Zahrádkáři nebo černí skládkaři?
V současnosti společnost EKOLTES Hranice, a.s. sváží směsný komunální odpad z 15-ti lokalit
zahrádkářských kolonií. V těchto 15-ti lokalitách jsou za účelem sběru komunálního odpadu
přistaveny uzavřené velkoobjemové kontejnery, kterým se pro svůj typický tvar přezdívá „rakvičky“.
Ve dvou z těchto lokalit je i otevřený velkoobjemový kontejner na bioodpad. Svoz rakviček se provádí
každé druhé úterý v období od 1.4. do 30.11. Dva kontejnery s bioodpadem se sváží dle potřeby, což
v praxi znamená asi jednou za týden. Svoz odpadu ze zahrádek obstarává jedno auto a trvá zpravidla
celý den.
Dříve se komunální odpad ze zahrádek odkládal na svozová stanoviště v igelitových pytlích. Na
několika lokalitách k tomu cedule vybízejí dodnes. Svoz odpadu z rakviček byl pak zaveden v r. 2012.
Běžně se stává, že přijede řidič ke kontejneru a nemůže ho naložit, protože je kolem dokola
obestavěný pytli s odpadem. Skoro vždy je blokována strana s okem, za které se kontejner natahuje.
V odlehlejších lokalitách se často hned vedle kontejneru rozpíná černá skládka. Stavební suť,
nebezpečné odpady, průmyslové odpady, pneumatiky, ledničky, pračky, televizory, cokoli čeho se
chce někdo zbavit.
Ukázalo se, že problematické je i ukládání bioodpadu. Ten zahrádkáři odkládají stejně jako komunální
odpad, v černých igelitových pytlích. Bioodpad ze zahrádkářských kolonií, který si sami zahrádkáři
nezpracují, patří pouze do kontejneru na bioodpad (a bez igelitových pytlů), na sběrný dvůr nebo
kompostárnu. Kompostárna na Jelením kopci je v současnosti schopná zpracovat pouze trávu, větve,
štěpku, listí a plevel. I z obyčejné posečené trávy se po dvou týdnech v uzavřeném igelitovém pytli
stane něco, co se ke kompostování nehodí. Faktem je, že o obsahu černého igelitového pytle se lze
jen domnívat, proto se v praxi předpokládá, že jde o směsný komunální odpad a podle toho se
s takovým pytlem i nakládá.
Situaci ohledně zahrádkářských kolonií se vedení společnosti EKOLTES Hranice, a.s. rozhodlo řešit.
Postupně bude aktualizováno značení svozových stanovišť. Objeví se i nové polepy na kontejnerech
a na mnoha místech budou rozmístěny fotopasti. Pokuta za černou skládku se může vyšplhat až do
výše 50 000 Kč pro občana a až 300 000 Kč pro podnikatele.

Obr. 1 Pytle s odpadem znemožňují vývoz kontejneru

Obr. 2 Černá skládka vedle kontejneru

Obr. 3 Bioodpad přetékající z kontejneru brání uzavření kontejneru a tím i jeho vývozu.
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