Odpadové hospodářství obce
Staré Město od 01.01. 2020

ZMĚNY V ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ OD 01.01. 2020
V OBCI STARÉ MĚSTO

zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme,
rozhodujeme právě my.


Vážení občané. Dovolte mi, abych vás touto
formou informoval o změnách v oblasti
odpadového hospodářství, které naši obec čekají
od 1. ledna 2020. Jelikož se jedná o podstatné
změny, tak vydáváme tento informační zpravodaj,
v kterém vám poskytneme ucelené informace
k systému svozu a likvidaci odpadů včetně
termínů na celý kalendářní rok 2020.

Když například vyhodíme plastový kelímek do
směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu
šanci na další využití a jednoduše jej
znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně
roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový
život v podobě výrobků, které běžně používáme.
Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý
povinen zbavovat se odpadů předepsaným
způsobem.

Zásadní změnou je, že od 1.1.2020 pro naši obec
bude provádět svoz a likvidaci všech odpadů
společnost Frýdecká skládka a.s. se sídlem
Panské Nové Dvory 3559, Frýdek Místek, 738 01.
Tato firma se stala vítězem výběrového řízení,
které bylo realizováno v letošním roce.
Společnost FCC Česká republika s.r.o. v tomto
výběrovém řízení skončila na základě předložené
cenové nabídky na druhém místě a svoji činnost
ke dni 31.12.2019 v naší obci ukončí.
Naší prioritou je a nadále bude, aby se tato změna
dodavatele služeb co nejméně projevila na
doposud fungujícím systému odpadového
hospodářství v naší obci. Domnívám se, že se
nám to z velké části podařilo a svozové termíny
kontinuálně navážou na stávající.
Jsme si plně vědomi, že každá nová změna může
přinést i drobné provozní problémy, ale jsme
připraveni je průběžně řešit. Pokud budete mít se
zavedením nového systému svozu odpadů dotazy
a náměty, budeme rádi, když nám je sdělíte
písemně na email : sekretariat@stare-mesto.cz
nebo telefonicky na tel: 558 431 690.

Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už
v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech.
Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc
dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal,
který právě dosloužil, hned hodit do koše na
tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká
domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na
tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro
odkládání tohoto druhu odpadu největší.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na
směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často
nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad
můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně
často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj
vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně
znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od
jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém
z nás, jak si doma třídění zařídí.

Mgr. Jiří Roško
starosta obce
PLASTOVÝ ODPAD


ODPADY V DOMÁCNOSTI


Při většině činností produkujeme odpady, se
kterými je třeba dále správně nakládat. Bez
správného nakládání s odpady bychom za chvíli
nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom,

Patří
vždy
do
žlutého
kontejneru. V průměrné české
popelnici zabírají nejvíc místa ze
všech odpadů, proto je nejenom
důležité jejich třídění, ale i
sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Mimo

plastového odpadu lze do těchto kontejnerů
vyhazovat i hliníkové obaly od nápojů (plechovky
od nápojů.)
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a
další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.
Tyto žluté kontejnery budou distribuovány do
každé domácnosti zcela zdarma obdobným
způsobem, jako to bylo v minulosti u nádob na
BIO odpad. O termínu výdeje budete informováni
v místním rozhlase. Předpoklad výdeje nádob je
konec listopadu nebo začátek prosince letošního
roku. Žádáme všechny spoluobčany, aby si
nádoby na plast vyzvedli co nejdříve po výzvě
v místním rozhlase. Upozorňujeme, že od 1. ledna
2020 budou vyvezeny pouze tyto nádoby, které
budou opatřeny čipem. Pytle s plastovým
odpadem vyváženy již nebudou! Žádáme vás,
abyste plastové obaly, zejména obaly od nápojů
před uložením do kontejneru zmačkali.
SKLENĚNÝ ODPAD


Vhazuje se pouze do zeleného
kontejneru. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále
třídit! Díky svým vlastnostem se
dá skleněný odpad recyklovat do
nekonečna.
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat
barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit
do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo
z oken a ze dveří. Dále zde vhazujte sklo čiré,
tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a
rozbité skleničky. Do těchto nádob nepatří

keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a
pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně
jako sklokeramika do zeleného kontejneru také
nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do
obchodu.
V obci Staré Město je připraveno celkem 8 míst
pro
ukládání
skleněného
odpadu
do
velkoobjemových kontejnerů – zvonů. Počet byl
stanoven na základě analýzy firmy Desacon Zlín,
kdy produkce skleněného odpadu v naší obci je
velmi malá. Pokud ale bude nutné zvýšit počet
míst, jsme připraveni další zvony doplnit, nebo
případně přesunout na jiné místo.
Umístění kontejnerů – zvonů na sklo v obci:
1: křižovatka Železniční II – Na Poříčí
2: křižovatka U Lávek – Na Soutoku
3: ulice Jamická u Sokolovny
4: ulice Pode Břehy – u Sportovního centra
5: ulice Jamnická – u domu č.p. 505
6: ulice Skotňa – u zastávky BUS
7: ulice Pod Hůrkami – u trafostanice
8: ulice Na Baštici - přečerpávací stanice u potoku

BIO ODPAD


Mimo odpadů, které lze třídit do
barevných kontejnerů, vznikají
v domácnostech další odpady,
které je důležité třídit. Ať je to
z důvodu jejich dalšího využití,
nebo k omezení jejich škodlivých
účinků na životní prostředí.
Bioodpad
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad
pocházející především z údržby zahrad, ale i
kuchyní. K tomuto sběru se pak nejčastěji
využívají hnědé odvětrávané popelnice, případně
je možné je odkládat na sběrném místě, což je
v našem případě sídlo společnosti Frýdecká
skládka a.s. Bioodpady je také možné jako jediné

legálně využít
kompostérech.

na

zahradách

v zahradních

rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí
chemikálie.

V naší obci je tato služba již v provozu a na
systému se nic nemění. Připomínáme pouze , že
je možnost nadále ukládat bezplatně dle platné
smlouvy objemnější BIO odpad na kompostárnu
Frýdecké skládky a.s. Tento BIO odpad zde také
odkládejte v období od listopadu do března , kdy
klimatické podmínky nedovolují vyvážet hnědé
kontejnery z našich domácností.

Nebezpečné odpady můžete uložit v rámci
mobilního sběru dle harmonogramu na daný rok.
Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem,
podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na
jeho obalu informace, jak s daným obsahem
naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv
lékárny.

Poslední letošní svoz BIO odpadu bude 28.11.
2019
PAPÍROVÝ ODPAD


VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ
ODPAD


Velkoobjemový odpad
Jedná se např. o starý
nábytek, koberce, linolea,
umyvadla,
toalety,
kuchyňské
linky,
elektrotechniku, drobný
stavební
odpad
atd.
Tyto odpady můžete uložit v rámci mobilního
sběru dle harmonogramu na daný rok. V případě,
že v určitém časovém úseku produkujete těchto
odpadů velké množství – provádíte např.
rekonstrukci domu, tak si individuálně objednejte
a
zaplaťte
přistavení
velkoobjemového
kontejneru u specializované firmy.
Nebezpečný odpad
Tyto odpady, nebo
obaly
jimi
znečištěné
mají
nebezpečné
vlastnosti, které
mohou
ohrozit
zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být
využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních.
Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na
směsný odpad. Jedná se např. o: barvy, lepidla,

Systém svozu papírového
odpadu v naší obci zůstává
stejný jako do současné
doby.
Dle
svozového
harmonogramu připravte
svázané balíky s papírovým
odpadem před své nemovitosti a to v den svozu
do 08:00 hodin. Tyto balíky budou následně
svezeny našimi pracovníky na obec a následně
hromadně předány k likvidaci.
Do papírového odpadu patří časopisy, noviny,
sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
můžete také odevzdat, Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi
umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku!
Do papírového odpadu nepatří celé svazky knih
(vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří
na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. To samé platí o termopapíru
(účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do papírového odpadu, ale do popelnice!

KOMUNÁLNÍ

-

SMĚSNÝ ODPAD



ELEKTRO ODPAD A BATERIE



Komunální odpad nebo také
směsný odpad je podle dnešní
platné legislativy
veškerý
odpad vznikající při činnosti
fyzických osob (domácností) na
území obce. Komunální odpad
zahrnuje: tuhý komunální
odpad,
domovní
odpad,
objemný odpad apod. Jedná se
o odpad, který není separován,
nebo ho již dále separovat
nelze.

Staré a nefunkční
elektrické spotřebiče
podléhající
tzv.
„zpětnému
odběru“,
který
zajišťují
specializované firmy.
Místa, kde můžete
odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou
označována jako „Místa zpětného odběru“.

Směsný komunální odpad je zbytková část
komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění
všech využitelných složek komunálního odpadu
(papíru, skla, plastů, nápojových kartonů),
objemného odpadu a nebezpečného odpadu.
Zbytkový odpad odkládáme do sběrných nádob
na směsný komunální odpad (šedá pozinkovaná
nádoba nebo černá plastová nádoba).

Pokud kupujete nové elektrozařízení, je poslední
prodejce povinen Vám zajistit možnost odevzdat
ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, a to
v místě prodeje nebo dodávky nového
elektrozařízení, ve stejném počtu kusů
prodávaného elektrozařízení podobného typu a
použití. Staré elektro zařízení lze také odevzdat
v rámci svozu nebezpečného odpadu.
Drobná elektrozařízení (mobilní telefony, staré
baterie) lze odložit do kontejneru (kontejner na
drobná elektrozařízení a baterie od společnosti
Asekol), který je umístěn na Obecním úřadě Staré
Město.

Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně,
znečištěný papír, znečištěné plasty, atp.
Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a
jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a
bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo,
plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.
Systém svozu komunálního – směsného odpadu
zůstává pro nadcházející rok v naší obci bez
změn, termíny navazují na letošní rok. Pouze
dávám na vědomí, že již není možné provádět
bezplatnou výměnu 110 litrových pozinkovaných
nádob na komunální odpad. Pořízení nebo
obměnu nádob na komunální odpad si každý hradí
sám.

Patří sem: televizory, počítače, monitory,
tiskárny, rádia, chladničky, elektrické nářadí a
hračky.

KOVOVÝ ODPAD


Kovový
odpad
jako
např.
plechovky
od
nápojů a konzerv,
kovové
trubky,
roury,
plechy,
hrnce, vany, kola a
další objemnější předměty lze odevzdat na
zařízení, které zpracovávají a vykupují kovošrot.
Pro naši obec je nejblíže firma HK šrot na ulici
Na Zbytkách Staré Město.
Zde provádějí také výkup barevných kovů, výkup
katalyzátorů a ekologickou likvidaci starých
vozidel.

TERMÍNY SVOZU ROK

2020

SMĚSNÝ - KOMUNÁLNÍ ODPAD
07.01.2020

07.07.2020

21.01.2020

21.07.2020

04.02.2020

04.08.2020

18.02.2020

18.08.2020

03.03.2020

01.09.2020

17.03.2020

15.09.2020

31.03.2020

29.09.2020

14.04.2020

13.10.2020

28.04.2020

27.10.2020

12.05.2020

10.11.2020

26.05.2020

24.11.2020

09.06.2020

08.12.2020

23.06.2020

22.12.2020

Pravidelný svoz směsných komunálních
odpadů z nádob bude prováděn s četností
svozů 1 x za 14 dní, a to každé sudé úterý

PLASTOVÝ ODPAD
14.01.2020

mimořádný svoz

28.01.2020
25.02.2020
24.03.2020
21.04.2020
19.05.2020
30.06.2020
28.07.2020
25.08.2020
22.09.2020
20.10.2020
17.11.2020
29.12.2020

Pravidelný svoz plastů z nádob bude
prováděn s četností svozů 1 x měsíčně, a to
každé poslední liché úterý v měsíci.
14.1.2020 je objednán mimořádný svoz
z důvodu změny termínů a přechodu na nový
systém
SVOZ PAPÍRU

BIO - ODPAD
31.01.2020
02.04.2020

27.03.2020

16.04.2020

29.05.2020

30.04.2020

31.07.2020

14.05.2020

25.09.2020

28.05.2020

27.11.2020

11.06.2020
25.06.2020
09.07.2020
23.07.2020
06.08.2020
20.08.2020
03.09.2020
17.09.2020
01.10.2020
15.10.2020
29.10.2020

Pravidelný svoz bio odpadů z nádob bude
prováděn s četností svozů 1 x za 14 dní, a to
každý sudý čtvrtek. Termíny svozu v měsících
leden, únor, březen, listopad, prosinec bude
vždy upřesněn dle klimatických podmínek.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Velkoobjemový odpad a nebezpečný
odpad - jaro 2020
13. březen
Velkoobjemový
odpad
14. březen
Nebezpečný odpad +
velkoobjemový
odpad
15. březen
Velkoobjemový
odpad
16. březen
Velkoobjemový
odpad

Velkoobjemový odpad a nebezpečný
odpad podzim - 2020
11. září
Velkoobjemový
odpad
12. září
Nebezpečný odpad +
velkoobjemový
odpad
13. září
Velkoobjemový
odpad
14. září
Velkoobjemový
odpad

Sběr a svoz objemného odpadu
bude zajištěn prostřednictvím 8 ks
velkoobjemových kontejnerů o minimální
velikosti 10 m3 s vývozem nejméně 2 x ročně
(jarní a podzimní sběr a svoz), které budou
umístěny na níže uvedených 8 stanovištích
v rámci území obce Staré Město:
1. stanoviště: ul. Na Zbytkách vjezd do
areálu Ferit
2. stanoviště: ul. Na Baštici u přečerpávací
stanice
3. stanoviště: ul. Pod Hůrkami u trafostanice
4. stanoviště: ul. Skotňa na konci obce
5. stanoviště: ul. Jamnická u pneuservisu
Hoffmann
6. stanoviště: ul. Pode Břehy pod hřištěm
7. stanoviště: ul. Nademlýnská konec ulice
8. stanoviště: ul. U Lávek
Velkoobjemové kontejnery budou na vybraná
stanoviště umístěny vždy v pátek do 12:00
hodin a zde budou ponechány vždy do
následujícího pondělí do 08:00 hodin, kdy
bude následně proveden jejich odvoz a
současně zajištěn úklid stanoviště.

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Jedná se o zajištění sběru a svozu
nebezpečného odpadu vozidlem s ADR
s vývozem na nejméně 2 x ročně – jarní a
podzimní sobotní svoz, kdy bude vozidlo
s ADR na nebezpečný odpad přistaveno
na vybraných 8 stanovištích v rámci
území obce Staré Město, a to vždy v
sobotu ráno v 7:30 hodin a po uplynutí ½
hodiny přistaveno na jiném níže
uvedeném stanovišti v rámci území obce
Staré Město takto:
1. stanoviště
2. stanoviště
3. stanoviště
4. stanoviště

ul. Železniční I.bývalý obchod
Před sokolovnou
ul. Pode Břehy pod
hřištěm
Před
Obecním
úřadem

07.30

- 8.00

08.10

- 8.40

08.50

- 9.20

09.30

- 10.00

5. stanoviště

ul. Skotňa - kaplička

10.10 - 10.40

6. stanoviště

ul. Skotňa – konec
obce

10.50 - 11.20

7. stanoviště

Před hřbitovem

11.30 - 12.00

8. stanoviště

ul. Na Zbytkách

12.10 - 12.40

Další informace týkající se odpadového hospodářství vám budou průběžně
poskytovány ve Staroměstském zpravodaji nebo na webových stránkách obce
www.stare-mesto.cz
Dodavatel služeb svozu a likvidace odpadu od 01.01. 2020:

Frýdecká skládka, a.s.
Panské Nové Dvory 3559 | 738 01 Frýdek-Místek
T: +420 558 440 086 | M: +420 603 881 676
www.frydeckaskladka.cz
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