Odvoz a likvidace bioodpadů v obci Milín
(části obce: Milín, Konětopy, Buk, Stěžov, Kamenná)
Vážení spoluobčané,
jistě si velká část z Vás pamatuje fejeton Kam s ním od Jana Nerudy. Kdo si z Vás
chce část této povinné četby přečíst a tím si připomenout, že problémy s bioodpadem
byl již v předminulém století může pokračovat v četbě. Koho zajímá rovnou otázka
Kam v současné době s biodpadem v Milíně, ať úryvek přeskočí.
...”Kdypak jsem si dal naposled přecpat svůj slamník?”
”To já nevím – co jsem tady, ne – už musí být samá řezanka.” –
Anča je u mne šest let. Vzpomínám zpátky, až za těch šest let – marné vzpomínání! Koupil
jsem ten slamník, vycpaný a prošitý, ještě za dob růžového svého mládí – –
”Ančo!”
”Račte?”
”Tadyhle máte 75 krejcarů – dojdete ihned k senaři pro tři otepě slámy – ihned, povídám!”
Anča letí. Anča přivlíkne tři otepě slámy. Chytne slamník, vypáře prošívání, rozpáře šve,
zamuchlá uvnitř slamou –
”Ale – kampak dáme tu slámu starou!?”
Přece jen je rozum ženský bystřejší než náš! Na to bych byl nepřipad ještě dlouho! Ano,
vždyť nežli cpeme nanovo, musíme dřív vyndat slámu starou a – kam s ní? Vyhodit ji okny,
někomu na hlavu?
”Kampak se dává taková sláma stará?”
”To já nevím!”
”Hm,” povídám najednou, ”zde tumáte peníz, jenž je šesták. Jděte tamhle do toho vysokého
domu. Tam mají jámu na smetí – dejte domovníkovi ten peníz šesták a on vám dovolí,
abyste do jámy vysypala slamník.” Vždyť on rozum mužský také není zrovna k zahození!
Šla a přišla. Že prý domovník nechce. Že prý tam do jámy házejí služky také horký popel a
sláma by se mohla vzchytit. A jáma by prý také byla brzy plna a sedlák si teď pro smetí
nepřijede, až v zimě, teď prý má doma dost co dělat.
”Tak co?”
”Já nevím!”
”Ale, ale!” volám po chvíli – mozek mužský je až obdivuhodně plodný! – ”zejtra je středa,
obecní vůz přijede pro smetí! Vezmete ten peníz šesták, dáte polovinu smetaři, který zvoní,
polovinu kočímu, a vysypou vám to sami na vůz.”
”Dobře, ale na čempak račte dnes tedy spát? Slamník už nemohu dát do postele, je rozpárán,
sláma by propadala skrz prkýnka–” ”Arci – no ale – budu spát tedy na zemi! Rozložíme
postranní, dlouhý ten polštář tamhle z pohovky na zem, pěkně na něj usteleme – a budu spát
jako kníže – to bude feš!”
Také jsem spal jako kníže. A hned ráno vynesla Anča slamník na chodbu přede dveře, a
čekali jsme. Zvoník přišel a já se honem vyložil z okna, abych byl procedury svědkem. Vůz

přihrčel, Anča se vyhrnula se slamníkem před dům.
”A kdyby mi dávali zlatku, já jim to na vůz nevezmu – já nesmím, mám zákaz!” zvolal kočí
a prásk do koní... Jak to dopadlo víte nebo si to můžete připomenout i na internetu. Řečeno
dnešní mluvou nakonec byl uvedený bioodpad opětovně využit.
Zkopírováno ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jan-neruda/kam-s-nim.html#ixzz31rH6Yn7D

Zastupitelstvo i Rada obce Milín se zabývaly otázkou jak zefektivnit svoz
bioodpadů v Milíně.
Důvody byly tři:
1)
Narůstající náklady hrazené obcí na svoz a likvidaci odpadů ze soukromých
zahrad (cca 250.000,- Kč ročně).
2)

Nevzhlednost uložení odpadů na veřejných prostranstvích - chodnících.

3)
Ustanovení právních předpisů ČR, které lze shrnout citací z webu Ministerstva
životního prostředí:
Biologicky rozložitelný komunální odpad je třeba
separovaně sbírat, látkově nebo energeticky využívat a omezovat jeho ukládání
na skládky, kde je zdrojem skleníkového plynu methanu a výluhů v průsakových
vodách.
Pro připomenutí, co je to bioodpad?
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná)
hmota, která v sobě váže spousty živin, které
můžeme ve formě kompostu navracet
do půdy.
Váš bioodpad bude zpracován na
kompost, který je využíván v zemědělství,
pro údržbu zeleně či na rekultivaci.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané
ovoce atd.

ANO

Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky
nerozložitelné odpady.

!
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Za účelem vyřešení problému Kam s ním (bioodpadem) zahájila obec jednání se
svozovou společností SVZ Centrum o možnosti svozu bioodpadů a ukládání těchto
odpadů na její kompostárně v lokalitě Bytíz.
Svozová společnost zapůjčí občanům a Obci Milín bezplatně odpadové nádoby na
bioodpad v počtu 30 kusů o objemu 240 litrů a 20 ks o objemu 1100 litrů.
Svozová společnost zavede bezplatný svoz bioodpadů za podmínky jejich čistoty,
tzn. že v nádobách na bioodpad se nevyskytnou žádné jiné odpady, které by mohly
bioodpad znehodnotit tak, že jej nelze použít ke kompostování a je nutná jeho
likvidace na skládce. V tomto případě by došlo ke zpoplatnění sběru takto
znehodnoceného bioodpadu.
Jednotliví občané, jejichž domácnost produkuje bioodpad, který nekompostují, a mají
zájem o svoz bioodpadu od svých "vrátek" nebo z blízkého místa si, zažádají o
výpůjčku nádob. Mohou tak učinit do 30. května 2014 na Obecním úřadě Milín u
paní Rudovské na tel. č.: 318 691 326 nebo na e-mailu: milin.podatelna@volny.cz.
Pro optimální rozdělení kontejnerů je nutné, aby se přihlásili všichni, kteří
bioodpad chtějí do nádob odkládat.
Začátkem června budou občané vyzváni k podepsání smlouvy o zápůjčce a odpadová
nádoba jim bude přistavena před jejich nemovitost nebo na "blízké" místo.
Dále dojde k umístění nádob o objemu 1100 litrů na veřejných prostranstvích, a to pro
občany, kteří sami nevyužijí celý objem 240 l nádoby. Tato místa budou oznámena na
stránkách Obce Milín www.milin.cz.
Společnost bude provádět svoz v týdenních intervalech vždy ve středu po 12. hodině.

První svoz se uskuteční 11. června 2014.
Odvoz bioodpadů od nemovitostí občanů i z veřejných prostranství bude během
letošního léta a podzimu bezplatný, svozová společnost a Obec Milín tímto

zkušebním provozem získají přesnější podklady pro finanční kalkulaci případného
zpoplatnění svozu v roce 2015.
Od 10. června 2014 tedy není možno odkládat bioodpad na chodník před
domem, takto odložený odpad bude považován za tzv. "černou skládku" nebo
zábor veřejného prostranství a takto dle vyhlášky zpoplatněn nebo dle zákona
sankcionován.
Odpad ze zeleně v podobě ořezaných větví bude v roce 2014 i nadále svážen
zaměstnanci Obce Milín v těchto termínech: 9. a 23.června,
7. a 21. července,
4. a 18. srpna,
1., 15. a 29. září
a
13., 20. a 27. října.
V listopadu bude svoz podřízen klimatickým podmínkám a jeho případný termín
oznámen na stránkách obce www.milin.cz.
Uvedené dny jsou vždy pondělí. Větve připravené ke snadné manipulaci
(např.: svázané) můžete před svou nemovitost odložit v neděli před určeným dnem
a to nejdříve po 18.00 hodině, v měsíci říjnu po 17. hodině. Drobnější a
nerozvětvené větve můžete odkládat do nádob na bioodpad za předpokladu že
nevytvoří nevyužité dutiny v sypaném bioodpadu.
V jiný termín nebudou větve sváženy, v případě jejich umístění na chodník nebo
veřejné prostranství mimo uvedený termín, budou takto odložené větve považovány
za tzv. "černou skládku" nebo zábor veřejného prostranství. Opět zde hrozí sankce
nebo poplatek dle zákona a vyhlášky.
Z výše uvedeného vyplývá, že každý z občanů má možnost vyřešit nakládání s
bioodpadem v roce 2014 na náklady Obce Milín.
Zavedení nového opatření má splnit v úvodu zmíněné tři cíle. Věříme, že uvedené
opatření pochopíte a společně se nám podaří nastavit systém tak, aby fungoval, co
nejméně zatěžoval jak Váš, tak obecní rozpočet a zároveň přispěl k pořádku v Milíně.
Děkujeme za pochopení uvedených opatření.
Vždy, když se zavádí něco nového, neobejde se to bez počátečních problémů. Většina
problémů má řešení, když jsou pojmenovány a řeší se na kompetentních místech.
Se svými dotazy a připomínkami se obraťte na obecmilin@volny.cz nebo na tel.: 603
958 654. Nejčastější připomínky a dotazy budou i s odpověďmi zveřejněny na
internetových stránkách obce www.milin.cz, kde je možné dohledat další odkazy
týkající se bioodpadů případně kompostování.
Za Obec Milín Vladimír Vojáček

