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Modřice začínají boj s odpady
Omezování skládkování
V současné době se v České republice
skládkuje 46 % odpadů (hůře jsou na
tom v Evropě jen balkánské státy).
Tendence je ale jasná: skládkování
postupně omezovat, až téměř vypustit.
Velký bič nachystala Evropská unie, která
svými
odpadovými
směrnicemi
stanovila jasné a přísné cíle: Do roku
2035 navýšit recyklaci komunálních
odpadů na 65 % a snížit skládkování
komunálních odpadů na 10 %.

Druhý tlak způsobuje česká legislativa. 1.
ledna začal platit nový odpadový zákon,
který městům i obcím radikálně navyšuje
poplatek
za
ukládání
směsného
komunálního
odpadu
(SKO)
a
velkoobjemového
odpadu
(VO).
V současné době platí města a obce 500 Kč
za každou tunu SKO a VO. Při nesplnění
skládkovacích limitů se poplatek navyšuje
na 800 Kč za každou tunu navíc. V průběhu
následujících let se tato částka může vyšplhat až na 1 850 Kč.
Toto drastické zdražování se pak může promítnout i do poplatků za odpady u samotných
občanů. V současné době občané Modřic za odpady neplatí, ale pokud se nám nepodaří
splnit zákonné limity, budeme muset poplatek zavést. Proto je v zájmu každého z nás
uchopit do rukou tu jedinou zbraň, kterou máme – snížit objem SKO a objemného odpadu
v našem městě. Toho docílíme i tím, že budeme vytvářet méně odpadu a začneme
pořádně třídit.
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Podle výsledků za minulý rok každý obyvatel našeho
města vyprodukoval v průměru 156 kg SKO a VO,
proto se stále vejdeme do stanoveného limitu. V
roce 2026 ale už limit přesáhneme a budeme muset
doplácet 1 800 Kč za každou tunu navíc.
Jak ukázala fyzická analýza odpadů, která proběhla
v červnu 2020, máme velký potenciál ke zlepšení.
Zjistili jsme totiž, že v běžné popelnici na směsný
komunální odpad se nachází pouze 33,5 % odpadu,
který do ní reálně patří. Zbylých 66,5 % tvoří odpad,
který se dá dále třídit (bioodpad, plast, papír,
nápojové kartony, elektrodpad, kov, textil a stavební
odpad).

Změny v Modřicích
V souvislosti s novou legislativou a výsledky analýzy odpadů se naše město rozhodlo
podniknout potřebné změny, které nám pomohou dodržovat limity a vyhnout se tak
zavedení poplatku.
První z nich je nádobový sběr plastu a papíru od domu.
Domácnosti, které budou mít zájem, zdarma získají 240l
nádoby, které si mohou vyzvednout na městském úřadě ve
dnech 8. 9., 15. 9., 29. 9. a 6. 10. 2021 v čase od 8:00 do 11:30
nebo od 12:30 do 18:00 u paní Lenky Ventrubové
(lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, tel: 537 001 017, 774
007 710). Toto se týká jen rodinných domů! Pro bytové domy
je potřeba, aby se na stejném místě zaregistovali předsedové
či vedoucí všech SVJ (kontakt stačí poslat na e-mail). Distribuce
nádob pro bytové domy bude zajištěna jiným způsobem.
Díky novému systému už nebudou muset občané docházet s tímto odpadem do sběrných
hnízd, ale v den svozu nádoby pouze postaví před dům a svozová společnost se o vše
postará.
Druhý krok ke změně je zavedení evidence všech odpadových nádob ve městě. Proto se
na přelomu září/října začnou všechny nádoby (včetně těch na SKO i bioodpad)
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označovat speciálním čipem. Nádoby na plast a papír do domácností již budou očipované
při distribuci.
Při výsypu pak pracovníci svozové společnosti čipy načtou do evidenčního systému
a Modřice tak získají ucelený přehled o celkovém množství i druhu odpadu. Díky těmto
informacím pak můžeme nastavit celý systém odpadového hospodářství lépe, čímž
ušetříme peníze a vyhneme se zavádění poplatku za odpady. Čipy také poslouží k
inventarizaci nádob a ke zlepšení vztahu města se svozovou společností založeném na
platbách za reálný počet vysypaných nádob, zejména bioodpadu.
Veškeré podrobnosti o novém systému svozu, který začne platit od 1. 11. 2021, se dozvíte
na městském úřadě při převzetí nádob na plast a papír.

Svoz odpadu
S novým systémem přichází i změna ve frekvenci svozu SKO, který bude probíhat jen 1×
za 14 dní. Plast se pak bude svážet 1× za měsíc a papír 1× za 2 měsíce. U bioodpadu
zůstane frekvence stejná.
Chápeme, že pro spoustu z vás může být méně častý svoz SKO nepohodlný a máte obavy
z přeplněné nádoby. Tomu však zabráníte poctivým tříděním, které si můžete usnadnit
tím, že si na městském úřadě vyzvednete výše zmiňované nádoby a zapojíte se do sběru
od dveří.
Prosíme všechny občany, třiďte odpad, má to smysl! Děkujeme za spolupráci
a těšíme se na společné budování města s minimem odpadu.
Bližší informace v případě potřeby poskytne Ing. Hana Chybíková,
e-mail: hana.chybikova@mesto-modrice.cz, tel. 724 767 000

