NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI STUDENEC
Vážení spoluobčané,
náklady na likvidaci komunálního odpadu v obcích každým rokem stoupají a i do budoucna se předpokládá,
že bude cena za likvidaci netříděného odpadu dále růst, zejména po roce 2024, kdy by mělo být ukončeno
skládkování a odpad by po tomto datu měl putovat pouze do spaloven.
V letošním roce se naše obec dostala do ztráty více než 120 000,- Kč. Vybrané poplatky od občanů a firem již nestačí
na úhradu faktur svozové firmy, v roce 2018 fakturováno 460 000,- Kč. Obec každoročně určitou částkou náklady na svoz
a uložení odpadu doplácí (dotuje), ale rozdíl roku 2018 je moc vysoký a navíc se doplatek každý rok zvyšuje.
Řešení tohoto problému je možné několika způsoby:
- zvýšení poplatku na obyvatele (v současnosti 620,- Kč / osoba / rok, pro vyrovnání nutno zdražit
o cca 220,- Kč/osoba/rok)
- zavedení známek na popelnice, kdy se budou vyvážet jen popelnice opatřené známkou svozové firmy (mnoho lidí
má popelnice své a dává jich na vývoz více, třeba i 3 ks z jednoho č. p.)
- zavést 14. denní svoz a po půl roce vyhodnotit efekt, popřípadě udělat další možné opatření
My jsme se rozhodli prozatím vyzkoušet variantu se zavedením 14denního svozu, který bude zahájen od 28. 2. 2019

a poté bude svoz každých 14 dní. Po půl roce vyhodnotíme zavedené opatření a rozhodneme o dalším postupu.

SVOZ ODPADU V OBCI STUDENEC
Svoz odpadů v obci Studenec zajišťuje firma ESKO-T s.r.o., Třebíč na základě Smlouvy o poskytování komplexních služeb
v odpadovém hospodářství.
Doposud byl svoz odpadu zaveden jako týdenní, od 28. 2. 2019 bude čtrnáctidenní, samotný svoz bude proveden
vždy ve čtvrtek (každý lichý týden).
Platba za odpad se skládá z několika položek:
- zdvih popelnice - 26,- Kč vč. DPH / ks (z tohoto důvodu je nutné dávat na svoz pouze plné popelnice, platí se zdvih
   i když je popelnice naplněná jen z poloviny, když je v obci 300 ks popelnic tak týdně je za zdvih cena 7 800,- Kč)
- uložení množství odvezeného odpadu na skládku - účtováno v tunách odpadu
- doprava, manipulace - účtováno v počtu ujetých kilometrů

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ V OBCI STUDENEC
Počet
nádob

Den svozu

Interval svozu

-

čtvrtek (lichý týden)

1 x 14 dní

Papír

9 ks

úterý (lichý týden)

1 x 14 dní

Plast

10 ks

pátek

1 x 7 dní

Sklo barevné

7 ks

není stanovený den

1 x za 6 - 7 týdnů

Sklo bílé

6 ks

není stanovený den

1 x poslední měsíc ve čtvrtletí

BIO odpad

6 ks

úterý

1 x 30 dní v zimním období

Druh odpadu
Směsný komunální odpad

1 x 7 dní mimo zimní období
Kovový odpad (plechovky)

2 ks

Termíny svozu u tříděného odpadu se liší dle období, aktuální termíny najdete na stránkách
www.obecstudenec.cz

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD A JEJICH STANOVIŠTĚ
V obci je vybudováno 7 stanovišť (sběrných míst), kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Jedná se celkem o 40 ks
barevných kontejnerů.
Umístění kontejnerů:
- na horním konci
- u pohostinství Pokorný
- u prodejny COOP
- u Základní na Mateřské školy
- u sokolovny
- na nádraží
- za budovou kuchyně Agrochemy

SBĚRNÝ DVŮR SPOLEČNOSTI ESKO-T s.r.o.
V obci je také vybudován sběrný dvůr, ve kterém mohou být odděleně ukládány tyto druhy odpadů a prvky zpětného
odběru:
- absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
- baterie a akumulátory (monočlánky, …), olověné a nikl-kadmiové baterie a akumulátory
- osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic), notebooky
- vysavače a jiné spotřebiče používané k žehlení
- stavební suť (pouze beton, cihly, střešní tašky, obklady a dlaždice)
- polystyren
- zemina a kamení
- elektrozařízení, frézy, nástroje pro pájení a svařování, sekačky
- obaly obsahující zbytky potravin nebo obaly znečištěné nebezpečnými látkami
- mobilní telefony, telefony, tiskárny, kopírovací zařízení, skenery, elektrické psací stroje, faxy
- hodiny, budíky, elektrické ventilátory malé
- plastové obaly, směsné plasty, nápojové kartony
- jedlý olej a tuk
- železo a barevné kovy
- biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, tráva, odpad ze zahrady…) a dřevo
- objemný odpad - odpad z domácností, který se nevejde do běžné odpadové nádoby
- rádiové soupravy (radiobudíky…), televizory, videokamery, DVD přehrávače, hudební nástroje
- jiné motorové, převodové a mazací oleje
- papír, karton a lepenka
- elektrické vláčky a závodní autíčka, ruční ovladače videoher, videohry
- ledničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby elektrické topidla, sporáky
- fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, spotřebiče pro stříhání a sušení vlasů, čištění zubů, holení
- sklo barevné, bílé, tabulové a autosklo
- zářivky a výbojky
- textil, obuv

Dodržováním těchto opatření dojde ke snížení nákladů na likvidaci odpadů v obci:
a)  Je nutné co nejvíce odpadů vytřídit a ten ukládat do barevných kontejnerů
     (tím snížíme objem a hmotnost komunálního odpadu v popelnicích)
b)  Popelnice dávat k odvozu až jsou opravdu plné
c)  K popelnici neodkládáme žádné další odpady (např. odpady, které se do nádoby nevešly)

