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KOMUNÁLNÍ ODPADY, SEPAROVANÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU, SLUŽBY KONTEJNEROVÝM NOSIČEM

Dobrý den, vážení spoluobčané,
V květnu jste obdrželi zdarma speciální nádobu na třídění bioodpadu. Tu Vaše
svozová firma STKO spol. s r.o. vyváží v sudé týdny jednou za 14 dní, vždy ve stejný
den v týdnu jako komunální odpad.
Nyní snižujeme svoz směsného komunálního odpadu z týdenní frekvence na
čtrnáctidenní. Činíme tak proto, abychom pomohli městu řídit náklady na odpadové
hospodářství, které – stejně jako všude v ČR - dalece přesahují 500 Kč na hlavu a
město nevybírá vyšší poplatek jen proto, že mu to zatím zákon neumožňuje.
Od 28. týdne, tedy od 11. července již budeme v sudé týdny vyvážet pouze
popelnice s vytříděným bioodpadem a v liché týdny popelnice s komunálním
odpadem. V týdnu od 11. do 15. července přijedeme tedy pouze pro bioodpad a pro
směsný komunální odpad přijedeme v týdnu od 4. do 8. července, respektive od 18. do
22. července. Od 25. do 29. července přijedeme zase pouze pro bio. Takto
„napřeskáčku“ by měl systém fungovat již stále.
Spokojíme-li se se čtrnáctidenním svozem směsného komunálního odpadu,
neměly by se městu zvyšovat náklady na dopravu odpadu a sníží se náklady na
odstranění odpadu. Teorie uvádí a i dosavadní výsledky systému separace bioodpadu
naznačují, že tímto provozováním systému třídění bioodpadu lze snížit produkci
směsného komunálního odpadu o 40 % a těchto 40 % odpadu přesunout do
bioodpadu.
Rozdíl v ceně za využití tuny bioodpadu a směsného komunálního odpadu je
přitom 635 Kč. Vezmeme-li v potaz tisíce tun, které město Mikulov ročně
vyprodukuje, mluvíme o úsporách v řádech několika set tisíc korun ročně.
Prosím, dávejte do nádoby jen to, co do ní patří. Seznam těchto komodit naleznete na
nálepce na nádobě a v přiložených informačních materiálech. Pokud bude obsah
nádoby silně znečištěn plasty, sutí, nebo jiným biologicky nerozložitelným odpadem
budeme nuceni neprovést její svoz, abychom neznehodnotili všechen bioodpadu ve
svozovém vozidle.
Z Vašeho bioodpadu vyrobí blízká kompostárna kompost, který je výborným
hnojivem obohacujícím půdu zejména o důležitou organickou hmotu. Jakmile bude
kompost hotový, budete mít možnost jej na STKO opět koupit.
Budete-li v budoucnu potřebovat biodegradabilní sáčky, ve kterých můžete, ale
nemusíte vhazovat odpad do biopopelnic, obdržíte je v sídle společnosti STKO spol.
s r.o. na adrese Brněnská 65, Mikulov, nebo na OŽP MÚ Mikulov, popřípadě je
zakoupíte v místním obchodním domě Tesco.
Tříděním bioodpadu pomůžete životnímu prostředí a uspoříte městu náklady na
odstranění odpadu, které se v budoucnosti nebudou muset tak radikálně promítnout do
místního poplatku za odpadové hospodářství.
Děkujeme Vám za spolupráci!
Tomáš Hlavenka, STKO spol. s r.o.
Martina Brodská, OŽP MÚ Mikulov

