OBEC HLINCE
Hlince 44, 331 41 Kralovice, okres Plzeň – sever

INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADU
Děkujeme, že třídíte Váš odpad – víte však, jak se má třídit správně?
Obec Hlince v souladu s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady rozšířila
a upravila systém svozu komunálního odpadu v oblasti tříděných složek odpadu,
v této souvislosti přikládáme letáčky, kde je přesně uvedeno, jaké druhy odpadu
do kterých kontejnerů patří a které naopak ne.
Kontejnerová stání na tříděný odpad jsou:
➢ ve Hlincích za budovou obecního úřadu čp. 44,
➢ v Dolanech u E39
➢ na Ptyči před čp. 49.
Ve všech třech kontejnerových stáních jsou umístěny velkoobjemové kontejnery
na papír, sklo, plasty a nově také nádoby (uzavřené popelnice 240l s vyhazovacím
otvorem v přední stěně) – jedna na kovy (plechovky), druhá na jedlé oleje a tuky.
Do všech nádob na tříděný odpad je možné ukládat zásadně jen povolené
složky odpadů, jinak nemusí být kontejner svozovou firmou vyvezen. Za tímto
účelem přikládáme k seznámení informační materiály (letáčky) s podrobnými
informacemi o třídění odpadu. Věřte, že je nepříjemné a někdy až zdraví
nebezpečné, když ti, kteří se o kontejnerová stání starají a zodpovídají kromě
včasného vývozu plných nádob také za jejich správný obsah, dodatečně musí
z kontejnerů vybírat odpad, který do nich nepatří:
➢ do kontejneru na papír nepatří: tetrapakové obaly od mléka a džusů,
plastové fólie (mnohdy ještě nalepené na krabicích), hadry, obaly
od sušenek a chipsů, posmrkané kapesníky, mokrý, mastný a znečištěný
papír, pleny a jiný komunální odpad,
➢ do kontejneru na plasty nepatří: papír, guma, lino, nevymyté plechovky
od potravin, špinavé hadry a staré oděvy, obaly od sušenek a chipsů,
plastové obaly od olejů a chemikálií, plesnivé potraviny a jiný komunální
odpad,
➢ do kontejneru na sklo nepatří: zrcadla, keramika a porcelán, drátěné sklo,
autosklo.
Skutečnost, že papírové krabice, tetrapakové obaly, PET lahve a různé kanystry
mají být při ukládání do kontejneru čisté a vždy sešlapané nebo zmačkané,
by již měla být obecně známá.
Kromě třídění papíru, skla a plastů (do kontejneru na plasty patří pouze plasty
a tetrapakové obaly – již NE plechovky!!!), má obec zavedeno samostatné třídění:
➢ kovů: do nádob patří pouze zmačkané plechovky od nápojů a zmačkané
plechovky od potravin (nebo zmačkané plechovky od konzerv pro psy
a kočky) – ty však musí být čisté a bez papírových obalů,
➢ jedlých olejů a tuků: do nádob se ukládají oleje např. po smažení
hranolků a řízků 😊, nalité do PET lahví, na kterých určitě nezapomenete
dobře utáhnout víčko... Do těchto nádob nepatří motorové a jiné oleje,
tj. nebezpečný odpad!
➢ biologicky rozložitelného odpadu: pro tento odpad je ve H
za
budovou bývalé školy zřízen betonový box na trávu, listí a podobný
rostlinný odpad a dále je zde vyčleněn samostatný prostor pro ukládání
větví.
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Rozšířené třídění odpadu, skokový nárůst cen a obecný zákaz skládkování od roku
2030, nás má v příštích letech naučit maximálně třídit tak, aby do popelnic byl
ukládán v podstatě jen popel a nevytříditelné složky odpadu, a abychom díky nárůstu
cen za vývoz popelnic platili vývoz s delším intervalem, tj. co nejlevnější variantu.
Vytříděný odpad z popelnic je likvidován ve spalovně, stejně jako např.
velkoobjemový odpad, a tak je již dnes na skládky ukládán stále ve větší míře
jen popel.
Obec Hlince nemá zaveden poplatek na obyvatele (tj. na každého člena
domácnosti), ale na objekt, tzv. „za popelnici“, a tento poplatek se vztahuje
na všechny nemovitosti v katastru obce Hlince, chataře a chalupáře nevyjímaje
– viz přiložená vyhláška obce o odpadech. Pak samozřejmě záleží na početnosti
domácnosti, což se promítá do volby intervalu vývozu popelnice, tudíž i ceny za její
vývoz. Tento způsob úhrady poplatku za vývoz komunálního odpadu přináší
do rozpočtu obce méně peněz, něž poplatek na obyvatele, proto musí obec vývoz
a likvidaci odpadů ze svého rozpočtu výrazně dotovat.
Každý majitel chaty nebo chalupy si může na obecním úřadě zakoupit
tzv. sezónní známku na popelnici (nádobu mu obec zdarma zapůjčí), nebo pytle
na komunální odpad, na tříděný pak pytle na plasty, tetrapakové obaly a kovy.

Všem, kteří poctivě odpad třídíte DĚKUJI, zejména za to, že mě a mým
pomocníkům v Dolanech a na Ptyči nepřiděláváte nepříjemnou práci, hlavně
však za to, že se ke společným zařízením a třídění odpadu chováte
zodpovědně. Ne každá obec do oblasti odpadů investuje a přispívá tak,
jako ta naše, proto si toho važme.
Ve Hlincích dne 1. ledna 2022
Ing. Petr Jirásek, starosta obce
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