NOVINKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ – NÁBĚH SYSTÉMU DOOR2DOOR V KOMÁROVĚ
Vážení spoluobčané,
před časem jsme vás informovali o novinkách v odpadovém hospodářství. Vše postupně
směřuje k zákazu skládkování a povinnost rapidně navýšit třídění a recyklaci využitelných
složek odpadu.
Naše obec na tyto skutečnosti reagovala zapojením do projektu dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Šternbersko s názvem Šternbersko – door-to-door systém sběru a svozu
odpadu, který má za cíl snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství
recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad.
Naše obec získala 64 nádob žlutých, 64 nádob modrých a 36 nádob hnědých o velikosti 240 l
na domovní třídění odpadu (door-to-door neboli dům od domu) na plast, papír a bioodpad.
Jak bude probíhat svoz?
Veškeré vydané nádoby mají evidenční čárový kód a v límci nádoby RFID čip, který bude
komunikovat s popelářským autem.
Důležité upozornění – neevidované nádoby bez čipu nebudou v budoucnu sváženy!
Počítáme s náběhem systému, tedy nejpozději do 31. 8. 2022 bude nutné mít veškeré nádoby
opatřeny čipem.
Čipy na stávající nádoby (na směsný komunální odpad a bio odpad) pro Vás zajistí obec za cenu
40 Kč /ks u plastové nádoby a 120 Kč /ks u plechové nádoby a provede montáž čipů do nádob.
Tyto nádoby musí být nově doplněny čipem, identifikační samolepkou a zavedeny do systému.
Postupně budete informováni.
Kovové popelnice budou končit – přejděte na plastové
Mnozí občané využívají na směsný komunální odpad stále pozinkované plechové popelnice.
Doporučujeme jim ale přejít na modernější černé plastové popelnice s kolečky, s kterými se
mnohem lépe manipuluje. A to navzdory většímu objemu plastových popelnic. Nakládat
plnou plechovou popelnici bývá fyzicky dost náročné.
Proto doporučujeme co nejrychlejší obměnu těchto popelnic a očipování nových plastových
nádob. U plastové popelnice je i levnější cena za samotný čip, u pozinkované kovové popelnice
je to trojnásobek. Navíc je instalace čipu delší, protože se musí na popelnici přivrtat. Navíc jsou
kovové nádoby často ve špatném stavu, zkorodované, případně všelijak opravované. Často se
pak stává, že se při vývozu dno kovové popelnice utrhne. Upozorňujeme ale, že čipovat se
budou pouze nepoškozené popelnice.

Obr: Nádoba na odpad s RFID transpondérem – čipem – umístění v límci na levé straně nádoby.
Pozn. Pokud vaše plastová popelnice nemá z výroby kapsu na čip, není možné ji čipem doplnit.

Kdy bude probíhat svoz?
Svoz v režimu door2door bude zahájen v měsíci dubnu 2022. Popelnice již můžete plnit!
Frekvence svozu směsného komunálního odpadu 1x za 28 dní.
V režimu 1x 28 dní budou od domů sváženy i nádoby na papír a plasty.
Svoz bioodpadu bude probíhat ve frekvenci 1x 14 dní v době vegetační sezóny a 1 x 28 dní
mimo ni.
Svozovými dny budou pondělky (plasty, papír), úterky (směsný komunální odpad) a pátky
(bioodpad) dle přiložených svozových kalendářů.
První svozy v režimu door2door proběhnou:
1. dubna – biodpad,
4. dubna – plasty,
15. dubna – bioodpad,
18. dubna – papír,
26. dubna – směsný komunální odpad,
29. dubna – bioodpad.
Dále dle pravidelných frekvencí dle svozového kalendáře.
Kontejnerová stanoviště zůstanou zachována, ale budou redukovány počty nádob a snížena
frekvence jejich svozu. Po rozhodnutí v zastupitelstvu obce bude zrušeno sběrové místo,
stanoviště „U Kapličky“.
V Komárově budou k dispozici 2 sběrová místa:
„Ve středu obce“: kontejnery na plast, papír, sklo směsné, kovy, jedlé tuky a oleje.
„U Hřiště“: kontejnery na plast, papír, sklo směsné, kovy, jedlé tuky a oleje.
Pro kontejner na oblečení je místo umístění stále v řešení. Kontejnery na sklo nahradí letité
„zvony“, jejichž svoz je drahý a pomalý.
Prosba na závěr – třiďte kvalitně, má to smysl!
Prosíme o důsledné třídění, sešlapávání PET lahví a kartonových krabic, oddělení obalových
plastových materiálů od kartonových krabic a důslednou separaci.
Využívejte naplno hnědé nádoby na BIO odpad i na drobné kuchyňské odpady, dřevní popel
apod. Mějte na paměti, že obec stojí likvidace tuny směsného komunálního odpadu na
skládce 1200 Kč bez DPH (ceny dále porostou), a kompostárna zpracuje bioodpad za méně
než poloviční cenu, přičemž kompost je dále využitelný produkt pro rekultivaci půdy.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nevhazujte do nádob na bioopdad žádné sáčky ani pytle, ani ty
„kompostovatelné“. Obsluha kompostárny je musí ručně vytahovat. Pořiďte si domů koš na
bioodpad a ten bez sáčků sypejte rovnou do nádoby.
Uvidíte, že popelnice na směsný komunální odpad nebude ani po 4 týdnech při správném
třídění přeplněná.
S přáním pěkného dne
Ing. Lucie Konupková, starostka obce Komárov

