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Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,    

 

 Vzhledem k praktickým zkušenostem z letošních nyní již proběhlých jarních 
svozů objemného a nebezpečného odpadu si Vám dovoluji zaslat několik připomínek: 
 

1. Hromady odpadů i několik dní před svozem – v minulosti se v mnoha obcích 
toto podařilo odbourat. V letošním roce se opět začaly hromady vyskytovat a ve 
velkém množství. Jednak ze strany zákona o odpadech jsou až do doby 
odstranění černou skládkou a jednak dochází k přehrabávaní odpadu různými 
skupinami lidí a také zvířat (zejména psi), k ukládání nezajištěných 
nebezpečných odpadů ze strany občanů (tekoucí odpady ve špatně uzavřených, 
nebo neuzavřených nádobách), tím dochází k potřísnění ostatních odpadů, dále 
může dojít k namočení vlivem deště atd. Při nakládce pak z odpadů  teče různá 
kapalina, zaměstnanci, kteří s tím manipulují, jsou potřísněni a mnohdy ani není 
známo čím.  Dochází již k tomu, že zaměstnanci z hygienických důvodů a obav o 
zdraví odmítají s tímto odpadem manipulovat. Manipulace s tímto odpadem je 
mimo jiné i mnohem náročnější s ohledem na hmotnost.  
Žádám Vás proto, aby jste zajistili, aby občané neukládali samovolně odpady na 
svozová místa  a tyto hromady netvořili, ale aby odpady předávali ve 

stanovenou hodinu přímo na svozové vozidlo, jak je i stanoveno pro realizaci 

svozu.  
Odpad nebude našimi zaměstnanci sbírán z hromady, zaměstnanci budou pouze 
přebírat odpad přímo u svozového vozidla od občanů nebo od zaměstnance obce  
nebo od  osoby obcí pověřenou k předání odpadů. Odpad, který nebude předán 
přímo u svozového vozidla, nebude odvezen.  

2. Množství odpadu – v letošním roce dochází  k enormnímu nárůstu množství 
odpadů. Upozorňujeme, že svoz mobilního a nebezpečného odpadu slouží 
k likvidaci odpadu z běžného života občanů (v podstatě to, co vyprodukuje za 
půlroku od svozu ke svozu, popř. to co se rozbilo, zničilo, vyměňuje… a pod) 
Není možné, aby občané likvidovali odpady  např. z  objektů  po koupi nebo 
zdědění, dále aby likvidovali stavební odpady po rekonstrukci objektů – toto 
není součástí poplatku (logicky není možné, aby sousedé zaplatili moji 
rekonstrukci). 

3. Pneumatiky – dochází k nárůstu množství pneumatik. Ze zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a dle Vyhl. č. 248/2015 Sb. o 
podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik  jsou občané povinni 
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předávat pneumatiky v rámci zpětného odběru nikoliv do svozu objemného 
odpadu. Není možné, aby bylo v obci 200-400 pneumatik. Příjem pneumatik za 
1.měsíc jarních svozů letošního roku již dosahuje téměř polovinu příjmu 
pneumatik za loňský rok. Seznam sběrných míst včetně mapy po republice máte 
v odkazu https://www.eltma.cz/sberna-mista. Informujte občany a pneumatiky již do 
svozu nedávejte. K tomuto opatření bylo již přistoupeno u mnohých 
provozovatelů sběrných dvorů, kde byly pneumatiky zpoplatněny. Pokud by 
však obec trvala na svozu pneumatik v rámci svozu VO, naše společnost 
provede jejich odvoz a likvidaci dle množství obci vyfakturuje.  

4. V poslední době dochází k poklesu výkupních cen u plastů, kdy se v podstatě dá 
obchodovat pouze tříděná a lisovaná PET, o další plastové odpady není zájem a 
za jejich likvidaci již musí naše společnost platit. Výkupní ceny papíru jsou 
rovněž v současné době několikanásobně nižší. Tyto věci se negativně projevují 
v ekonomice naší společnosti, a proto hledáme úspory, aby vývoj cen v těchto 
surovinách se co nejméně promítl do cen obcím.   
 

S ohledem na shora uvedený vývoj žádáme, aby ze svozu VO a NO byly již 

vyjmuty pneumatiky a občané s nimi nakládali v režimu zpětného odběru, jak 

je i shora uvedeno. Za likvidaci pneumatik naše společnost např. v loňském 

roce uhradila 109 404,- Kč, což jsou zbytečně vynaložené finanční prostředky. 

Navíc odběratel pneumatik v lednu navýšil cenu za odběr pneumatik na 

letošní rok  z 1.300,- Kč/t na 1.700,- Kč/t, tedy navýšení ceny o 400,- Kč za tunu.  

  

Všechny výše uvedené skutečnosti výrazně předražují svozy VO a NO a    

budou mít vliv na vývoj výše poplatku pro následující období.   

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na pracovníky Technických 
služeb Hlinsko, s.r.o., kteří Vám budou k dispozici.   
 
                                                                                                      Petr Stejskal  
                                                                                                         jednatel   
      

 
 
 
 

       


