VYDÁVÁ MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ

květen 2018
Vážení spoluobčané,
Rádi bychom vás informovali o důležitých legislativních změnách, které se týkají odpadového hospodářství. V budoucnosti se
totiž bude měnit zákon o odpadech, který má ovlivnit i ceny likvidace odpadů. Zákonné poplatky na skládce mají vzrůst do roku
2024 až na čtyřnásobek. Zároveň zřejmě vstoupí v platnost zákaz nejlevnějšího způsobu likvidace odpadů, tedy skládkování, na
úkor spalování (nejdražší technologie na likvidaci odpadů). Je nutné připravit se na to, že tato opatření zdraží poplatky za
odpady nám všem. Je logické, že pokud zaplatí za odpady více peněz obec, má dosud dvě možnosti financování – může peníze
požadovat po občanech, anebo systém dotovat a peníze vzít v rozpočtu na úkor jiných investic, údržby atd.
Existuje však ještě třetí možnost, a tou je cílené snižování množství odpadů v černých popelnicích, čímž bychom dokázali udržet
poplatek za odpady na přibližně stejné výši jako nyní. Kdyby měl každý obyvatel Městce Králové, Nového i Vinic možnost třídit
odpady doma (a nemusel s nimi nikam chodit), vymizel by problém s přeplněnými kontejnery na papír nebo plasty na ulicích a
do černé popelnice by se vyhazoval skutečně už jen zbytkový odpad.
V tuto chvíli předpokládáme, že černou nádobu většina z nás během vývozového cyklu nenaplní zcela pouze zbytkovým
odpadem, ale většinou – neboť je nám líto, aby ji popeláři vyváželi poloprázdnou – ji doplňujeme zbytky trávy nebo jiným
odpadem (s úvahou „proč ne, když tam mám místo“). Ale právě tohle je onen kritický moment, kdy se musíme sami nad sebou
zamyslet a zeptat se – budu chtít za odpady platit až 1 000,– Kč ročně (nebo i více) a nebudu řešit, co vyhazuji do černé nádoby,
nebo budu platit 650,– Kč a budu odpady třídit a černou nádobu využívat jen v nejvyšší nutnosti?
Odpady vznikající v domácnosti
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice.
Pokud se však zamyslíte nad každým jednotlivým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:
Využitelné – tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy
(plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad, tráva, tetrapack atd.
Všechny využitelné odpady se v naší obci třídí, ukládejte je do barevných nádob.
Objemné – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety,
kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.
Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky,
akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky/mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Objemné a nebezpečné odpady můžete odvézt na technický dvůr. V pravidelných cyklech (2x za rok) je organizován také Svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby můžete odevzdat v lékárně.
Ostatní – odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné – mastné obaly od potravin,
voskovaný papír, textil, porcelán, popel, zbytky masa a kostí apod.
A to jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do černé popelnice. Uznejte sami,
nezbude toho mnoho, co do černé popelnice vyhodit.
V Městci Králové budeme třídit:
 BIO odpady (tráva, listí, ovoce, zelenina, kuchyňský odpad) – hnědé popelnice v domácnostech
 Plasty (igelitové tašky, sáčky, plastové vaničky, plastové obaly, polystyren atd.) – žluté nádoby v domácnostech/1100 l
kontejnery po městě
 Nápojový karton (tetrapack – krabice od mléka atd.) – žluté nádoby v domácnostech/1100 l kontejnery po městě
 Papír (kartón, letáky, noviny, papírové obaly) – modré nádoby v domácnostech/1100 l kontejnery po městě
 Sklo (sklo, sklenice, lahve) – zelené zvony na barevné sklo, bílé zvony na čiré sklo
 Kovy (plechovky od piva a nápojů, konzervy, drobný kovový odpad) – šedé zvony na kov
 Stavební odpady (suť, sanita, cihly, betony) – technický dvůr města
 Velkoobjemové odpady (skříně, gauče, objemný odpad) – technický dvůr města

Přihláška k odběru nádob na tříděný odpad

Jméno a příjmení

Adresa

V Městci Králové dne:

Podpis:

Telefon:

Pozn.:

Nádoby jsou určeny pro občany Městce Králové, Nového a Vinic, kteří mají řádně uhrazen poplatek za svoz odpadu. Nádoby jsou
přiděleny zdarma formou výpůjčky na základě podepsané smlouvy. Přihlášku můžete odevzdat v účtárně městského úřadu (kancelář
č. 1) nebo zaslat elektronicky na e-mail:novakova@meu.mesteckralove.cz. Formulář přihlášky je také ke stažení na stránkách města
www.mesteckralove.cz. Nádoby na biodpad, plast a papír jsou o obsahu 240l. Odebírá se celá sada na jedno číslo popisné.
K bytovým domům budou po konzultaci s jejich správci přiděleny sady nádob nebo kontejnery. Termíny svozu budou uvedeny ve
svozovém kalendáři – bioodpad se bude svážet jednou za čtrnáct dnů, plasty a papír 1x za měsíc. Směsný komunální odpad bude
svážen rovněž 1x za čtrnáct dní. Termíny pro výdej sady nádob bude včas oznámen.

Ukázka práce policejního psa
Ukáza

RCVČ – senior club Vás zve v pátek 25.5.2018 od 10 hodin do zahrady kulturního domu
na ukázku práce policejního psa. Vstup zdarma.

