Jak správně
třídit odpad

Obec Zbraslav
2015
Podpořeno z dotačního programu Environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty pro rok 2015 Jihomoravského kraje.

Vážení přátelé,
držíte v ruce brožurku, která Vám bude sloužit jako návod jak správně
třídit odpad vzniklý v domácnostech. Bude to jedna z pomůcek, protože
hlavní informace naleznete ve vyhláškách o odpadech, které obec
aktualizuje každý rok. Tyto vyhlášky naleznete na www stránkách obce a
je zveřejňována také v Heraltu.
Zvýšením třídění se sníží náklady na likvidaci odpadu a tím se
zajistí stabilní ceny za svoz a likvidaci domovního odpadu i
v následujících letech. Stabilní cena za svoz pro Vás v každém
případě znamená úsporu Vašeho rodinného rozpočtu.
starostka Ing. Jana Valová

Co nás čeká v roce 2016
Od 1.1.2016 ve Vaší obci bude svoz komunálních odpadů a jeho
separovaných složek provádět společnost KTS EKOLOGIE s.r.o., se
sídlem v Zastávce, Hutní osada
14, PSČ 664 84. Společnost
v současné době vlastní 27 obcí Brna-venkova. Jejím cílem po založení
bylo a je snížení nákladů obcím v oblasti nakládání s odpadem a
příprava na rok 2024, kdy má být zakázané skládkování. Což znamená,
že veškerý nevytříděný odpad bude spalován ve spalovně v Brně, SAKO
a.s.. Vedení obce, ve spolupráci se společností KTS EKOLOGIE s.r.o.,
připravuje kroky, které budou na tuto změnu reagovat. Společným cílem
je snížení množství směsného komunálního odpadu a zvýšení jeho
vytříděných složek - plastů, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Za
účelem zpracování
biologicky rozložitelných materiálů otevřela
společnost KTS v obci Veverské Knínice kompostárnu s roční kapacitou
4000 tun ).
Tím, že každý občan bude důsledně třídit všechny uvedené
komodity, napomůže ke zkvalitňování života na obci a ochraně
životního prostředí.
Více o firmě KTS EKOLOGIE s.r.o. na
webu www.kts-ekologie.cz.
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Co je to odpad?
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl
nebo povinnost se jí zbavit.

PAPÍR
do kontejneru patří:
 noviny, časopisy, reklamní letáky,
kartony, sešity, papírové obaly
 krabice roztrhané na menší kousky
 balící papír, lepenka
 kancelářský papír, obálky
do kontejneru nepatří:
 mokrý, mastný jinak znečištěný papír
 uhlový a voskový papír
 použité pleny
 obaly od cementu

SKLO
do kontejneru patří:
 bílé a barevné sklo
 vymyté skleněné lahve, zavařovací sklenice
 tabulkové sklo
do kontejneru nepatří:
 keramika, porcelán
 autosklo, drátěné sklo
 zrcadla

Je důležité třídit sklo podle barev!
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PLASTY a NÁPOJOVÉ
KARTONY
do kontejneru patří:









sešlápnuté PET lahve
plastové nádoby a kelímky
sáčky a folie
čisté obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků
plastové tašky
prázdné obaly od kosmetiky, čistících prostředků
vypláchnuté krabice od džusů a mléka (nápojové kartony)
menší kousky pěnového polystyrenu

do kontejneru nepatří:





bakelit
PVC, linoleum
pneumatiky
novodurové trubky
plastové obaly od chemikálií, olejů a
barev

Tabulka č. 1: Vývoj třídění v obci Zbraslav 2004 - 2014
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KOV
do kontejneru patří:






nápojové plechovky
obaly od spotřebního zboží
drobné kovové předměty, nůžky a kovové nářadí, drobné kovové
konstrukční prvky z nábytku apod.
plechovky od potravin
ostatní drobný kovový odpad

do kontejneru nepatří:


obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami (např. od
barev)
Šedý kontejner je umístěn u samoobsluhy.

Mezi kovový odpad se řadí složky tříděného komunálního odpadu, jako
je železný šrot, veškeré kovy z domácností, barevné kovy apod. Výkup
této suroviny zajišťuje například firma BARKO, s.r.o. Zastávka. V naší
obci je mobilní sběr kovu prováděn po obci 2x za rok.

TEXTIL
Textilní odpad je součástí směsného komunálního odpadu. Jeho využití je velmi
omezené. V současné době se obec Zbraslav sběru textilního odpadu jako samostatné
složky nevěnuje. Textilní odpad je odstraňován současně s komunálním odpadem
z domácností uložením do popelnic, popřípadě do velkoobjemových kontejnerů.
Oddělený sběr textilu zajišťuje společnost TextilEco a.s., která umístila kontejner na
parkovišti u KD. Do kontejnerů lze odkládat obnošené šatstvo, bytový textil, obuv,
hračky.
Společnost TextilEco a.s.
neúnavně podporuje
řadu
neziskových projektů. Mimo jiné je
donátorem
Nadace
SOVA.
Soustřeďuje se na pomoc
v
důležitých
oblastech
života
každého člověka. Pomáhá lidem,
vzdělání, vědě a zdravotnictví.
Pomáhá tam, kde je pomoc
potřeba.
Shromažďujeme
prostředky s cílem maximální
možnou mírou přispět, a udělat pro
všechny svět lepším.
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ELEKTRO ODPAD
do kontejneru umístěného v přízemí budovy
OÚ patří:
 drobné domácí elektrospotřebiče (žehlička,
fén, hodiny, el. váhy ...)
 kancelářská technika (myš, klávesnice, kalkulačka, notebook,
počítačové komponenty…)
 elektronika (rychlovarné konvice, mixéry, fritovací hrnec, toustovač
…)
 el. nářadí (vrtačka, pila, bruska…)
 baterie
 hračky (autíčka, videohra….)
 kompaktní zářivky (nutno zabalit!)
Vše co se strká do zásuvky, nebo je na baterie.
do kontejneru nepatří:
 žárovky
 diskety, VHS a audiokazety

TONERY
Použité inkoustové
cartridge a laserové
tonery odkládejte do
kontejneru umístěného
v přízemí budovy OÚ.
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Mobilní sběr
elektro odpadu
V následujících měsících bude probíhat
mobilní sběr elektroodpadu pořádaný SDH
Zbraslav s názvem Recyklujte s hasiči!
Odevzdáním elektrospotřebiče v tomto
sběru podpoříme SDH Zbraslav v soutěži o nejaktivnější SDH
v programu Recyklujte s hasiči, který bude od 1. dubna až do 30. září
sbírat vysloužilá elektrozařízení.
Vítězné SDH soutěže obdrží 30.000 Kč, SDH na druhém místě
20.000 Kč a SDH na třetím místě 10.000 Kč. Pořadí vítězů bude
stanoveno nejlepším koeficientem, čili poměrem mezi sesbíraným
množstvím elektrozařízení (hmotnost v kg)
a počtem obyvatel.

O termínu svozu budete vždy předem
informováni na webových stránkách
obce, hlášením místního rozhlasu a
prostřednictvím plakátů.

Co se bude sbírat:
 TV, MONITORY = televize, PC
monitory.
 CHLAZENÍ = mrazák, chladnička apod.
 pračka, sušička, myčka, sporák, trouba
apod.
 mikrovlnná trouba, vysavač, fén,
topinkovač apod.
 prostě vše, co se strká do zásuvky, nebo je na baterie.
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OBJEMNÝ ODPAD
do kontejneru patří:
 dveře, pohovky, matrace, starý nábytek, koberce
 linolea, textilie, sanitární keramika (umyvadla, toalety)
 lyže, kola, plastové vany, atd.
do kontejneru nepatří:
 stavební suť, dřevo, uliční smetky, asfaltová směs, škvára, struska,
kotelní prach, směsné obaly
 izolační materiály, odpad z podnikatelské činnosti
 odpad komunální, který patří do klasické popelnice
Svoz velkoobjemového odpadu probíhá v obci Zbraslav vždy 2x
ročně (na jaře a na podzim).
O termínu svozu budete vždy předem informováni na webových
stránkách obce a hlášením místního rozhlasu.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
do nebezpečného odpadu patří:
 autobaterie, olejové filtry, pneumatiky
 zbytky ředidel, plechovky nebo hadry od barev,
kyseliny
 vyjetý motorový olej, olej po smažení
 prošlé léky – odevzdávejte v lékárně
 zařízení podléhající zpětnému odběru (lednice, televize, pračky) –
vše co se nevejde do zelených kontejnerů, které jsou umístěny
v budově OÚ
Nebezpečné odpady nevhazujte do popelnic na komunální odpad!
Svoz nebezpečného odpadu probíhá v obci 2x ročně .
O termínu svozu budete vždy předem informováni na webových
stránkách obce a hlášením místního rozhlasu.
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Kam s odpadem?
CO

KAM

KDY

Plasty

Volně přístupné

Papír

Volně přístupné
Barevné kontejnery

Sklo barevné/bílé

Volně přístupné
rozmístěné po obci

Textil

Volně přístupné

Kov

Volně přístupné

Objemný železný
šrot

Výkupny železa
Sběr po obci

2x ročně

Elektro odpad

Kontejnery umístěné

V pracovní den

Tonery z tiskáren

v budově OÚ

od 7.00 – 15.00

Velkoobjemový
odpad

Přistavené kontejnery

2x ročně

Nebezpečný odpad

Svoz po obci

2x ročně
1 x za 14 dní

Bio popelnice
(od 1.4. – do 30.11.)
Bio odpad

Komunální odpad
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Obecní kompostárna

Více na str. 9-10

Ve vlastním kompostéru

Kdykoli 

Popelnice ( 120l, 240l)

1 x za 14 dní

BIO ODPAD
je rozložitelný odpad, který by se měl kompostovat. Kompostování
tohoto odpadu má svá přísná pravidla. Biologický odpad musí být čistý,
bez chemických příměsí a bez příměsí nebezpečných a jiných odpadů.
Kompostovaný biologický odpad se používá při zpracování zeminy,
kterou lze využít při rekultivaci skládek a dokončovacích terénních
úprav na staveništích, popřípadě při údržbě obecních parků a ploch.
Vzniklou hmotu z kompostárny lze používat i jako hnojivo a doplňovat jím
živiny na poli.
Co patří do bio odpadu?
 tráva nebo listí ze zahrad, parků, dřevní
štěpka
 shnilá jablka i ostatní ovoce
 zvadlé květiny, plevel ze zahrádek,
nalámané větvičky, hlína z květináčů
 zbytky z kuchyní, čajový odpad, káva,
kávové filtry
 skořápky od vajec a ořechů
Co nepatří do bio odpadu?
 uhynulá zvířata, maso, kůže, kosti, exkrementy zvířat (výkaly
masožravých živočichů mohou na sebe vázat patogenní
organismy, které přenášejí nemoci i na člověka)
 olej, tekuté potraviny, obaly od potravin, papír
 zbytky tepelně upravených potravin
Kam ukládat bio odpad?
 Do bio popelnic hnědé barvy
V kanceláři obecního úřadu lze objednat hnědou
nádobu určenou jen na bio opad.
Svoz bio odpadu je zajištěn 1 x za 2 týdny od 1. 4.
do 30. 11. běžného roku.
 Na obecní kompostárnu
Kompostárna Obce Zbraslav zahájila provoz v roce
2014 s kapacitou do 150 tun. Ukládá se zde materiál
z údržby veřejné zeleně.
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V roce 2015 byla kompostárna otevřena i pro nás občany, máme zde
možnost ukládat bio odpad ze zahrádek.
Například:
 posekanou trávu
 koncové větve
 slámu a seno, listí, zvadlé květiny
 Do vlastního kompostéru na zahrádce
Je to jednoduché, dostupné a kvalitní kompost lze využít na vlastní
zahrádce.













Základní pravidla kompostování
Kompostér umístíme tak, aby byl pohodlně dostupný za každého
počasí. Měl by být v polostínu, nejlépe zakrytý
malou stříškou.
Zajistíme kontakt kompostu s půdou pod ním,
aby k němu měly přístup půdní organismy.
Hrubý materiál nadrtíme.
Do spodní vrstvy kompostu i do vyšších vrstev
ukládáme mezi hutný také hrubší a vzdušný materiál (větvičky,
sláma, suché rostliny aj.).
Materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhký se suchým,
porézní s hutným, dusíkatý (například čerstvá tráva, zvířecí trus) s
uhlíkatým (např. sláma, kůra, piliny, nadrcené větve).
Pro rychlejší a kvalitnější kompostování přidáváme zralý kompost
nebo zeminu (zvláště převažuje-li jeden materiál, například tráva).
Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu (kompost by
neměl být promáčený, ani se drolit).
Kompost vždy po jednom až dvou měsících přeházíme a
promícháme.

Tab. č. 2 Vývoj třídění
vybraných komodit ve
Zbraslavi
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KOMUNÁLNÍ ODPAD
nebo také směsný odpad je podle legislativy veškerý odpad, který nelze
již dále třídit
Odpad se uloží do nádob určených na komunální
odpad.

Svoz komunálního odpadu probíhá v obci pravidelně 1x za 14 dní.

Tab. č. 3 Vývoj třídění komunálního odpadu ve Zbraslavi
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OSTATNÍ ODPAD
Stavební suť
Stavební suť nepatří do komunálního odpadu!
Jedná se o odpad vznikající při stavební činnosti, rekonstrukci domů,
bytů, či při demolici objektů.
Pro jeho likvidaci si lze objednat kontejner pro vlastní potřeby u svozové
firmy
KTS Ekologie s.r.o. , Hutní osada 14, 664 84 Zastávka,
Libor Kala – dispečer dopravy +420 734 857 097, email : kala@ktsekologie.cz

Autovrak
Nakládání s autovraky je upraveno v zákoně o odpadech č 185/2001 Sb.
§ 37.
Povinnosti při nakládání s autovraky
(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze
osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování,
využívání nebo odstraňování autovraků.
(2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen
umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí
ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.
(3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opuštěné
vozidlo"), přemístí obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na
vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané
parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístnění
vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné
identifikovat.
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(4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po
marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě
nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3,
má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem
podle odstavce 1.
(5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit
obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových
vozidel.

Co se děje s vytříděným odpadem?
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Vytříděné odpady, jako je papír, plasty, nápojové kartony, končí na páse
dotřiďovací linky, kde se z něj odstraní to, co tam nepatří.
Papír a nápojové kartony (obsahují 70 % kvalitního papíru) putují do
papíren jako druhotná surovina.
Druhově neroztříděné směsné plasty se zpracovávají například na
stavební a zahradní prvky jako jsou ploty, zatravňovací dlažba,
protihlukové zábrany či zahradní kompostéry.
PET láhve putují ke zpracovatelům, kteří plastové láhve melou na PET
lupínky určené pro další zpracování na střiž, která se dále zpracovává v
textilním průmyslu na výrobu fleecového oblečení, ponožek,
punčocháčů, výplní do bund a spacáků. Dále na výrobu nových PET
láhví, vázacích pásků atd.
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Plastové sáčky, fólie nebo tašky se převážně regranulují a následně
slouží k výrobě nových fólií.
Sklo putuje do skláren a je použito ke zpracování nového skla.
Hliníkové plechovky putují do hutí jako druhotná surovina.
Železný šrot je předáván k dalšímu využití jako vstupní surovina pro
výrobu železa a oceli.
Textil je určen pro humanitární účely, část oblečení putuje do second
hand obchodů, méně kvalitní materiál se rozřeže na hadry využívané
např. ve strojírenství nebo automobilovém průmyslu, případně se
využívá jako zvuková nebo tepelná izolace. Část putuje k odběratelům,
kteří oděv trhají, drásají a vracejí prvovýrobcům oděvů.
Pěnový polystyren se používá jako plnivo pro výrobu lehčených betonů.
Bioodpad (posečená tráva, ořezané větve, zbytky zeleniny a ovoce) je
odvážen do kompostárny na výrobu různých druhů kompostů.
Staré a dosloužilé elektrospotřebiče (televize, lednice, sporáky, telefony,
vysavače, fény), zářivky, baterie se ve zpracovatelských závodech
rozebírají a třídí na využitelné suroviny kovy a plasty, určené k dalšímu
zpracování.
Pneumatiky se využívají v cementárnách jako palivo při výrobě cementu.
Světelné zdroje putují k recyklaci u odborných zpracovatelů.
Nebezpečný odpad se likviduje ve spalovně nebezpečných odpadů.
Spalitelný odpad se energeticky využije ve spalovně na výrobu páry a
elektřiny.

Jak vyzrát na odpad?
NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN,
KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE!















nekupujte, co nepotřebujete,
dejte starým věcem nový smysl,
upřednostněte nebalené zboží,
noste si svoji nákupní tašku,
kupujte velká balení,
stop věcem na jedno použití,
kupujte kvalitní zboží,
neplýtvejte,
sledujte datum spotřeby u výrobků,
nekupujte jednorázové papírové výrobky (kapesníčky, tácky, kuchyňské
utěrky a ubrousky atd.), znečištěný papír už není možné recyklovat,
píšete-li na list papíru, použijte vždy obě jeho strany,
pro utření rukou na WC v restauracích a obchodních domech používejte
látkový ručník nebo elektricky vysoušeč,
vylepte si na schránku nálepku se slovy „Nevhazovat reklamní letáky“,
pokud nemusíte, netiskněte emaily ani jiné dokumenty.

Spalování odpadu
Spalování materiálu upravují dva zákony:
Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ve
znění zákonů č. 64/2014 Sb. a č. 87/2014 Sb.
§ 16 odst. 4 V otevřeném ohništi lze spalovat
jen suché rostlinné materiály neznečištěné
chemickými látkami.
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
§3 odst. 1 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má
úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
§22 odst. 1 Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky
stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií.

To znamená, že nelze spalovat odpad ze zahrad!
Spalování na otevřeném ohništi se rozumí ohníček na
opékání špekáčků a jiných pochutin.
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Od dětí se můžeme učit
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBRASLAV
HC Kometa Brno pod patronací RNDr. Mojmíra Vlašína, zastupitele
města Brna v rámci projektů JIŽNÍ MORAVA – KRÁLOVSTVÍ KOMETY,
JSME JEDNA RODINA A DĚTI
DĚTEM – KOMETA MĚSTU
pořádala 22. října 2015 třetí ročník
akce, na které se scházejí děti ze
všech zmíněných projektů a spojí
síly, aby pomohly zlepšit alespoň
kousek prostředí, ve kterém žijeme.
Letošní ročník se konal v oblasti
Holáseckých jezer.
Cílem projektu je ukázat především důležitost ochrany životního
prostředí, nutné péče o čistotu přírody a krajiny. Jde o to, aby si děti
uvědomovaly, že není správné odhazovat odpadky jinam, než patří.
Po příjezdu na místo setkání jsme se seznámili s „našim“ členem A
týmu HC Kometa Brno – Antonínem „Tonym“ Honejskem, který byl
naším průvodcem a pomocníkem při čištění přírody v prostoru
Holáseckých jezer. Pomohli jsme si nasadit rukavice a vyrazili sbírat
poházené odpadky. Cestou jsme odpovídali na soutěžní otázky, jenom
škoda, že nebyly přizpůsobeny dětem předškolního věku, ale i tipování
přineslo kladné body.
Při závěrečném vážení vytříděných odpadků jsme sice nevyhráli,
ale prožili jsme zajímavý den plný nových zážitků. Získali jsme podpisy
všech hráčů na naši společnou fotku, „komeťácké“ bonbony od Tondy a
diplomy. A co jsme slíbili? - …, že přijedeme i příští rok. A co nám slíbili
organizátoři? …, že pro nás připraví speciální kvíz a rukavice v naší
velikosti – mini.
děti Mateřské školy Zbraslav, Ivana Crlíková, Denisa Crlíková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBRASLAV
Základní škola Zbraslav je více než 15 let je zaměřena na
environmentální výchovu, koordinátorem
je Mgr. Zdenka Schlosserová.
Spolupracujeme
s ekologickými
středisky v Brně (Lipka, Rozmarýnek,
Jezírko,
Kamenná,
Ekocentrum).
Využíváme jejich nabídky výukových
pořadů včetně školení pro učitele.
K zajímavým akcím patří dubnový
Den vody. Učitelé si loni připravili aktivity,
aby vyzvedli význam vody a nutnost
šetření vodou. Pří této příležitosti jsme
navázali na každoroční Barevný den, tentokrát jsme všichni přišli
v modrém oblečení. Na závěr jsme se venku za školou seskupili do tvaru
velké modré kapky vody a vyfotografovali se.
Věnujeme se třídění odpadů. Na obou patrech školy jsou
umístěny velké žluté kontejnery na plasty, krabičky od dotovaného
školního mléka a lis na plastové lahve. Lis pan školník upravil tak, aby ho
mohly bezpečně používat i nejmenší děti. Dále máme dva kovové
třídílné boxy na plasty, papír a sklo. V každé třídě je modrý koš na papír
a koš na zbytkový odpad. Všechny koše jsou pravidelně dotříďovány a
vyprazdňovány do kontejnerů před školou. U ředitelny je umístěna
nádoba na monočlánky. Žáci jsou také informováni, že větší
elektrospotřebiče může kdokoliv odložit v přízemí obecního úřadu.
Zároveň se ve škole učíme, jak naložit se sklem, bio-odpady,
nebezpečným a velkoobjemovým odpadem nebo kam odložit staré
oblečení a obuv. Podporujeme iniciativu sběru plastových víček pro
nemocnou dívku. Nejstarší žáci pořádají pro své mladší spolužáky kvízy
a soutěže v třídění odpadů. Několikrát jsme navštívili integrované
centrum nakládání s odpady společnosti SAKO Brno a obdrželi výukové
materiály.
Mgr. Zdenka Schlosserová
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR A TŘÍDĚNÍ
O
prázdninách
nezahálejí.
Letošní
příměstský tábor ve Zbraslavi měl téma
zaměřené na třídění a separaci odpadu.
Děti si prohlubovaly znalosti nejen o
odpadech jako takových, ale zaměřily se i
na ochranu přírody.

EXKURZE DO SPALOVNY SAKO BRNO
V letošním roce byly realizovány v rámci
projektu „Životní prostředí a
odpady“
exkurze do spalovny SAKO BRNO. Tento
projekt je podporován
dotačním
programem
oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2015
Jihomoravským krajem.
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Jak se třídilo a jak se bude muset
v budoucnu třídit …
Od roku 2024 bude zakázáno ukládat na veškerý komunální odpad a
recyklovatelné a využitelné odpady na skládky. Celkové množství
odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení
skládky bude dosahovat maximální výše 20% z celkového objemu
vyprodukovaného v obci v daném kalendářním roce. Ceny za ukládku
odpadu na skládky astronomicky vzrostou.

20

