TŘÍDĚNÍ ODPADŮ A MY ....
Třídění odpadů je povinnost, kterou nám - obyvatelům města Loket, ukládá obecně závazná
vyhláška města. V současné době je na území města Lokte, v Údolí, Nadlesí a ve Dvorech
na 30 stanovištích celkem 130 kontejnerů - nádob na tříděné odpady: 43 na papír, 40 na
plast, 26 na sklo a 21 na bioodpad. Na nádobách jsou nalepeny plakáty s popisem odpadů,
pro které jsou určeny. Nádoby jsou pravidelně vyváženy - 1x týdně ve středu bioodpad, ve
čtvrtek plasty (pouze od Sadu míru a MŠ je vyvážen 1 x za měsíc), v pátek papír (pouze
v ulici Rooseveltově a od MŠ je papír vyvážen 1x za měsíc) a 1x za měsíc sklo.
Podle množství vytříděného papíru a plastu je nádob dostatek, ale protože někteří obyvatelé
do nich dávají kartonové krabice nerozložené a plastové láhve nesešlapané, bývají nádoby
často přeplněné. Naplnění nádob průběžně sleduje odbor výstavby - úsek životního
prostředí, který řeší i případné stížnosti občanů na neprovedený vývoz, přeplnění nádob,
apod. V případě, že nádoba na tříděný odpad obsahuje odpad, který do ní nepatří, musí
být bohužel celý její obsah vysypán do směsného komunálního odpadu, nebo uložen
na skládku jako odpad nebezpečný. Často se stává, že jsou plné kontejnery se sklem
znečištěné např. porcelánem, keramikou nebo směsným odpadem, a musí být
odvezeny na skládku. Tím je třídění odpadů zcela zmařeno - třídili jsme zbytečně.
CO A J AK TŘÍDIT?
Do modrých kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, letáky, papírové obaly, lepenka,
karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. Do kontejneru se nesmí odkládat papír
znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír,
kopíráky, dehtový papír apod. V kontejnerech by neměl být papír mastný, nebo znečištěný,
mokrý - proto nádoby zavírejte. Papírové krabice by měly být rozloženy tak, aby se do
nádoby vešlo co největší množství papíru. Papír je svážen na dotřiďovací linku společnosti
Resur s.r.o. Otovice. Na ní dochází k vytřídění příměsí a nečistot a k roztřídění na lepenku,
časopisy a směsný papír. Nakonec je papír slisován do balíků o váze 400 kg a je předáván
tuzemským i zahraničním papírnám k dalšímu využití. Noviny mohou obsahovat až 70%
recyklovatelného papíru, školní sešity dokonce 100%. Při výrobě 1 tuny recyklovaného
papíru se ušetří cca 240 tisíc litrů vody a 12 stromů.
Do zelených kontejnerů na sklo lze odkládat veškeré tabulové a obalové sklo - bez
kovových uzávěrů. Vhazováním skla do nádob vzniká hluk, což v nočních a brzkých ranních
hodinách ruší okolí. Buďte prosím ohleduplní a lahve vhazujte do nádob jen v době od 7 do
20 hodin.
Bohužel se v zelených kontejnerech stále objevuje odpad, který sem nepatří - např.
televizní obrazovky, monitory od počítačů (jsou nebezpečným odpadem, který lze
odevzdat např. na sběrném místě ve Sportovní ulici nebo ve sběrném dvoře),
drátosklo, skla z automobilů, zrcadla, keramika či porcelán (patří do směsného
odpadu nebo do velkoobjemového kontejneru). Sklo se sváží tak, aby nedocházelo
k jeho stlačování a drcení během nakládky a přepravy, to by ztížilo následné dotřiďování.
Vytříděné sklo je sváženo do sklárny; sklo je možné recyklovat neomezeně. V kontejnerech
na sklo bývají i sklenice naplněné starým medem, marmeládou, tatarskou omáčkou apod.,
nebo jsou lahve vhozeny do kontejneru v plastových pytlích nebo v papírových krabicích;
svozová společnost pak takový obsah odmítá odvážet jako tříděný odpad. nádob nemůže být
proveden z důvodu špatně zaparkovaných vozidel.
V případě, že nádoba na tříděný odpad obsahuje odpad jiného druhu, než pro který je
určena, musí být celý její obsah odvezen s odpadem komunálním, případně uložen na
skládku jako odpad nebezpečný. Třídili jsme zbytečně, a ještě místo příspěvku za vytříděné
množství odpadu od EKO-KOMU musí město uhradit uložení odpadu na skládku. Například
v měsíci květnu bylo různými odpady znečištěno hned 5 kontejnerů na sklo. Jednalo se o
Revoluční ulici (u č.p. 564 u Infinity) a (č.p. 644 u zámečnické dílny) směsný komunální
odpad, Nádražní ulici ( u č.p. 583 u samoobsluhy) bylo rozbité zrcadlo, Sportovní ulici (u č.p.
442 - stará část RD) bylo rozbité lepené sklo z okna, Nadlesí byly dány dlaždice tj. stavební

materiál. Bohužel se všechny tyto naplněné a znečištěné kontejnery musely vyvézt na
skládku.
Do žlutých kontejnerů na plasty patří sešlápnuté a čisté láhve od nápojů nebo kosmetiky,
čisté fólie, plastové výrobky, umělohmotné kelímky od potravin, například od jogurtů apod.,
ale také obaly tetrapaků (krabice) od mléka, džusů a vína. Sešlapáváním plastových lahví a
krabic je možné výrazně šetřit místo v kontejneru - asi třikrát! Do kontejnerů rozhodně
nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné
výrobky z PVC. Ideální by bylo, kdybychom odkládali PET láhve nejen sešlapané, ale také
zbavené uzávěrů (láhev bez uzávěru totiž při dalším zpracování klade lisu daleko menší
odpor než láhev uzavřená, což představuje značnou úsporu energie). Plasty se dotřiďují na
lince společnosti Resur s.r.o. Otovice, kde dochází k vytřídění příměsí a nečistot
a k roztřídění na jednotlivé druhy (PET láhve, fólie, tvrdé plasty, atd.) Roztříděný materiál je
lisován do balíků a předán k recyklaci. Před zpracováním jsou plasty většinou předpírány.
Během tohoto procesu je možné je ještě dotřídit - např. z rozdrcených PET lahví jsou ve
vodě odděleny části víček, které plavou na hladině díky odlišné hustotě. Recyklované plasty
mají široké využití: lze je použít například na výplně do spacáků, deky, koberce, fleecové
bundy, některé stavební prvky, zatravňovací dlaždice, zahradní nábytek, plastové pytle,
granuláty pro výrobu nových plastů, apod. Zbytková, jinak nezpracovatelná frakce, slouží
k výrobě alternativního paliva (použití např. cementárny).
A co nápojové kartony? Po dotřídění jsou nápojové kartony slisováné do balíků odváženy
ke zpracování do papíren nebo ve stavebnictví. V papírnách dochází k rozplavování a
rozvláknění nápojových kartonů, na sítech papírových strojů se zachytí kvalitní dlouhá vlákna
(kartony jich obsahují okolo 60%) a ta se dále používají pro výrobu papíru. Z rozdrcených
kartonů lze lisováním za tepla vyrobit materiály využitelné ve stavebnictví jako izolační desky
i jiný stavební materiál.
Do hnědých nádob na bioodpad patří: listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce, odpad ze
zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené
větve, piliny. V žádném případě nevhazujte: komunální odpad, živočišné zbytky (maso,
kůže, kosti), exkrementy zvířat, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), papír, sklo, plasty, textil,
kovy, nebezpečné odpady a všechny další biologicky nerozložitelné odpady. Bioodpady
svozová společnost následně zpracovává vlastní technologií ve svých kompostárnách,
stejně tak využívá kapacity smluvních partnerů. Nezapomeňte, že bioodpad donesený
v plastovém pytli k nádobě, je potřeba vysypat a plastový pytel, pokud jej nehodláte
použít příště, dát do nádoby na plasty.
TEXTILNÍ ODPAD
Občané mají možnost využívat k odevzdání nepotřebného textilu 4 bílé kontejnery
rozmístěné ve městě. Jsou umístěné u autobusové zastávky v Nádražní ulici (poblíž
samoobsluhy potravin), v ulici Sportovní (u prodejny potravin), v Revoluční ulici (u
bývalé Hospody za vodou) a v Řeznické ulici (u hotelu Bílý kůň). Sběrné nádoby jsou
určeny na textil, obuv (spárovanou) a plyšové hračky. Věci prosím vhazujte suché a čisté,
v igelitových taškách či pytlích, aby se zabránilo jejich znečištění.
SBĚRNÝ DVŮR
Veškeré složky komunálního odpadu lze od února 2019 po předložení občanského průkazu
odevzdat i ve sběrném dvoře v Revoluční ulici u objektu č.p. 580. Překvapuje nás, jak jsou
někteří lidé pohodlní. Často se objemné odpady či elektroodpady objevují u nádob na
separované odpady, kde tvoří nevzhledné skládky, které hyzdí celé město. Vždyť on to
někdo uklidí a odveze.
Cena za odvoz odpadu na skládku se stále zvyšuje, a rovněž tak i cena za dopravu odpadů
na skládky. A proto čím více odpadu vložíme do nádob na tříděný odpad (papír, sklo,
plasty, bioodpad) a elektroodpad, tím méně naplníme popelnice na směsný odpad.
Apelujeme proto především na Vaši zodpovědnost k životnímu prostředí - třiďte
v domácnostech odpad a veďte k tomu i své děti. Papír, sklo, sešlapané PET lahve a
kartony (krabice) od nápojů ukládejte do nádob na tříděný odpad, a pokud máte potřebu

zbavit se předmětů, které jsou objemným nebo nebezpečným odpadem, uschovejte je do
příštího svozu nebo odvezte na sběrný dvůr.
Občané, kteří netřídí komunální odpad, ukládají do nádob na tříděný odpad jiný druh
odpadu, případně ukládají odpady mimo sběrné nádoby na veřejná prostranství a zakládají
tak černé skládky, nejen porušují obecně závaznou vyhlášku města (může jim být uložena
i pokuta až do výše 50 000 Kč), ale také navyšují náklady, které musí město vynaložit na
likvidaci odpadů.
Množství odpadů v tunách podle jednotlivých komodit v Lokti
rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
papír
59,491
67,734
69,430
74,950
71,300
78,820
plast
nápojový kartón
sklo
textilní materiály
bioodpad
objemný odpad
směsný odpad

37,922
0,186
32,153
3,243
26,96
583,837

55,980
1,1795
39,518
5,855
32,064
559,983

69,795
1,516
36,210
9,273
57,161
41,64
572.461

83,838
1,444
38,430
7,663
67,107
41,020
571,063

52,228
1,421
37,640
8,346
70,968
58,740
543,653

56,442
1,120
44,450
8,070
65,311
44,760
540,552
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Nevyvezli Vám popelnici?
Lidé si často stěžují, že jim nebyla vyvezena popelnice. Svozová společnost FCC Česká
republika s.r.o. jezdí často již v časných ranních hodinách a není možné operovat tím, že
bylo zvykem, že se odpad svážel později. Doporučujeme nádoby přistavovat k vývozu již ve
večerních hodinách v předvečer vývozu, tak jak je uvedené ve smlouvách o svozu odpadů.
Upozorňujeme, že v případě včas nepřistavených nádob nebudou popelnice vyváženy ani
v náhradních termínech.
Informace - Loketským žadatelům o kompostéry
Městský úřad Loket sděluje občanům, kteří se na základě průzkumu města Loket v červnu
2017 přihlásili k bezplatnému zapůjčení kompostérů ke svým nemovitostem, že dotace pro
pořízení kompostérů byla Mikroregionu Sokolov - východ (týká se 9 obcí Mikroregionu)
schválena a byl vybrán jejich dodavatel.
Město Loket má přislíbeno, že v dubnu 2020 by kompostéry mohly být na základě smluv
předány jednotlivým žadatelům.
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