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Shrnutí projektu
  

Cílem tohoto projektu je minimalizace nákladů na likvidaci odpadů. Společně s celým 
zastupitelstvem jsem přesvědčen o správnosti třídění odpadů.Věřím i tomu, že když se nám o tom 
třídění podaří přesvědčit co největší množství lidí v obci, tak se musí snížit množství komunálního 
odpadu, čímž bychom chtěli přispět  k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

 

K řádné informovanosti obyvatel využijeme náš místní zpravodaj, roznášení letáčků  do 
jednotlivých domácností, poukazování nutnosti třídění na každém jednání zastupitelstva obce a za 
pomoci našich učitelek se budeme snažit o správnosti tohoto záměru přesvědčit i naše děti.

 

Také bychom chtěli zajistit presentaci EKO-KOMU na letošních oslavách našich dožínek. Celkové 
náklady by neměly přesáhnout částku 50.000,-Kč. Jedná se hlavně o částku, za kterou bychom 
chtěli nakoupit vlastní kontejnery na tříděný odpad.

  

Popis stávající situace
  

Ve správním území naší obce jsou tři trvalá sídla – obce Vlkaneč, Kozohlody a Přibyslavice. Obec 
má celkem 602 trvale žijících obyvatel a 61 rekreačních nemovitostí.

 

V těchto obcích máme celkem pět sběrných stanovišť na tříděný odpad, kde třídíme plasty, sklo, 
papír a od loňského roku také nápojové kartony. Na nápojový karton máme pouze jeden kontejner a 
ten je umístěný ve Vlkanči. V Kozohodech a v Přibyslavicích nápojové kartony sbíráme do 
plastových pytlů (ty nám zdarma dodává EKO-KOM) a ty potom svážíme do kontejneru ve 
Vlkanči. Celkem máme 17 kontejnerů, každý o obsahu 1100 litrů, na tříděný odpad. Jeden 
kontejner jsme vloni získali od středočeského kraje a EKO-KOMU v soutěži „My třídíme nejlépe“ 
a 16 ks kontejnerů jsme měli  pronajatých od naší svozové firmy.

Papír a nápojové kartony nám svozová firma odváží 1x měsíčně, sklo 1x za 14 dní a plasty 
v zimním období 1x za 14 dní a v létě potom každý týden.  

 

Odvoz odpadů nám zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství  s.r.o. Čáslav. Poplatek za 
likvidaci odpadu je stanoven obecně závaznou vyhláškou číslo 2/2005 ve výši 450,-Kč pro každou 
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fyzickou osobu, která má  v obci trvale hlášený pobyt a 500,-Kč pro fyzickou osobu, která vlastní 
 v obci rekreační nemovitost. Odvoz veškerého nebezpečného odpadu včetně elektroodpadu 
zajišťujeme na náklady obce.

Obec má uzavřeny smlouvy s akreditovanou firmou EKO-KOM a ASEKOL.

Do konce roku 2007 jsme měli 16 kontejnerů na tříděný odpad pronajatých od naší svozové firmy. 
Za pronájem kontejneru platíme 1670,-Kč ročně,  což je při 16ti kusech celkem 26 720,-Kč.  Při 
současných cenách by se nám náklady na zakoupení 16ti nových kontejnerů měly vrátit do čtyř let. 
Proto jsme na konci roku 2007 zakoupili 7 ks nových kontejnerů a v letošním roce bychom chtěli 
pokračovat v nákupu dalších. Vše bylo financováno z vlastních  prostředků obce. 

Cíle a indikátory jejich dosažení
Sledovaným cílem  projektu je reálné snížení množství komunálního odpadu a hlavně zvýšení 
množství tříděného odpadu. Zde ale musíme vzít za vděk váhu určovanou svozovou firmou,neboť 
sami nemáme žádnou možnost zjistit váhu skutečnou. Dle jednání se svozovou firmou bylo 
přislíbeno zkvalitnění vážení. Bohužel se ale stále bude jednat o váhu průměrnou, počítanou ze 
svozu několika obcí.

 

Aktivity
V roce 2007 jsme zahájili kampaň ve všech našich obcích. Do jednotlivých domácností jsme 
roznášeli letáčky EKO-KOMU i naše vlastní, které informovaly naše občany o nutnosti a správnosti 
třídit odpad. Naše učitelky v mateřské i základní škole vysvětlovaly tuto nutnost dětem . I pan farář 
nám pomáhal přesvědčovat lidi o správnosti třídění i v kostele. Na každé schůzi zastupitelstva jsme 
se zmiňovali o třídění odpadů.

I v letošním roce budeme opět zdarma pro všechny naše občany zajišťovat svoz nebezpečného 
odpadu. Snažíme se tím zamezit vzniku černých skládek, což se nám prozatím daří. Také máme od 
firmy ASEKOL objednaný malý kontejner (E-BOX), který bude umístěný na obecním úřadě a do 
něhož mohou naši občané opět úplně zdarma vhazovat veškeré drobné elektrozařízení,  včetně 
baterií.

Také jsme se opět přihlásili do akce „přidělení sběrných nádob v roce 2008“ v rámci realizačního 
projektu „oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území 
kraje“. 

Budeme také v našem čtvrtletníku – Zpravodaj obce Vlkaneč – stále upozorňovat na nutnost třídění 
odpadů. Také při oslavách letošních dožínek, které pořádá obec, plánujeme ve spolupráci s EKO-
KOMEM zřízení stánku a budeme se snažit co nejvíce lidem

 vysvětlit proč je to třídění tak potřebné.

Rizika a jejich řešení
Hlavním  a velikým rizikem by byl naprostý nezájem občanů o třídění odpadů. Jsem však naprosto 
přesvědčen o opaku. Dalším rizikem může být systém plateb za likvidaci odpadů.

Ohlašované zvýšení místních poplatků, které prozatím slýcháme v různých médiích, může ohrozit 
dosavadní způsob třídění natolik, že lidé přestanou mít zájem třídit i to množství, které třídí 
doposud. Budou si moct říct „když je to tak drahé, ať si to třídí sami“.

Ale s tím se musíme vypořádat sami, to za nás nikdo neudělá.

 



Rozpočet a náklady projektu 

 

Cena jednoho kontejneru……………………..6.000,-Kč

Cena 8 ks kontejnerů………………………...48.000,-Kč

 

Výrobu jednoduchých letáčků a jejich distribuci zajišťujeme sami za pomoci některých zastupitelů 
a jejich rodinných příslušníků.

 

 

 

 

 

 

Ve Vlkanči dne 22.4.2008


