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Přítomni:
Jiří Zátopek – analytik, TS Bruntál
Ing. Pešatová – MÚ Vrbno p/P
Mgr. Vladimír Procházka – MÚ Bruntál
Antonín Směšný – starosta, Staré Město
Jitka Rozkošná – starostka, Křišťanovice
Miroslav Novotný – starosta, Andělská Hora
Bc. Ivana Metelková – koordinátor, MAS Hrubý Jeseník
Na úvod P. Metelková představila projekt Podpora meziobecní spolupráce a vysvětlila co je jeho
cílem. Na problémy, které se v této skupině analyzují, je potřeba vždy nahlížet z pohledu, jak by mohli
starostové obcí spolupracovat, aby oblast odpadového hospodářství v regionu dobře fungovala.
P. Zátopek shrnul výsledky analýzy za oblast odpadového hospodářství a představil problémové
okruhy.
Okruh 1 – Vznik a likvidace černých skládek
p. Frgal: Vhodné je řešit nádoby na bioodpad, recyklační (sběrné) dvory.
P. Směšný: bylo by dobré rozšířit oblast odpadového hospodářství kromě obcí i o podnikatele.
P. Procházka: Informovanost obcí je slušná. Nedostatečné je prokazování likvidace u podnikatelů.
Doporučen legislativní návrh – povinnost podnikatelů být součástí nějakého systému sběru odpadů,
nejlépe v živnostenském zákoně. Je stávající kapacita sběrných dvorů dostačující?
P. Zátopek: Bruntál by mohl mít i další dvůr.
Bylo by dobré vymyslet systém dostupné vzdálenosti pro umístění sběrných dvorů.
Metelková: Na Rýmařovsku proběhl projekt z OPŽP, kde žadatelem byl mikroregion Rýmařovsko (ve
spolupráci s MAS), starostové si přichystali PD na sběrné dvory a pak se projekt podal jako jeden
celek s tím, že i výběr dodavatele a realizace probíhala najednou.
P. Procházka: důležitá je informovanost, uvádí se, že příjem odpadů je zdarma, ale zdarma není, je to
schováno v poplatku za odpady – lidé by to měli vědět.
P. Směšný: Lidé musí mít místo, kam mohou odpad ukládat zdarma, podmíněno zaplacenými
poplatky.
P. Zátopek: černé skládky – zahrádkáři – komunitní kompostárny.
P. Novotný: problém je s trávou.
Procházka: Trend je, že v zahrádkářských osadách se nepěstuje zelenina a další plodiny, ale slouží
spíše pro rekreaci, odpady klesají, produkce trávy roste. Komunitní kompostárna je v Orlové, kde ji
mají sami zahrádkáři. Může také fungovat nějaké sběrné místo s převozem na kompostárnu.

Metelková: Je nesprávné, aby se kuchyňské zbytky za drahé peníze likvidovali, když je možné je dále
použít pro krmení např. slepic a prasat. Systém dotací nás tlačí k nehospodárnosti.
Upravit název na: Existence černých skládek.
Okruh 2 – Zvyšující se náklady na likvidaci odpadů
Procházka: je třeba zvýšit informovanost, proces třídění má své limity, o čemž se nemluví, výdaje se
snižují pouze do určité doby, v dalším bodě ke snížení již nedojde.
Východiska: čipování nádob, adresnost, na číslo popisné, cena musí být postavena na množství
produkovaného odpadu.
Zátopek: představil systém inteligentního sběru odpadu TS Bruntál, který se zavádí v Bruntále a
okolních obcích. Od nového roku systém pilotně poběží ve Starém Městě a v Rudné pod Pradědem.
Metelková: Jak se na to dívá zástupce Vrbna, kde působí TS Vrbno, kde tento systém není?
Pešatová: Bavili jsme se o tom, zatím není rozhodnuto, budeme o tom dále jednat.
Metelková: Je výhoda, že TS Bruntál již tento systém má a může pomoci s případným zaváděním. Je
také možné pořízení z dotace prostřednictvím sdružení obcí, kde bude dotace vyšší, než přes TS.
Shrnutí:
- Podnikatelé by měli být součástí systému sběru.
- Věnovat se sběrným dvorům či místům. Vhodné určit dostupnou vzdálenost pro umístění
sběrných dvorů. V každé obci musí být místo pro uložení odpadu zdarma.
- Věnovat se kompostárnám (komunitním) a sběrným místům pro bioodpad, řešení
kuchyňských zbytků.
- Cena za svoz musí být postavena na množství produkovaného odpadu – inteligentní sběr
odpadu.
- Akcent na informovanost obyvatel.

Zapsala 30. 9. 2014: Bc. Ivana Metelková

