Od 1. 8. 2020 funguje svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO)
přímo od Vašeho domu.
Nádoby na BRKO mají objem 120 a 240 litrů, hnědou barvu a jsou přímo uzpůsobeny na tento
druh odpadu (větrací otvory, mřížka,...). Stejně jako nádoby na komunální odpad budou i tyto
nově očipované. Prosíme všechny o včasné upřesnění místa, kam Vám máme nechat nádobu
umístit. U bytových domů budou nádoby přistaveny k původním nádobám na svoz
komunálního odpadu.
Svoz všech nádob by měl být realizován celoročně s rozdílnou četností svozu v letních
a zimních měsících pro všechny občany zdarma. Většinu z Vás jsme již o této novince začátkem
letošního roku informovali při vyzvednutí známky na svoz komunálního odpadu. Vzhledem k
vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, se původní termín posunul.
Kontaktovat nás můžete telefonicky, emailem nebo osobně v úředních hodinách na adrese
Husova 465, Přeštice, dveře číslo 111.
p. Karásková Jana, 379 304 504, karaskova@prestice-mesto.cz
p. Nováková Simona, 379 304 508, novakova@prestice-mesto.cz

Co je biologicky rozložitelný odpad a co do něj patří?

Biologicky rozložitelné odpady jsou součásti našeho každodenního života. U bytových zástaveb
jsou to výhradně rostlinné odpady z kuchyně a patří do něj vše, co okrájíte, oloupete nebo
nesníte. Rodinné domy kromě kuchyňského odpadu produkují navíc značné množství
posekané trávy, větví, dřeva atd.
Biologicky rozložitelné odpady jsou významnou složkou tříděného odpadu. Proč je tedy pro
město tak důležité třídit bioodpad?
1. Protože pokud jej vy jako občané třídit nebudete, skončí na skládce, kde bude působit
enviromentální problémy: znečišťovat podzemní vody, produkovat skleníkové plyny a
podporovat množení hlodavců, kteří jsou přenašeči různých onemocnění.
2. Pokud vyhodíte bioodpady do směsného komunálního odpadu (do černé nádoby,
která není na bioodpad uzpůsobena), bude tento odpad zapáchat, protože se rychle
rozkládá a to zejména v teplých měsících.
3. Dalším důvodem pro třídění bioodpadu jsou Vaše vlastní finance. Jak tedy souvisí
bioodpad s Vašimi financemi? Jednoduše - je těžký a odkloněním vysokého počtu tun
bioodpadu ze směsného komunálního odpadu vzniká prostor pro výrazné úspory
města, které nepovedou ke zdražování služby občanům.
Proto je vhodné odložit bioodpad do hnědých nádob, které budou od roku 2020 pro naše
občany k dispozici. Hnědé nádoby (tak zvané kompostejnery) jsou konstruovány tak, aby každý
občan mohl pohodlně třídit: mají větrací otvory, tudíž odpad nezapáchá a speciální mřížky na
dně kam se ukládá kondenzovaná voda z rostlinných pletiv.

Ale pozor! Do bioodpadu nepatří maso ani zvířecí trus, přestože se bezesporu jedná o
biologický materiál. Takovéto odpady patří do stejné nádoby jako směsný komunální odpad.
Do hnědých nádob se musí ukládat pouze rostlinné zbytky, jinak bude znehodnocena kvalita
bioodpadu a nepůjde s ním v kompostárně pracovat obvyklým způsobem. Rovněž je třeba brát
na vědomí, že biologicky rozložitelné odpady mají být uloženy do nádoby bez igelitových sáčků
a tašek. Plastové tašky a igelitové sáčky mohou znehodnotit cennou surovinu v podobě
biologicky rozložitelného odpadu.

