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Chomutov rozšiřuje počet kontejnerů na tříděný odpad
usteckenovinky.cz
02.06.2013

Na základě schválené smlouvy o výpůjčce poskytuje městu společnost EKO - KOM, a. s., bezplatně
kontejnery na tříděný odpad, konkrétně plast, papír a sklo. Další budou od společnosti Asekol, s. r. o.
Usteckenovinky.cz o tom informovala mluvčí Chomutova Šárka Schönová. "Na území města je od
společnost EKO - KOM už 344 kontejnerů a podle platných smluv společnost zpětně odebírá a
recykluje v nich shromážděné odpady z obalů. Město za to dostává čtvrtletní odměnu, která pomáhá
zlevnit poplatky občanů za odpady," řekl náměstek primátora Jan Řehák.
Výše poplatku za odpady vypočítává z celkové částky, kterou ročně provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpad musí město uhradit. V praxi to
znamená, že za více vytříděného odpadu jsou vyšší odměny a poplatek pro občany se tedy vypočte z
nižší ceny. Takový postup je nejen ekologický, ale pro město a jeho obyvatele i ekonomický.
Díky další smlouvě, tentokrát se společností Asekol, s. r. o., bude na území města umístěno dalších 8
stacionárních kontejnerů, a to v těchto ulicích: 28. října, Palackého (v podkově), Cihlářské, Seifertově,
Lipanské, Březenecké, Hutnické a Jirkovské.
"Občanům města tak nabídneme možnost odevzdat drobné elektrozařízení a baterie kromě sběrných
dvorů i na osmi dalších veřejně přístupných místech," sdělil náměstek primátora Martin Klouda.
Červené kontejnery s bubnovým vhozem a schránkou na baterie a akumulátory jsou určené pro
drobný elektroodpad, jako jsou baterie, akumulátory, zařízení informačních technologií,
telekomunikační a spotřebitelská zařízení, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, lékařské přístroje s
výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků a přístroje pro monitorování a kontrolu.
Společnost se zavázala k bezplatnému zpětnému odběru tohoto uvedeného odpadu. Elektroodpad,
který se do nových kontejnerů nevejde, mohou občané i nadále odevzdávat ve sběrných dvorech v
ulicích U Větrného mlýna, Jiráskova, Kamenná a Pražská.

