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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Obec Slup koncem roku 2016 podala v rámci 41. výzvy Operačního programu životní prostředí
2014 -2020 žádost o podporu projektu Nový systém nakládání odpadů v obci Slup. V závěru roku
2017 obdržela obec Slup rozhodnutí o poskytnutí dotace, která činí 85 % uznatelných výdajů.
Celkové náklady projektu činí 1.070.850,- Kč, z čehož 160.627,50 Kč hradí obec a 910.222,50 Kč
Ministerstvo životního prostředí.
Předmětem projektu je rozšíření stávajícího systému separace a svozu plastů, papíru a bioodpadu
od občanů obce a tím i snížení množství odpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze
směsného komunálního odpadu. Obec se rozhodla z části současná kontejnerová hnízda nahradit
systémem distribuce sběrných nádob do domácnosti. Předpokladem projektu je zvýšit podíl separace
uvedených odpadů tím, že občanům sníží docházkovou vzdálenost k separačním nádobám.
Pro sběr výše uvedeného odpadu budou do
domácností obcí distribuovány předmětné sběrné
nádoby o objemu 240l (200 ks papír, 200 ks
plast), Součástí projektu je i pořízení traktorového
nosiče kontejnerů a 2ks kontejnerů o objemu 5m3,
které budou sloužit při svozu bioodpadu
vznikajicího při údržbě zeleně na veřejných
prostranstvích v obci.
Od 5. února začne obec distribuovat žluté a modré
popelnice určené ke třídění plastů a papíru do
jednotlivých domácností. Popelnice budou zdarma
zapůjčeny majitelům nemovitostí do 31.12.2022 (na
základě smlouvy) a poté tyto popelnice budou
darovány do vlastnictví majitelů nemovitostí. Popelnice (2x 200 ks) budou distribuovány
přednostně občanům přihlášeným k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (RD - 175, chalupy - 10) a
právnickým osobám, které tento systém využívají smluvně (firmy, spolky - cca 7). Zbydou-li nějaké
popelnice, budou určeny pro majitele nově postavených RD. Po vyčerpání zásob výše uvedených
popelnic si budou muset další zájemci pořídit popelnici za své a nebo docházet k současným
kontejnerovým hnízdům, které však do budoucna budou omezovány. Svoz popelnic na plast a papír
nebude zpoplatněn žádným novým poplatkem a bude svážen v rámci místního poplatku za svoz
komunálního odpadu, tak jako bioodpad.Svoz popelnic na plast bude probíhat 1x za 2 týdny a
popelnice na papír 1x za 4 týdny (viz plán svozu na druhé straně).
KDO Z OBČANŮ NEBUDE MÍT ZÁJEM O TYTO POPELNICE, NECHŤ TO SDĚLÍ DO 2.2.2018 NA
OBECNÍM ÚŘADU OSOBNĚ, POPŘ. EMAILEM NA INFO@SLUP.CZ NEBO NA TEL. Č.604 238 675.

Proč mít doma tolik popelnic?
- omezení skládkování odpadu od roku 2024 => zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku
(předpoklad je až trojnásobek) => zvýšení poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu
- možnost třídit u domu (plast, papír, bioodpad) => zvýšení podílu tříděného vůči netříděnému
opdadu => nižší náklady na likvidaci netříděného odpadů => vyšší odměny za tříděnný odpad od
EKO-KOMu => snížení nákladů na odpadové hospodářství => udržení poplatku za svoz
netříděného komunálního odpadu v rozumné míře
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