Změny a novinky v odpadovém hospodářství v našem
městě.
1) Nová Obecně závazná vyhláška o odpadech
Vzhledem k nové legislativě (změna zákona o odpadech) musí dojít k její změně.
Co se týká změn, ke kterým musí dojít je nutno konstatovat, že pro občany města
se nic zásadního nezmění. Asi nedůležitější změnou bude možnost pro právnické
a fyzické podnikající osoby uzavření smlouvy O využití obecního systému
odpadového města Hanušovice. Jakého druhu odpadu a další náležitosti by byly
předmětem individuálního jednání. Zde bych si dovolil pouze upozornit
v krátkosti, že při posledním šetření bylo zjištěno, že řádově desítky výše
uvedených subjektů nemá smluvně zajištěn svoz a odstranění komunálního
odpadu, tím pádem dochází k porušení legislativy a hrozí jim finanční postih do
výše 300 000 Kč.
2) Další novinkou pro občany bude opětovné zavedení nálepek na nádoby na
komunální odpad a to hlavně z důvodu počtu nádob a samozřejmě také
jednoduchá informace pro svozovou firmu, které nádoby nemá vyvážet. O dalším
postupu a výdeji těchto známek Vás budeme samozřejmě informovat.
Předpokládaný termín této změny je stanoven na měsíc červenec a srpen letošního
roku.
3) Změna se bude týkat do budoucna i BIO odpadu. Město Hanušovice vynakládá
nemalé prostředky na odvoz tohoto odpadu. Z toho důvodu nebude docházet
k navyšování nádob (240 litrů hnědá) a bude podporovat tzv. vlastní
kompostování. Biologický odpad, který vniká většinou z ořezu ovocných stromů,
živých plotů se již nebude moci odkládat za kotelnou na ulici Zábřežská, ale bude
se přechodně shromažďovat v areálu bývalého podniku Moravolen na ulici
Pražská po dohodě s odpovědnými pracovníky, kteří Vám areál zpřístupní a
vyhradí i místo uložení.
4) Další informace pro občany.
Ukládání odpadu mimo stanovená místa a nádoby je zakázáno. Toto bude řešeno
vždy jako přestupek. Na vytipovaných místech budou postupně umístěny kamery
a fotopasti. Zde je nutno si uvědomit, že úklid těchto míst nás stojí nemalé
prostředky. Dále pak svozová firma nebude vyvážet poškozené nádoby
(prorezavělé dna u nádob atd.)a to hlavně z hlediska bezpečnosti. Město
Hanušovice ve spolupráci se svozovou firmou upozorňují občany, že pokud

nebude zajištěn optimální přístup k nádobám (parkování vozidle atd.) tyto
nebudou vyvezeny.
5) Informace pro majitele bytových a panelových domů.
Vzhledem ke skutečnosti, že u těchto domů narůstá počet nádob o velikosti 110 l
a tyto zbytečně zabírají manipulační plochu, by bylo vhodné v rámci obměny
vyměnit plechové či plastové nádoby o velikosti 110 litrů za nádoby o obsahu
1 100 litrů. Ušetřili bychom prostor a zjednodušili manipulaci. Jsme si vědomi, že
tato obměna v první fázi bude finančně nákladná, proto město Hanušovice již
jedná s dodavateli nádob na komunální i separovaný odpad stanovení co
nejvýhodnější ceny. Pokud dojde s dodavatelskými firmami k naší spokojenosti,
tak Vás opět budeme informovat o ceně a dalším postupu.

