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Znojmáci za poslední čtvrtletí roku 2017 vytřídili přes 870 tun odpadů a za to si zaslouží poděkování. "Jsou dopisy nepříjemné a
jsou dopisy s
příjemnou zprávou – a tím je i ten od společnosti EKO-KOM, se kterou dlouhodobě spolupracujeme v
oblasti odpadového hospodářství," říká místostarosta Znojma Ludvík Hekrle. Dle statistiky od společnosti EKO-KOM jde totiž
vidět, že se Znojemští opravdu snaží třídit odpad a že má třídění význam...
Od 1. října do 31. prosince vytřídili občané Znojma celkem 872 tun odpadů. Díky tomu se podařilo předat na další třídění a
následnou úpravu přibližně 440 tun papíru, 80 tun plastů, 80 tun skla, 270 tun kovů a 2 tuny nápojových kartonů.

Snažení občanů při třídění se ale také přímo promítá do financí. Firma EKO-KOM totiž za vytříděný odpad poskytuje městu
finanční odměnu. Za bilanci posledního čtvrtletí roku 2017 Znojmo obdrželo odměnu více než 900 000 korun. O tuto částku tak
byla ponížena fakturace od společnosti FCC Znojmo, s.r.o., která městu poskytuje služby svozu odpadů.
„Třídění odpadu je činnost záslužná a naší snahou je vytvářet pro něj správné podmínky,“ oceňuje snažení občanů
místostarosta a dodává, že cílem města Znojma je odstranit z černých kontejnerů na komunální odpad všechny složky, které lze
vytřídit do barevných kontejnerů.
„Naše snaha směřuje ale i k nutným opatřením do budoucna, od roku 2024 končí ukládání směsného komunálního odpadu na
skládky. V našem regionu tedy hlavně na skládku v Únanově,“ pokračuje místostarosta a avizuje tak plány, které město Znojmo
bude muset v budoucnu podniknout.
Tím je například vybudování překladiště komunálního odpadu, který bude sloužit jako příprava na převoz do spalovny (nejbližší
v Brně). Tento cíl je velmi náročný i z důvodu zajištění potřebné infrastruktury transportu odpadů. „Všechny záležitosti
s vybudováním překladiště jsou ve stadiu příprav, co se týče možného místa, kdo ho bude provozovat a také záležitosti
financování. Navíc je nutné vše projednat se všemi zúčastněnými organizacemi,“ vysvětluje místostarosta.
Přechod od skládkování směsného komunálního odpadu k jeho spalování je jedním z bodů Plánu odpadového hospodářství
města Znojma pro rok 2017–2026. Ten zastupitelstvo města schválilo vloni na jaře. Jedná se o závazný dokument, který
v uvedeném období stanovuje rámec a cíle odpadového hospodářství a navazuje na plán odpadového hospodářství
Jihomoravského kraje. Jedním z cílů je lepší třídění odpadů.
Důležité a praktické informace, jak správně třídit odpad, nalezne každý na webu Rodiny Okurkovy – portále věnovanému
odpadům, čistotě a zeleni ve městě. Portál se mimo jiné snaží hravou formou občanům radit a nabádat je ke správnému třídění
odpadů. Více na www.rodinaokurkova.cz.

