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Česká Skalice sbírá zelený/rostlinný kuchyňský odpad

Bioodpady tvoří až 31 %
celkového
množství
vyprodukovaného komunálního
odpadu, který končí na skládce.
Tam vypouští do ovzduší metan, a
tím škodí životnímu prostředí i
našemu zdraví.

2/3
bioodpadu
pak
tvoří
kuchyňský odpad, který je ale
velmi dobře využitelný a na skládku rozhodně nepatří. Brzy bude navíc sběr
kuchyňských odpadů povinný pro celou Českou republiku. Paradoxem proto je, že
se mu v České republice nedostává příliš pozornosti a jeho oddelěný sběr z
domácností je spíše rarita.

My jsme se ale rozhodli nečekat, až nám to nakáže zákon, a jako jedno z prvních
měst v České republice zavádíme třídění kuchyňského odpadu již nyní. Od dubna
2022 proto ve vybraných lokalitách najdete 23 celonádob o objemu 240 l nebo
770 l, do kterých budete moci třídit rostlinné zbytky z kuchyně, tzv. zelený
kuchyňský odpad.

Díky tomu, že odpad správně vytřídíme, neskončí na skládce, ale poputuje do
kompostárny, kde se z něj za 6–8 týdnů stane organické hnojivo (kompost).
Kompost vyživuje půdu a zadržuje vláhu v zemi, proto ho vrátíme zpátky do
přírody a využijeme ho při úpravách městských zahrad i parků.
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Sběr kuchyňských odpadů je velkým trendem i v zahraničí (například
v San Franciscu vytřídí až 700 tun denně). Věříme proto, že se třídění osvědčí
i u nás.

Jak správně třídit zelený kuchyňský odpad?
Aby kuchyňský odpad neskončil na skládce, ale mohl se dále využít, je důležité ho
správně vytřídit. Najděte ve vaší domácnosti vhodnou uzavíratelnou nádobku
nebo místo pro sáček, do kterého budete BRKO – kuchyňský odpad třídit.
Jakmile vaši nádobku/sáček naplníte, vyneste ji do speciální nádoby na BRKO –
kuchyňský odpad, která je umístěna vedle popelnice na směsný komunální odpad
v okolí vašeho domu.
Do hnědé nádoby patří pouze speciální kompostovatelné sáčky, proto pokud
budete zelený kuchyňský odpad třídit do sáčku plastového (igelitového,
miktrotenového apod.), odpad do hnědé nádoby jen vysypte a prázdný sáček pak
vyhoďte do popelnice na směsný komunální odpad.
Co patří do zeleného kuchyňského odpadu?
Veškeré kuchyňské zbytky jídel rostlinného původu, zbytky od ovoce a zeleniny,
čaj a kávová sedlina, skořápky od vajec a zbytky z pokojových rostlin.
Co naopak nepatří do zeleného kuchyňského odpadu?
Veškeré kuchyňské zbytky jídel živočišného původu, tekuté potraviny (polévky,
omáčky, mléko), oleje a tuky, syrové maso a ryby, zbytky jídel v obalu ani kočkolit.
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Kde najdete nádoby na BRKO – kuchyňský odpad?
1 – Hálkova 195, popelnice 240 l
2 – Pospíšilova 271, popelnice 240 l
3 – Jiřinková 169-112, popelnice 240 l
4 – Pod Lesem 757, kontejner 770 l
5 – Pod Lesem 771, kontejner 770 l
6 – Křenkova 351, kontejner 770 l
7 – Švermova 823, popelnice 240 l
8 – Pivovarská 826, popelnice 240 l
9 – Tyršova 819, popelnice 240 l
10 – Tyršova 767, kontejner 770 l
11 a 12 – Lidická 454 a 473, popelnice 240 l

13 – Komenského 554, kontejner 770 l
14 – Komenského 463, kontejner 770 l
15 – Nerudova 686, popelnice 240 l
16 – Nerudova 682, popelnice 240 l
17 – Riegrova 741, kontejner 770 l
18 – Na Kamenci 638, popelnice 240 l
19 – Na Kamenci 637, popelnice 240 l
20 – Družstevní 223, popelnice 240 l
21 – Družstevní 647, kontejner 770 l
22 – Družstevní 641, kontejner 77
23 – Zelená (Sběrný dvůr) 240 l, 770 l
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Často kladené otázky k třídění kuchyňského odpadu
Mohu do nádoby na zelený kuchyňský odpad házet i shnilé nebo plesnivé
zbytky?
Ano.
Mohu BRKO – kuchyňský odpad vyhodit do speciální hnědé nádoby
v plastovém, igelitovém, mikrotenovém sáčku?
Ne. Pokud byste tak učinili, znehodnotili byste veškerý obsah této nádoby, který
by nebylo možné zkompostovat a celé třídění by vzešlo vniveč. Do hnědé nádoby
na BRKO – kuchyňský odpad můžete vhazovat pouze speciální kompostovatelné
sáčky. Pokud se rozhodnete pro třídění do plastových sáčku/pytlů, je důležité,
abyste prázdný plastový pytel poté vhodili do nádoby určené na směsný
komunální odpad nebo do odpadkového koše.

Nebude mi kuchyňský odpad doma zapáchat?
Neměl by. I dnes ho většinou nějakým způsobem oddělujeme, třeba do
mikrotenového sáčku. Nově bychom ho jen nevhodili do koše s ostatním
odpadem, ale ponechali samostatně v sáčku, případně jiné vhodné nádobce do
doby, než „vyrazíme k popelnicím“. Tam je pak třeba kuchyňský odpad vysypat do
nádoby na BRKO a prázdný sáček vhodit do vedle stojící nádoby na směsný
komunální odpad nebo do odpadkového koše, které jsou určeny k likvidaci
skládkováním. Znečištěné mikroténové sáčky není vhodné dále třídit do žlutých
nádob na plast, neb jsou již znečistěny. Do tříděného plastu patří jen čisté plasty.

Kdo všechno smí odkládat do hnědných nádob na BRKO odpad?
Každý občan města Česká Skalice zařazený do obecního systému odpadového
hospodářství. Není rozhodující, v jakém místě nebo části města se nádoba
nachází. Jsem-li zapojen do do obecního systému, mohu odložit vytříděný BRKO
do příslušné nádoby na celém území města.
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Proč není nádoba umístěna i před mým plotem?
V první fázi zavádění jsme umístili nádoby do nejhustěji obydlených částí města
občany, kteří nemají příležitost kompostovat a kteří primárně likvidují BRKO
společně se směsným komunálním odpadem. Místa jsou zvolena převážně u
velkých bytových domů bez zahrad, kde je největší příležitost pro třídění BRKO
z komunálního odpadu. Pozice umístění nádob nikterak neomezuje k užívání
nádob všemi občany města zařazenými do obecního systému odpadového
hospodářství.

Kontakt:
referent odpadového hospodářství
Tel.: 491 490 045
E-mail: odpady@ceskaskalice.cz

