Vážení spoluobčané,
protože plánujeme ve svozu tříděných odpadů od příštího roku změnu, rádi bychom vám ji ve
stručnosti představili a seznámili vás i s důvody, proč k tomu dojde. Věříme, že se v naší obci změna
ujme a systém svozu odpadů bude plně využíván stejně jako v okolních obcích/městech, kde jsou se
systémem spokojení.
Co se mění:
 Každá domácnost dostane komfortní možnost třídit bioodpad a plasty doma (240 l nádoba na
BIO se sezónním svozem 1x týdně, 240 l nádoba na plasty se svozem 1x měsíčně).
 Každá domácnost obdrží kalendář svozů, kde budou veškeré svozy přehledně vyznačené.
 V domácnosti pak budete mít možnost vytřídit plasty včetně nápojového kartonu (tzv.
tetrapak) a bioodpad tak, aby nekončily v černé popelnici. Nápojový karton lze vhazovat do
žlutých nádob na plasty.
 Papír, sklo, kovy a jedlý olej budou zatím i nadále sbírány tak, jak jste zvyklí, na sběrných
hnízdech v obci (tedy do modrých kontejnerů, zelených zvonů, šedých a červených popelnic).
Mapu sběrných hnízd naleznete na webových stránkách obce.
 Pokud by byl do budoucna zájem, můžeme zavést i individuální sběr papíru přímo z domácností
z 240 l nádob – stejně jako plasty.
Proč se změna zavádí:
 Zastupitelstvo obce ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen hledalo cestu, jak
maximálně podpořit třídění v obci a omezit množství odpadu v černých popelnicích, neboť
veškerý odpad se zdražuje a ještě zdražovat bude.
 Tyto svozy „navíc“ jsou pro obec do budoucna velice výhodné, neboť objem odpadu v černých
popelnicích je vysoký právě díky těžkému bioodpadu, který tam dnes v menším či větším
množství končí. Bioodpad tam však vůbec nepatří a navíc je likvidován draze jako směsný
komunální odpad. Pokud ho však z černých popelnic vytřídíme, náklad na jeho likvidaci bude
významně nižší – bioodpad putuje do kompostárny, nikoliv na skládku.
 V neposlední řadě se změna váže i na nově připravovanou legislativu, která hrozí razantním
zvýšením poplatků na skládce za netříděné komunální odpady (obsah černých popelnic). Jen
pro informaci, v roce 2030 má nastat úplný zákaz skládkování těchto odpadů a do roku 2030
má vzrůst zákonný skládkovací poplatek téměř čtyřnásobně. Jedinou cestou pro nás proto je
cesta dokonalého třídění odpadů tak, aby v černé popelnici nezbyl žádný odpad, který by ještě
mohl mít další využití.
 Obce a města budou muset od r. 2021 (od kdy bude účinný nový zákon o odpadech) splňovat
recyklační limity – procentuální podíl tříděného odpadu k celkové produkci odpadu v obci.
V r. 2021 je recyklační limit 45%, v každém roce bude navyšován až na 75% v r. 2029. Pro vaši
představu, v roce 2018 činil podíl recyklovatelného odpadu v Choceradech 37%.
Pokud obce a města nebudou recyklační limity splňovat, bude jim uložena pokuta ve výši
500 tis. Kč/rok. Pokud naopak limity splňovat budou, budou mít slevu ze skládkovacího
poplatku, tj. směsný komunální odpad budou mít levnější než ostatní obce a města, která
tak dobře třídit nebudou.
 Je to zároveň jediná cesta, jak se pokusit udržet poplatek za odpady v udržitelné výši.
Vaše reakce, Vaše odpovědnost:
 Pokud budete mít po zavedení systému nějaké připomínky a nápady na jeho vylepšení,
budeme rádi, pokud se na nás obrátíte – pokud to budou podněty, které by za úvahu stály,
budeme se jim věnovat.
 Je nutné si uvědomit, že odpady se budou již jen zdražovat kvůli nové legislativě.




Nezapomínejme však na to, že je třeba třídit také komoditu skla, kovů a jedlých olejů – a ty je
nutné donést na jedno ze separačních hnízd.
Všichni to děláme pro sebe, důvody se mohou lišit, ale v závěru ten svůj každý najde (ušetřit
peníze do budoucna, chovat se ekologicky a šetřit přírodu, vychovávat své potomky pro hezčí
budoucnost a odpovědnost k sobě samým).

A co všechno do bioodpadu a plastů patří?
Mezi bioodpad patří:
- Tráva a plevel,
- Zbytky pečiva a obilovin,
- Zbytky zeleniny, košťály i celé rostliny,
- Zbytky ovoce (i exotického), padané ovoce i celé rostlinky,
- Seno a sláma,
- Zemina z květin,
- Slepičí trus a podestýlka z chovu drobných domácích zvířat – např. hlodavců, nikoliv
masožravých zvířat,
- Hobliny a piliny,
- Listí a drcené větve,
- Kávový a čajový odpad včetně filtrů,
- Skořápky od ořechů a vajec.
Mezi bioodpad nepatří:
- Pleny,
- Odřezky a zbytky masa, kosti (ani syrové, ani tepelně zpracované),
- Oleje,
- Zbytky omáček, pomazánek apod.,
- Uhelný popel, smetky z ulice,
- Pytlíky z vysavače,
- Cigaretové oharky a nedopalky.
Co do žlutých popelnic můžete vhazovat:
 igelitové a mikrotenové sáčky, fólie, plastové tašky,
 sešlápnuté PET lahve,
 lahve od kosmetiky a drogistického zboží (aviváží, šampónů atd.),
 plastové obaly, vaničky, kelímky od jogurtů,
 plastové hračky,
 tetrapack (nápojový karton – krabice od mléka, džusů, vína),
 obalový polystyren z nového zboží jako je TV, lednice atd. (ne stavební).
Naopak do žlutých nádob nevhazujte:
 gumu (hadice, duše z kola, atd.), linoleum, novodurové trubky,
 objemné plasty – např. zahradní nábytek, hračky, autosedačky apod. (patří do objemného odpadu)
 znečištěné plasty (např. nevymyté vaničky od masa atd.),
 stavební (izolační) polystyren,
 další odpady, jež nejsou plasty (papír, sklo, směsný odpad, bioodpad, popel, nebezpečný odpad atd.)
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