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Firma Ekokom odkoupí od Ekoltesu staré kontejnery za zůstatkovou cenu a dodá nové  

 

Hranice – Většina kontejnerů na tříděný odpad je v dezolátním stavu. Kvůli estetičnosti a především 

bezpečnosti práce při vysypávání odpadu se proto vedení firmy Ekoltes rozhodlo je vyměnit. K tomu 

městu pomůže společnost Ekokom, jež řeší tříděný odpad na Hranicku už řadu let. Do konce roku by 

mělo staré kontejnery nahradit až sedmdesát nových, v dalších letech Ekokom vymění zbytek.  

Všechny subjekty uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky mají 

dle zákona o obalech povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů. V praxi to pak znamená, 

že firmy, které produkují obalové materiály, platí společnosti Ekokom poplatky. Tyto peníze firma 

využívá k distribuci kontejnerů na tříděný odpad do města ještě k tomu  

radnicím na základě množství vyprodukovaného tříděného odpadu finančně přispívá.  

Na tomto principu spolupracuje místní Ekoltes s firmou Ekokom už čtrnáct let. "V současné době je ve 

městě z celkového počtu 461kontejnerů více než sto padesát kusů Ekokomu," vyčíslil stav vedoucí 

provozu odpadového hospodářství firmy Ekoltes Pavel Völkl. Slibuje, že Hranice dle dohody s 

partnerskou firmou dostanou do konce roku padesát až sedmdesát nových kontejnerů. "Celý projekt 

obnovy sběrné sítě je pak plánovaný na čtyři roky. Hrubým odhadem se počet nevyhovujících 

kontejnerů blíží polovině," upřesnil Völkl.  

Uvedl, že současný stav zrezivělých kontejnerů je přirozený jev, kterému se v zásadě předcházet 

nedá. "Je akorát potřeba zajistit průběžnou obměnu zestárlé sběrné sítě," informoval 

vedoucí odpadového hospodářství. Ředitel firmy Ekoltes Václav Mikšík se domnívá, že k obnově mělo 

dojít už dříve. "Město a bývalé vedení situaci čtyři roky neřešilo. Je tedy nasnadě začít s výměnou, ke 

které však mělo dojít už dříve," okomentoval věc Mikšík.  

Město přitom bude mít z obnovy jen výhody. Firma Eko kom odkoupí od Ekoltesu staré kontejnery za 

zůstatkovou cenu a dodá nové zcela zdarma. "Od sympatičtější sběrné sítě si slibujeme 

nárůst tříděného odpadu obyvatel, snížení komunálního odpadu a ekologičtější zacházení," vysvětlil 

ředitel Mikšík. S navýšením vytříděného odpadu se zároveň navýší i finanční příspěvky od Eko-

komu do městské kasy. "Je to začarovaný kruh, Ekokom nám bude přispívat více a zároveň uvidí, že 

se investice vyplatila," dodal Mikšík.  

Kontejnery na tříděný odpad bude dále, jako tomu bylo doposud, vyvážet společnost Ekoltes. 

"Odměna, kterou město za třídění dostává, pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému 

sběru využitelných složek odpadu," řekl ke spolupráci mluvčí města Petr Bakovský.Odpad poté putuje 

buď na třídicí linky nebo přímo ke zpracovateli. Snad budou nové a estetičtější kontejnery obyvatelům 

motivací k pravidelnému třídění odpadu svých domácností.  
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