Nestačí Vám popelnice?
V posledních několika týdnech se setkávám s otázkou, proč RUMPOLD-P s.r.o., provozovna Sušice
přestala odvážet odpad, který byl odložený vedle popelnic. Odpovím protiotázkou: Byl ten odpad uložený ve
speciálním pytli ke svozu SKO? Pokud ano, je to naše chyba. Ale s téměř 100% jistotou mohu tvrdit, že tento pytel
nebyl použit. On je totiž trochu dražší, než mikrotenová taška od pečiva ze supermarketu.
A v čem je tak speciální, když se jedná o igelitový pytel. Například v technickém provedení. Tloušťka folie
0,2 mm a zesílené sváry - to proto, aby se pod vahou odpadu při manipulaci neprotrhl. Nebo další příklad: potisk,
který je na pytli, zaručuje, že uživatel zaplatil za odstranění odpadu. Tento pytel není volně v prodeji. Může se
pořídit pouze na příslušném Obecním nebo Městském úřadu, nebo u svozové firmy.
Rozsah současného opatření je však ještě širší. Zakázal jsem odvážet nejenom to, co se nachází okolo
popelnic a není ve správných pytlích, ale i "čepice" tašek a krabic na popelnicích a kontejnerech. Víko sběrné
nádoby musí být uzavřené, aby se odpad při manipulaci s nádobou nerozsypal.
V posledních měsících se stalo téměř pravidlem, že u cca čtvrtiny nádob je podobná ozdoba krabic a tašek.
Zavedená opatření by měla tento stav změnit. Jednak se vylepší vzhled shromažďovacích míst a současně to přinese
i úsporu nákladů (nejen pro nás, ale i pro města a obce).
Počítejte se mnou:
Časová prodleva, než posádka nahází do vozidla "pár tašek" a uklidí všechno, co se rozsype je nevelká řekněme o 20 sekund delší, než pokud by byl odpad v další popelnici. Denně vozidlo sveze cca 800 popelnic. U
přibližně 200 nádob bude zdržení 20 s. To už znamená 66,66 minut. Přibližně 1 hodinu denně na jednom vozidle.
Vozidla na svoz SKO provozujeme v Sušici 3, tzn 3 hodiny denně. Budeme-li počítat pouze s úsporou pohonných
hmot a personálních nákladů, vychází 1 hodina práce přibližně na 600,-- Kč. Za den ušetříme 1800,-- Kč. Za rok
máme přibližně 260 pracovních dní. Jak velké úspory nákladů se dá dosáhnout tím, že se budou používat vhodné
nádoby pro svoz SKO, nechť si každý spočítá sám................... Zajímavá suma, že? Ale je to jenom pár sekund..
Při projednávání cen za odstranění odpadu se na veřejných zastupitelstvech často ozývá názor, že máme
hledat úspory u nás a ne stále zvyšovat ceny. Nechci zde rozvádět, z jakých položek je tvořena cena a jak můžeme
ovlivňovat zákonná nařízení, ale zmiňuji tuto skutečnost právě proto, že zavedení úsporných opatření se najednou
nelíbí. Nelíbí se těm, kterých se přímo dotýkají.
Jak je možné, že u jednoho rodinného domu stačí popelnice vyvážená jedenkrát za 14 dní a v sousedním
domě, kde žije stejný počet obyvatel je každý týden popelnice plná a navíc vedle několik pytlů? Slyšeli již tito
výrobci odpadů něco o třídění? Články, které uvádějí význam třídění odpadů pro životní prostředí, vycházejí v tisku
neustále. Ekonomická výhodnost třídění pro Obce a Města je jednoznačná - náklady na 1 t separovaného odpadu
jsou přibližně poloviční, než na 1 t směsného komunálního odpadu.
Největší kritiky současných opatření podobné informace nezajímají. Ihned argumentují tím, že odpad
odvezou do lesa. Této výhružce však nevěřím. Koho obtěžuje třídit odpad a dodat ho tam, kam patří, určitě s ním do
lesa nepojede. A pro ty jedince, kteří si potřebují něco dokázat, poskytnu drobnou informaci, než se s károu s
odpadem vypraví k lesu. Vytvoření černé skládky je porušení zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a za toto porušení
může být fyzické osobě nepodnikající udělena pokuta až do výše 1 milionu Kč. V souvislosti s touto částkou si
vybavuji jednu českou lidovou písničku o cestě do lesa, hajném a sekeře.
A ptáte se, jak to tedy řešit? V souladu s platnou legislativou. Malá nápověda:
1.začít třídit plast, papír, sklo, nápojový karton (toto patří do zvonů, které jsou dnes skoro všude)
2.objemný a nebezpečný odpad dodat do sběrného dvora (nebo v rámci mobilního svozu v obci)
3.pořídit si další nádobu (kontejner, popelnici nebo pro jednorázovou potřebu pytle na SKO)
Obecní vyhlášky, které řeší problematiku odpadů, stanovují i podmínky pro shromažďování odpadů. Určitě
v žádné vyhlášce není, že lze odpady nechat volně odložené v jakémkoliv obalu vedle nádoby. Porušení obecně
závazné vyhlášky může postih v podobě pokuty.
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří si uvědomují, že na cestu šetření své kapsy a současně i
životního prostředí musí vykročit sami. A pokud podají na této cestě pomocnou ruku dalším, pomáhají zejména
sami sobě.
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