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Milevské čekají kontroly obsahu popelnic. V případě pochybení musí odpad předtřídit
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Marie Vratislavská z odboru životního prostředí: Z obsahu úložiště skládky je zřejmé, že v třídění jsou
rezervy.
Milevsko – Milevští, co vyhazujete do popelnic? Právě na obsah nádob se zaměří v květnu a červnu
odbor životního prostředí (OŽP) městského úřadu. Jeho pracovníci budou při vývozu kontrolovat, zda
se v popelnicích nenacházejí plasty či papír a v hnědých nádobách na bioodpad například plastové
sáčky.
Ke kontrolám sáhl OŽP podle vysvětlení Marie Vratislavské, která má na starosti odpadové
hospodářství, proto, že z obsahu úložiště skládky je zřejmé, že v třídění jsou rezervy.
To si myslí i Michal Polanecký, jednatel Služeb města Milevska. "Ze zkušenosti mohu říci, že úroveň
vytřídění odpadu stále ještě není taková, jak bychom si mohli představit," řekl Michal Polanecký, podle
nějž kontroly popelnic dolehnou na majitele rodinných domů. "Tam je zřejmé, čí je odpadová nádoba, a
velké množství odpadu z bytových a panelových domů zůstane nepostihnutelné z důvodu anonymity a
neprokazatelnosti, kdo, co a kdy vyhodil. Případné kontroly musí být jen částí systému osvěty, že se má
třídit," dodal.
Odbor životního prostředí si od kontrol slibuje, že se sníží množství odpadu ukládaného na skládku.
"Pokud je možné odpady recyklovat a dále využít, nemají v úložišti co dělat. Dále též nárůst tonáže
jednotlivých vytříděných složek odpadu a s tím spojené zvýšení odměny od společnosti EKO-KOM,"
podotkla Marie Vratislavská.
A jaký "trest" hrozí těm, kteří vyhazují do popelnic to, co nemají? Podle Marie Vratislavské to bude pro
začátek nevyvezení popelnice neboli vyvezení až po jejím přetřídění. Michal Polanecký ze společnosti
Služby města Milevska, které zajišťují svoz popelnic nejen v Milevsku, ale i v okolních obcích, potvrzuje,
že se už několikrát stalo, že popelnici nevyvezli. "A to hlavně z důvodu jejího naplnění stavební sutí, což
může poškodit jak odpadovou nádobu přetížením při vyklápění, tak svozovou techniku, pokud je někde
více nevytříděných složek," vysvětlil.
Dodal, že se snaží jednat s příslušným představitelem obce, aby obyvatele informoval o nutnosti třídit, a
vytvořil jim k tomu podmínky formou nádob na tříděný odpad a podobně. "Tato metoda se nám
osvědčila," uzavřel.

