Změny v nakládání s odpady pro rok 2019
Dalším článkem se vracíme ke změnám v systému nakládání s odpady pro letošní rok. Další
ze změn se týká nakládání s bioodpadem z hnědých kontejnerů (770 l) umístěných na
stanovištích ve vybraných místech v Hlinsku a jeho místních částech.
Pro zlepšení systému nakládání s tímto druhem odpadu bylo rozhodnuto, že v roce 2019 bude
svoz bioodpadu z kontejnerů probíhat 2 x týdně v období duben, květen a od 16. září do konce
listopadu. V ostatních měsících bude svoz prováděn 1 x týdně. Další změna vychází z akutální
legislativy, kdy je nutno v závislosti na klimatických podmínkách a množství produkovaných
biologických odpadů zajistit svoz bioodpadu v období od 1. listopadu do 3. března. V
letošním roce bude vyzkoušen systém, že na stanovišti v zimním období (od 1. listopadu do 3.
března) bude ponechán jeden kontejner a odpad z něj bude svážen 1x měsíčně.
Tyto kontejnery jsou primárně určeny pro drobný bioodpad (trávu, listí, zbytky ovoce a
zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, piliny, popel ze
dřeva, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, slámu, plevel atd.). Větve a keře by do nich
umísťovány být neměly, neboť je snadno zaplní a musí být následně ručně a s většími náklady
z drobnějšího bioodpadu vybírány, což celý systém nám všem výrazně prodražuje. Nově bude
svoz rozměrného biodpadu prováděn 3 x ročně (duben, říjen, listopad). Svoz rozměrného
bioodpadu nebude prováděn na sídlišti, ale rozšíří se o zahrádkářské kolonie (Rataje,
Čertovina, Drachtiny, Na Stráni), kde bude velkoobjemový kontejner přistaven v určený den a
čas u hlavní brány. Rozpis přistavení kontejnerů bude k dispozici na stránkách města, v
Hlineckých novinách a v Hlineckém zpravodaji.
Do nádoby na bioodpad se neukládá bioodpad v igelitových sáčcích, zbytky jídel (tzv.
gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné
piliny, celé větve a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Bioodpad je též možno odevzdat bezplatně na Sběrném dvoře.
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