozhodli jsme se, že provozní doba sběrného dvora
bude rozšířena ze současné vždy první soboty v měsíci na první a třetí sobotu, od 9:00 hodin do
11:00 hodin. Občané tak mají možnost odkládat svůj objemný odpad častěji, zároveň opět záleží na
disciplinovanosti. V roce 2019 obec zaplatila za vývozy přes 27 000 Kč a v letošním roce opět
počítáme s navýšením tohoto výdaje. Kontejnery jsou určeny k ukládání především velkoobjemového
odpadu a kovů – podrobnější informace naleznete níže nebo u obsluhy sběrného místa. Nemá smysl
diskutovat na místě s obsluhou, co je a není možné do kontejneru uložit. Stane-li se, že obsluha
neumožní odpad uložit, dostane zároveň občan informaci o jiném sběrném zařízení, které uvedený
druh odpadu likviduje.
Ukládání bioodpadu umožňuje velkoobjemový kontejner umístěný v blízkosti fotbalového
hřiště. Je určen k ukládání posekané trávy, shrabaného listí, větví do průměru 3 cm, poškozeného
ovoce, zeleniny, rostlinných kuchyňských zbytků potravin typu slupek od brambor (bez obalů nebo
igelitových sáčků). Prosíme vás, abyste na toto místo ukládali pouze odpad, který nezvládnete
běžným způsobem doma zkompostovat a vrátit zpět na vaši zahrádku!
Na závěr tohoto stručného shrnutí bychom vás chtěli požádat o svědomitý, zodpovědný a
disciplinovaný přístup k nakládání s vaším odpadem. Obec intenzivně pracuje na tom, aby se odpady
v obci likvidovaly v souladu s platnou legislativou, nevznikaly černé skládky a prostředí obce bylo čisté
a příjemné k životu. Veškeré toto úsilí však bude mít efekt, pokud nám v něm aktivně pomůže každý
z vás.
Je to tak jednoduché
-

Svědomitě třídit
Udržovat pořádek kolem sběrných nádob tříděného odpadu
Zodpovědně využívat možnosti ukládání odpadu do velkoobjemových kontejnerů
Racionálně nakládat s bioodpadem

Víme, že naprostá většina z vás nakládá s odpady zodpovědně a velmi vám za to děkujeme.
Závěrečný apel je určený pouze zlomku občanů. Bohužel, právě ona menšina dokáže svým chováním
pokazit úsilí nás všech. Proto se nyní obracíme právě na ni - Nenuťte prosím obec, aby kvůli vám
musela investovat do fotopastí, dalšího zbytečného úklidu nebo doplňovat srozumitelné informační
cedule:
NEODKLÁDEJTE ODPAD MIMO SBĚRNÉ NÁDOBY. NESTELTE SI VE VLASTNÍ OBCI

Foto: Pod svícnem je 100 % tma.

BUĎTE OHLEDUPLNÍ KE SLUŠNÝM OBČANŮM, KTEŘÍ CHTĚJÍ MÍT OBEC ČISTOU A KRÁSNOU!
Děkujeme za to, že jste dočetli až sem a neodložili náš ODPADNÍK při přečtení prvních řádků
do modrého kontejneru, protože je to důkaz toho, že vám na našem společném úsilí za hezčí Dolní
Bělou záleží. Také děkujeme za vaši spolupráci, které se nám jistě v novém roce 2020 z vaší strany
dostane. Děkujeme i za případné reakce na náš ODPADNÍK a další podněty a nápady v problematice
odpadů. Pište nám na obecní e-mail, navštivte veřejná jednání zastupitelstva, kontaktujte nás
osobně…
Přejeme vám šťastný vstup od nového roku 2020, pevné zdraví, rodinné štěstí a pohodu a
úspěchy ve vaší profesi.
Za zastupitelstvo obce Dolní Bělá
Martin Karlovec
Starosta

INFORMACE O UKLÁDÁNÍ ODPADU – Obec Dolní Bělá
Bioodpad
možnost uložení do velkoobjemového kontejneru, který umístěn volně v prostoru u fotbalového
hřiště. Do kontejneru je možné ukládat
- Posekanou trávu
- Listí - Větve do průměru 3 cm
- Poškozené ovoce a zelenina
- Kuchyňské zbytky potravin typu slupek od brambor (bez obalů nebo igelitových sáčků).

Velkoobjemové kontejnery (sběrné místo - u fotbalového hřiště)
Provozní doba:
1. a 3. sobota v měsíci vždy od 9:00 do 11:00
Je určen pouze pro trvale hlášené občany Dolní Bělé a vlastníky nemovitostí v obci. Pouze pro
soukromé osoby, nikoli pro odpady vzniklé při komerční činnosti. Do kontejneru je možné ukládat
pouze
- Staré koberce a podlahovou krytinu, matrace
- Poškozený a nefunkční nábytek demontovaný na díly o max. délce 1,5 m
- Plasty, které není možné uložit v popelnicích nebo kontejnerech na separovaný odpad (např.dětské
boby, sáňky, plastová umyvadla nebo vaničky)
- Železný a jiný kovový odpad (jízdní kola zbavená nekovových částí! …)
Není možné ukládat stavební suť (likvidaci třeba zajistit vlastním odvozem), nebezpečný odpad
(pravidelně organizované svozy 2x ročně), sklo, tetrapaky, papír a plasty (kontejnery na separovaný
odpad umístěné po obci).
Prosíme o respektování těchto pravidel
Veškerý jiný odpad NENÍ MOŽNÉ DO KONTEJNERŮ UKLÁDAT a zjištěné porušení pravidel bude
postihováno!

Pro alternativní ukládání lze po předchozí telefonické domluvě využít
Sběrný dvůr Horní Bříza
Adresa:
Kontakt, bližší informace:
Provozní doba:

Horní Bříza, Na Kaolince
727 866 659 - sběrný dvůr, 377 955 541 - MěÚ Horní Bříza
Pondělí
12:00-18:00
Středa 8:00-12:00
14:00-18:00
Pátek 8:00-12:00
14:00-18:00
Neděle 10:00-12:00
14:00-18:00
Ve dnech státem uznaných svátků a svátků ostatních je sběrný dvůr uzavřen!
Ve sběrném dvoře lze odkládat:
objemný odpad
stavební suť, zemina
papír, sklo, plasty, tetrapak
kompostovatelný odpad
textil, dřevo, železo
pneumatiky
lednice, televizory, elektroodpad
akumulátory, galvanické články, zářivky
zbytky barev, motorové oleje, filtry
ostatní chemikálie, léky
Sběrný dvůr mohou využívat i podnikatelské subjekty, které zde mohou v omezeném množství
ukládat za úplatu odpad z podnikatelské činnosti. (dle ceníku - ke stažení na stránkách MěÚ HB).
NEBO
Skládka Vysoká
Adresa: Dobřany 334 41
Kontakt, bližší informace: +420 493 647 490
Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 17:00, So 8:00 – 13:00

