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Efektivní a ekologicky zaměřené je odpadové hospodářství na území města Otrokovice. Statistiky
vypovídají o snížení množství odpadů ukládaných na skládce.
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Naopak došlo k vyšší produkci zahradních odpadů z údržby zeleně i zahrad občanů.
Systém nakládání s odpadem v Otrokovicích je velmi široký a poskytuje občanům bohaté možnosti jak
jej využít. Velkou devizou města je celkem 15 sběrných dvorů, které umožňují ekologicky likvidovat
objemný a zahradní odpad, železo, pneumatiky, využitelné i nebezpečné složky komunálních odpadů.
„V porovnání s jinými městy disponují Otrokovice velkým množstvím sběrných dvorů, což tvoří dobrý
předpoklad pro udržení čistoty. Lidé si na tuto možnost zvykli a využívají ji. Svědčí o tom také čísla
statistik, ze kterých lze vyčíst, že celkové množství všech odpadů vyprodukovaných ve městě
zaznamenalo mírný nárůst, který byl způsoben vyšší produkcí zahradních odpadů z údržby zeleně i
zahrad občanů. V meziročním srovnání to bylo o 230 tun více. Pozitivním trendem je také skutečnost,
že došlo ke snížení odpadů ukládaných na skládce a naopak se zvýšil podíl materiálově využívaných
odpadů, jako jsou stavební odpady, dřevo, zahradní odpad a druhotné suroviny,“ informoval starosta
města Otrokovice Jaroslav Budek. Díky nové technice za více než 5 mil. korun pořízené v rámci
projektu „Modernizace a dovybavení kompostárny TSO“ a financované z 90 % ze Státního fondu
životního prostředí, se může tento odpad dále kvalitně zpracovávat a výsledný kompost je pak
využíván při rekultivacích a výsadbách ve městě nebo je prodáván obyvatelstvu a zahradnickým
firmám.
Technické služby Otrokovice aktivně přistupují také k oblasti tříděného sběru využitelných odpadů,
jako je papír, sklo či PET lahve. „Významným ekonomickým přínosem pro město Otrokovice jsou
příspěvky společnosti EKO-KOM na třídění odpadů, které v roce 2011 činily více než 1,3 milionu
korun. Dále využíváme kolektivní systém Asekol. Ten nám loni poskytl bezplatně 6 ks kontejnerů na
sběr vyřazených drobných elektrospotřebičů, které byly rozmístěny na území města,“ přiblížil starosta
Jaroslav Budek.
Poplatek za svoz komunálních odpadů přitom zůstává ve stejné výši a to 480 korun za osobu
poplatníka na kalendářní rok. „Přesto, že náklady na svoz odpadů převyšují vybranou částku, radnice
již 7 let nezvyšuje sazbu tohoto poplatku. V loňském roce jsme navíc zvýhodnili rodiny s dětmi
narozenými po 31. 12. 2010. Tyto děti jsou od poplatku osvobozeny do dosažení věku tří let,“
upozornil otrokovický starosta Jaroslav Budek.

