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Rada města Valašské Meziříčí rozhodla o využití prostředků uspořených na provozu odpadového
hospodářství. Díky vývoji oborových cen v roce 2013, optimalizaci množství odpadových nádob a
snížení ceny za ukládání odpadů na skládku ušetří město v roce 2014 více než jeden milion korun.
Radní na svém posledním jednání rozhodli o využití těchto prostředků pro zlepšení služeb
poskytovaných občanům města. Konkrétně o zvýšení četnosti svozů separovaného odpadu - plastů a
papíru z četnosti 1x týdně (středa) na 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Systém bude zaveden ihned po
uzavření smlouvy s dodavatelem služby, předpoklad je do konce dubna.
Radu města k tomuto kroku vedly narůstající problémy s přeplněnými kontejnery na papír a plast.
Navýšení svozu se bude týkat odpadových nádob o objemu 1100 litrů, které jsou umístěny v místech,
kde ještě nebyla provedena revitalizace sídlišť a v místních částech. Navýšením četnosti svozu se tak
podaří navýšit odpadovou kapacitu i v nerevitalizovaných lokalitách.
V revitalizovaných sídlištích již byly umístěny velkokapacitní polopodzemní kontejnery o objemu 3000
a 5000 litrů, které výrazně navýšily objemovou kapacitu v revitalizovaných lokalitách. „V současnosti je
především na sídlištích Štěpánov a Vyhlídka rozmístěno již celkem 86 velkoobjemových
polopodzemních kontejnerů. Z toho 18 na směsný odpad o objemu 5000 litrů, 15 na směsný odpad o
objemu 3000 litrů, 15 na plasty, 12 na papír a 26 na sklo, všechny o objemu 3000 litrů. V letošním
roce by mělo přibýt dalších 50 kusů, premiérově také na sídlištích Křižná a Obora,“ vyjmenoval
vedoucí odboru komunálních služeb Václav Chajdrna.
„Třídění odpadů má kromě environmentálního také nezanedbatelný finanční efekt. Město ušetří
prostředky za skládkování a obdrží od odpadového systému EKO-KOM finanční ohodnocení dle
množství vytříděného odpadu. Tyto prostředky jsou následně opět investovány do rozvoje služeb pro
občany,“ sdělil starosta města Jiří Částečka. Autor / zdroj: Renata Votrubová

