
Zápis ze setkání s veřejností - 01.06.2015, 17.00 hod „Nakládání s odpady“

Dne 01.06.2015 se uskutečnilo setkání s veřejností na téma „Nakládání s odpady“, kterého se
zúčastnilo 20 občanů (dle prezenční listiny).
Pan starosta přítomné přivítal a seznámil s tématem setkání. Uvedené téma bylo rozděleno do
dvou  částí,  první  část  byla  věnována  nakládání  s odpady  ve  městě  Mšeně  a  zapojení
podnikatelů do městského systému, ve druhé části p. starosta informoval o problematice a
vývoji nakládání s odpady na úrovni Středočeského kraje a ČR.

Seznámení s množstvím vyprodukovaného odpadu v letech 2010 – 2014 formou prezentace: 
– celkové množství odpadu (vytříděného a směsného komunálního),
– graf produkce jednotlivých druhů odpadu v uvedených letech. 

P.  starosta  informoval  jakým způsobem je  nakládáno s jednotlivými  druhy odpadu (plast,
sklo, papír a lepenka, směsný komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad) – způsoby
třídění, zpracování, a to zejména „bioodpadu“.

K položce  „bioodpad“  –  byla  nakoupena  technika,  která  z 90% byla  financována  z fondů
Evropské unie, jedná se o nakladač s příslušenstvím umožňující manipulaci s biomasou.

K položce „tříděný odpad“ – byla nakoupena technika, která z 90 % byla financována z fondů
Evropské  unie,  jedná  se  o  nákladní  vozidlo  IVECO,  které  je  určeno  pro  svoz  tříděného
odpadu, a to nově zaváděného „pytlového sběru“.

K položce „pytlový sběr“ – jedná se o novinku v roce 2015 týkající se třídění papíru a plastů
do  120  l  pytlů  a  svozu  tohoto  odpadu.  Svoz  je  realizován  pracovníky  města  Mšena  a
z kapacitních  a  ekonomických  důvodů je  prováděn pouze  ve  městě  Mšeně (nikoli  v  jeho
částech)  –  zatím  formou  zkušebního  provozu  a  na  základě  získaných  zkušeností  bude
postupně upravován způsob a intervaly svozu „pytlového sběru“.
Pytlový sběr se netýká pouze domácností, ale také podnikatelské sféry, kdy město 
Mšeno pro podnikatele nabízí zdarma využití tohoto nově zaváděného systému 
třídění papíru a plastu na smluvní bázi. 
Svoz probíhá v úterý ráno v lichých týdnech, pytle je možno získat na úřadě. 
Pytle žádáme nevykládat již v předvečer svozu, ale až ráno do 8:00.

Zastupitelstvem města Mšena byla dne 30.03.2015 schválena vyhláška města Mšena č.1/2015,
o systému shromažďování  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních
odpadů vznikajících na území  města  Mšena, která  nabyla  účinnosti  01.05.2015, dále  byla
schválena vyhláška města  Mšena č.  2/2015, o poplatku za komunální  odpad. Byl  zaveden
systém  pytlového  svozu  separovaného  odpadu  (plast,  papír),  byl  změněn  způsob  výkupu



kovů,  ve  městě  bude  pro  sběr  kovu  instalován  kontejner  za  střediskem,  v souvislosti  se
změnou  zákona  o  odpadech  zazněla  informace  týkající  se  vytříděného  a  nevytříditelného
odpadu. 
V budoucnu je počítáno s energetickým využíváním směsného odpadu, přičemž Středočeský
kraj  zpracovává  plán  využití  nevytříditelného  odpadu  –  je  připravena  koncepce  spaloven
zbylého, tj. nevytříditelného odpadu a studie přepravy odpadu. Vyplývá z nich, že ideálním
místem pro vznik spalovny je EMĚ a jedná se s firmou ČEZ o možné přestavbě jednoho ze
stávajících bloků.

Z analýzy odpadů Středočeského kraje vyplývá, že ve Mšeně je systém nastaven dobře, ve 
všech parametrech se pohybujeme na čele krajského žebříčku obcí.

V různých částech Středočeského kraje jsou výrazné cenové rozdíly v nákladech na třídění
odpadu – např. na Mělnicku jsou tyto náklady podstatně vyšší, než jsou  na Příbramsku.
V hospodaření  s odpady není  bohužel  jednotný systém,  proto jednotlivé  obce (města)  řeší
nakládání  s odpady  samy  -  město  Mšeno  směřuje  k tomu,  aby  se  spojilo  několik  obcí  a
formou  společného  postupu  zajistit  odvoz  odpadu,  mohly  by  být  nastaveny  mnohem
příznivější podmínky jak pro město či obce, tak i pro občany.

Zástupce  společnosti  TILIA MĚLNÍK spol  s  r.o.,  která  se  zabývá zpracováním tříděných
odpadů mj. pro město Mělník, p. Beránek, seznámil přítomné s podklady,  ze kterých jako
zpracovatel  odpadů  vychází  pro  výpočet  ceny  za  likvidaci  odpadu.  Tato  cena  se  dále
samozřejmě odrazí v ceně, kterou jednotlivé obce za odvoz odpadu účtují svým obyvatelům;
informoval o práci třídírny odpadu, kde se jednotlivé komodity směsného odpadu vytřídí na
různé frakce a na finální nezpracovatelný odpad, kterého je u plastů cca 50%. Nabídl pro
základní školu a mateřskou školu exkurzi do třídírny odpadu.

V závěru setkání zazněly dotazy, které se týkaly zejména samotného technického provedení
třídění a nově zaváděného pytlového sběru, možnosti svozu většího množství např. travního
odpadu, možnosti většího počtu kompostérů na č. p. (z důvodu delší doby rozkladu odpadu a
malé  životnosti  plastového kompostéru),  zazněly dotazy týkající  se  úpravy pracovní  doby
sběrného dvora s ohledem na pracovní dobu občanů, kteří nestihnout během pracovního týdne
sběrný dvůr využít, zda bude zvýhodněn občan, který řádně třídí odpad, nějakým bonusem
(např. levnější popelnice pro komunální odpad), tak jak to je v některých jiných obcích např.
v Libereckém kraji.
Odpovědi p. starosty:

- neuvažuje se o zvýhodnění občana, který řádně třídí odpad, a to z finančních důvodů,
neboť by došlo k nárůstu administrativy, bylo by nutné náročné softwarové vybavení a
technické vybavení svozového vozidla; tento systém je jen relativně spravedlivý, to že
někdo vytřídí  hodně odpadu ještě  nemusí  znamenat,  že  se chová ekologicky – má
zřejmě  velkou spotřebu zejména obalů;  výhodu pro ty,  co dobře  třídí,  představuje
zavedení pytlového sběru – nemusí chodit ke kontejnerům a hlídat, kdy nejsou plné,
dostane pytle od města, snižuje tím množství odpadu ve své popelnici a může třeba
zvolit menší nádobu či menší frekvenci svozu, tj. levnější známku;

- odvoz většího množství bioodpadu pracovníky technických služeb je možný za úplatu
po dohodě s vedoucím pracovníkem p.Pavlem Nečasem, tel.  776 883 325, nebo je
možné,  aby  občané  vlastními  prostředky  větší  množství  bioodpadu  odvezli  na
příslušné místo, a to areál bývalé cihelny, opět po dohodě s výše uvedeným vedoucím
pracovníkem;  o zřízení  městské kompostárny se zatím neuvažuje,  neboť provoz je



spojen  s obsáhlou  administrativou  a  vysokými  počátečními  finančními  náklady;
bioodpad nám bezplatně odváží smluvní kompostárna;

- zatím všechny plastové kompostéry předány nebyly, tudíž je možné o další kompostér
k č.p. požádat (p. Aleš Vik, tel. 723 008 701), dále je možné objednat popelnice, které
jsou určené pro sběr bioodpadu; 

- pracovní doba sběrného dvora a sortiment, který se do sběrného dvora přijímá, jsou
uvedeny  na  webových  stránkách  města  Mšena  www.mestomseno.cz;  o  změně
pracovní  doby sběrného dvora  se  neuvažuje,  pro ty  občany,  kteří  nemohou využít
sběrný dvůr v běžné  otevírací  době,  je  umožněno jej  využít  vždy každou poslední
sobotu v měsíci do 11:00

Všem přítomným děkujeme za účast a zájem. Velice si vážíme Všech podnětných názorů,
připomínek a nápadů. 

http://www.mestomseno.cz/

