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Milí čtenáři,

možná jste se na svých cestách 

setkali s tím, že téměř v každé 

obci jsou jiné druhy popelnic, 

v sousedním městě mají kontej-

nery úplně jiných barev, místní do 

nich mohou odkládat úplně něco 

jiného nebo na rozdíl od našeho 

města nemají sběrný dvůr a tam, 

za kopcem, třídí do pytlů… Důvod 

této rozmanitosti je celkem pros-

tý. Za systém sběru odpadů, který 

v obci funguje, je zodpovědná 

každá obec, a protože v republice 

je přes 6000 obcí, je pestrost na 

místě. V ČR neexistuje jednotný 

systém sběru odpadů, vždy je 

odrazem dohody mezi obcí a pří-

slušnou svozovou fi rmou. 

Každá obec má své specifi cké 

potřeby, představy a fi nanční 

možnosti a svozová fi rma jí pod-

le toho dodává patřičné služby. 

Z výše uvedeného vyplývá, že 

o tom, kde budou stát kontejnery 

na tříděný odpad či bude-li v ob-

ci sběrný dvůr, rozhoduje obec. 

Stejně tak obec rozhoduje o tom, 

kolik peněz a jakým způsobem 

bude vybírat od občanů za služby 

spojené s odpadovým hospodář-

stvím. Na druhou stranu, budou-li 

stát v obci kontejnery červené, 

plechové a hranaté, to záleží na 

svozové fi rmě. Ve většině případů 

záleží na svozové fi rmě i to, jaké 

odpady se budou v obci třídit. 

Svozová fi rma je závislá na svých 

odběratelích, zejména dotřiďova-

cích linkách, a podle toho se ur-

čuje sortiment sbíraných odpadů. 

Proto se můžete setkat s tím, že 

někde se třídí pouze PET láhve 

a jinde všechny plasty, někde 

sbírají nápojový karton a jinde ne. 

Obvykle se dozvíte, jak a co třídit, 

na velkých samolepkách umístě-

ných na kontejnerech na třídění 

odpadu. Navíc téměř každá obec 

má obecně závaznou vyhlášku 

o systému nakládání s odpady 

v obci, ve které jsou popsána 

pravidla pro nakládání se všemi 

druhy komunálních odpadů. Tato 

vyhláška je pro všechny občany 

obce závazná a je potřeba se jí 

řídit. Platí to zejména pro ty, kteří 

víkendy tráví na chalupách v jiné 

obci, okrese, kraji. Jste-li nespo-

kojeni s tím, jak systém nakládání 

s odpady ve vaší obci funguje, 

nebo máte-li pocit, že je v obci 

málo kontejnerů a že jsou často 

přeplněné, obraťte se na svůj 

obecní úřad. 

Nezapomeňte, abyste mohli 

správně třídit, musíte být dobře 

informováni!

…příště Co stojí třídění odpadů




