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Ing. Tomáš Fajkus,
provozní ředitel společnosti .A.S.A. TS Prostějov 

O separaci odpadů toho bylo napsá-
no poměrně mnoho. Také společnost 
.A.S.A. TS vás  v Radničních listech 
pravidelně seznamuje s tím, jak správ-
ně třídit jednotlivé složky odpadu a jaká 
je jejich cesta k dalšímu využití. V této 
souvislosti jsme upozornili na to,  že je 
nezbytné třídit odpad správně, protože 
jinak celé naše úsilí přijde nazmar.

Pro snížení docházkové vzdálenosti 
k nádobám na tříděný odpad rozšířila 
.A.S.A. TS Prostějov počet separačních 
stanovišť ve městě. V Prostějově se 
nyní nachází 113 separačních stanovišť. 
V současné době probíhá jejich úpra-
va tak, aby složení nádob odpovídalo 
v maximální míře současným trendům 
v třídění komunálního odpadu. Pokud 
to bude z prostorových důvodů možné, 
budou stanoviště složena z nádob na 
papír, směsné plasty, PET lahve s nápo-
jovým kartonem, bílé sklo a barevné 
sklo.

.A.S.A. TS Prostějov současně zvy-
šuje důraz na estetickou podobu těchto 
stanovišť. Budou dodlážděna, některá 
osázená zelení, aby nepůsobila rušivě 
a maximálně se začlenila do domovní 
zástavby.

 Do separačních nádob ukládají 
někteří lidé i uhynulá zvířata 

Bohužel ne všichni obyvatelé Prostějo-
va pravidla pro třídění odpadu dodržují. 
Velmi často můžeme v separačních nádo-
bách a kolem nich vidět odložené části 
nábytku, stavební odpad, suť, sanitární 
keramiku, igelitové pytle. V okrajových 
částech města nás v separačních nádobách 
občas překvapí také uhynulá zvířata. Mezi 
nejproblémovější lokality patří stanoviště 
v  ulicích Sokolská a Miličova a na Huso-
vě náměstí.

 

Objemný odpad je zakázáno ukládat 
k nádobám na tříděný odpad  

Podle Obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2004 by ale mělo být vše jinak:

 Účastníci systému jsou povinni odkládat 
všechny roztříděné složky odpadu na místa 
k tomu určená v článku 3 této vyhlášky. Na 
místech bez obsluhy jsou povinni odkládat 
odpad do sběrných nádob, jimiž jsou tato 
místa vybavena.

3.7. Účastníci systému odkládají zbyt-
kový odpad do sběrných nádob tak, aby 
nedocházelo ke znečištění stanovišť sběr-

ných nádob a svozových míst, přístupo-
vých cest k nim a okolí.

3.11. Je zakázáno:
a) odkládat odpad mimo sběrné nádo-

by,
b) odkládat objemný odpad ke stano-

vištím vybaveným speciálními sběrnými 
nádobami k třídění využitelného odpadu.

Všechny tyto snahy a investice budou 
marné, pokud někteří obyvatelé Prostějo-
va budou pokračovat ve svém zlozvyku 
odkládat vedle separačních nádob jakýko-
liv přebytečný a objemný odpad z domác-
ností. Přitom nejlepší cesta, jak se zbavit 
takového odpadu, je předat jej roztříděný 
do sběrného dvora U svaté Anny. Ukládá-
ní odpadu ve sběrném dvoře je pro oby-
vatele města  zdarma, výjimku tvoří malé 
množství vytříděné stavební suti a okna, 
které lze uložit za symbolický poplatek. 

Čistota města je záležitostí všech. Aby 
snaha .A.S.A. TS Prostějov a odboru 
komunálních služeb MěÚ v Prostějově 
o upravená separační stanoviště nevyzněla 
naprázdno, je třeba dodržovat pravidla pro 
zacházení s odpady. Pokud se lidé budou 
chovat zodpovědně vůči městu a jeho 
obyvatelům a zvyknou si na to, že není 
normální zbavovat se nepotřebných věcí 
odložením před dům, může to být první 
opravdový krok k nápravě.

Nepotřebných věcí se nelze zbavovat 
jejich odložením před dům 

Proč není v okolí nádob na tříděný odpad uklizeno?

Mnozí Prostějované si stanoviště na tříděný odpad pletou se sběrným dvorem. A tak namísto toho, aby například zbyt-
ky stavební suti, starý nábytek či další nepotřebné věci z domácnosti uložili sem, odhodí je ke kontejnerům. Podobný 
obrázek je možné vidět nejen na Husově náměstí či v Sokolské ulici, odkud jsou naše snímky.  Foto: archiv .A.S.A. TS Prostějov 

Komunální odpad je veškerý odpad 
vznikající na území města při činnosti 
fyzických osob, s výjimkou odpadu vzni-
kajícího u osob právnických a fyzických 
oprávněných k podnikání. 

Město je původcem odpadu. Stává se 
jím v okamžiku, kdy fyzická osoba - občan 
(účastník systému) uloží tento odpad na 
místě k tomu určeném  obecně závaznou 
vyhláškou. V systému našeho města je 
stanoveno třídění komunálního odpadu na 
tyto složky:

- využitelné složky komunálního odpadu
- objemný odpad
- nebezpečný odpad
- zbytkový odpad.

Jak třídit komunální odpad 
v našem městě? 

Do kontejnerů na tříděný odpad patří 
využitelné složky komunálního odpadu - 
papír, směsný plast, PET lahve + nápo-
jové kartony, bílé a barevné sklo.

Na sběrný dvůr patří odpad nebezpečný, 
objemný a využitelné složky komunální-
ho odpadu. Tento odpad se dotřiďuje na 
následující komodity:

- objemný  odpad
- biologicky rozložitelný odpad 
- nebezpečné odpady
- papír a lepenka
- plasty

- sklo
- pneumatiky
- textil a oděvy
- dřevo
- kovy
- zpětný odběr elektrozařízení

Typizované sběrné nádoby o objemu 
110, 120, 240 a 1 100 litrů (tzv. popelni-
ce nebo kontejnery)  slouží k odkládání 
zbytkového odpadu účastníků systému. 
Odkládání zbytkového odpadu mimo 
tyto typizované nádoby (např. do igeli-
tových pytlů, kartonových krabic apod.) 
není povoleno a je klasifi kováno jako 
porušení obecně závazné vyhlášky o sys-
tému nakládání s odpady. U osob právnic-
kých a fyzických oprávněných k podniká-
ní, které mají se svozovou fi rmou smlouvu 
na objem a četnost vývozu sběrné nádoby, 
je odpad mimo tuto nádobu navíc hodno-
cen jako zneužití systému. 

Stavební odpad není odpadem komu-
nálním, proto jej nelze ukládat na výše 
uvedená místa. Původce stavebního odpa-
du s ním nakládá podle patřičných práv-
ních předpisů! 

Město Prostějov však vychází vstříc 
občanům  a umožňuje uložení men-
ší množství stavební suti za úplatu ve 
sběrném dvoře U Svaté Anny.

Ukládání odpadu ve sběrném dvoře je 
kontrolováno kompetentními pracovníky. 
Ti především zjistí podle průkazu totož-

nosti, zda má občan přivážející odpad 
trvalé bydliště v Prostějově. Smyslem této 
kontroly je zamezení zneužití sběrného 
dvora občany z jiných měst a obcí. 

Mějte na paměti, že kdo odpad předem 
řádně  roztřídí na jednotlivé výše uvedené 
druhy, nezdržuje ve sběrném dvoře sebe 
ani ostatní spoluobčany!

Co je to komunální odpad a kam s ním?

Odvoz tříděného odpadu z jednotlivých 
stanovišť na území Prostějova zajišťu-
je v pravidelných intervalech společnost 
.A.S.A. TS Prostějov. Tříděný papír se 
sváží každý pátek, plasty a PET lahve kaž-
dou středu, bílé a barevné sklo se odváží 
podle potřeby. 

Nádoby na plasty a PET lahve budou 
i nadále společné 

V této souvislosti je nutné podotknout, 

že nádoby na plasty a PET lahve budou 
nadále společné. Příslušné označení těchto 
žlutých kontejnerů bude provedeno v prů-
běhu měsíce srpna. Zmíněné komodity 
totiž odebírá stejný odběratel, a proto je 
pro občany i město pohodlnější a efektiv-
nější ukládat PET lahve i plasty společně.

Máte zájem o další kontejnery 
na tříděný odpad? 

„Rád bych opět zdůraznil, že hnízda 
na tříděný odpad jsou skutečně určena na 
ukládání roztříděného odpadu, nikoliv pro 
odpad objemný nebo nebezpečný,“ upo-
zorňuje místostarosta  Pavel Drmola s tím, 
že nezřídka se právě stanoviště pro třídě-
ný odpad stávají místem potencionálního 
vzniku černých skládek. 

„V této souvislosti bychom rádi vyšli 

vstříc bytovým družstvům. Pokud o to 
projeví zájem, zajistíme umístění dalších 
kontejnerů na tříděný odpad do jejich sta-
novišť na tříděný komunální odpad. Záleží 
jen na nich, zda budou mít zájem napří-
klad o další kontejnery na papír nebo plas-
ty,“ doplnil Drmola.   (jg)

Tříděný odpad a jeho svoz

Město nabízí bytovým družstvům 
zajištění dalších kontejnerů 

na tříděný odpad

Místostarosta Pavel Drmola:

„Rádi bychom vyšli vstříc bytovým družstvům. 

Pokud o to projeví zájem, zajistíme umístění dal-

ších kontejnerů na tříděný odpad do jejich stano-

višť na směsný komunální odpad.“ 

Další novinkou, kterou město Prostějov 
v souvislosti s likvidací odpadu připravu-
je, bude značení sběrných nádob ve vlast-
nictví občanů. „Zatím jsou označeny pou-
ze nádoby podnikatelů. Domníváme se 
však, že svůj význam bude mít označení 
všech popelnic a kontejnerů. Získáme tak 
přesný přehled o tom, kolik odpadu vypro-
dukují a zaplatí občané a kolik podnikate-
lé. Současně se zjistí, kdo zneužívá systém 

likvidace odpadu,“ objasnil místostarosta 
Pavel Drmola. 

Značení nádob na komunální odpad za-
čne v průběhu příštího roku, kdy občané 
dostanou příslušnou samolepku po zapla-
cení poplatku za komunální odpad. Ten je 
splatný vždy k 30. červnu daného roku, 
což znamená,  že se po 1. lednu 2008 
budou samozřejmě vyvážet i neoznačené 
nádoby. (jg)

Novinka pro příští rok: značení 
sběrných nádob ve vlastnictví občanů 

Pracovníci odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Prostějově ve spolu-
práci s městskými strážníky kontrolovali 
nakládání s odpadem u podnikatelských 
subjektů. Zaměřili se zejména na oko-
lí náměstí, kde se v den svozu odpadu 
objevovaly igelitové pytle a papírové 
krabice naplněné odpady, které zne-
čišťovaly veřejné prostranství.

„Kontroly měly doposud spíše infor-

mativní charakter, přesto přinesly prv-
ní výsledky. Podnikatelé, kteří neměli 
uzavřené smlouvy o odvozu odpadů 
s oprávněnou fi rmou a zneužívali sys-
tému, si tak v rámci zahájené kontroly 
mohli smlouvy uzavřít,“ uvedl místosta-
rosta Vlastimil Uchytil. 

K jednání na odbor životního pro-
středí bylo postupně předvoláno více 
než dvacet podnikatelských subjektů, 

u kterých byly prověřeny doklady o způ-
sobu nakládání s odpady. „Zatím jsme 
neudělili žádnou pokutu, hříšníky jsme 
vyzvali k nápravě věci. Kontroly prová-
děné odborem životního prostředí budou 
pokračovat i nadále, zvláště tam, kde 
nebude dodržován pořádek u sběrových 
nádob na odpad. Pro příště už mohou 
přijít na řadu i fi nanční sankce,“ upozor-
nil Uchytil. (jg)

Pracovníci odboru životního prostředí a strážníci 
kontrolovali, jak podnikatelé nakládají s odpadem

Ing. Jaroslav Štěpaník,
vedoucí odboru komunálních služeb 
MěÚ v Prostějově 

Město Prostějov, jako vlastník místních 
komunikací v Prostějově, vyzývá tímto 
dle ustanovení  zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve znění poz-
dějších předpisů, vlastníky níže uvedených 
silničních vozidel, která jsou opatřena 
registrační značkou, k jejich odstranění. 

Vozidla byla odtažena z místních komu-
nikací do objektu společnosti .A.S.A. TS 
Prostějov, s. r. o., Průmyslová ulice 1b.

Jedná se o tyto vozy:

* FORD, rz. OCJ 59-74, modré barvy 
- vlastník Jantoš Petr, J. Zvráceného 12, 
Olomouc

* Renault, rz. VSH 26-87, modré barvy 
- vlastník Jiříček Miroslav, Jablonského 
435, Němčice nad Hanou

* Škoda 105/120, rz. PVB 86-76, žluté 
barvy - vlastník Vláčil David, Kostelecká 
17, Prostějov

* MAZDA, rz. 2M3 3385, šedé barvy -  
vlastník Bartášek Vladislav, Velký Týnec 
318

* Škoda 125, rz. 1M5 2427, světle hně-
dé barvy - vlastník Vyroubal František, 
Wolkerova 92, Čechy pod Kosířem

* Škoda 120, rz. PVE 78-99, modré bar-
vy - vlastník Lošťák Jan, Švabinského 8, 
Prostějov

* FORD, rz. 1M4 4357, bílé barvy - 
vlastník Kaštylová Eliška, Třebízského 
12, Prostějov

* Škoda Felicia, rz. 1M3 1439, červené 
barvy - vlastník Ambros Miroslav, Melan-
trichova 28, Prostějov

 
Vzhledem k tomu, že vlastníky osob-

ních vozidel nebylo možné kontaktovat 
nebo na předešlé výzvy nereagovali, zve-
řejňuje se tato výzva k odstranění vozidel. 

Pokud nebude vozidlo ve lhůtě dvou 
měsíců po uveřejnění výzvy odstraně-
no a převzato, bude s ním nakládáno ve 
smyslu příslušných právních předpisů jako 
s vrakem či vozidlem opuštěným. Vozidlo 
pak bude odstraněno a zlikvidováno na 
náklady vlastníka.

Odtažené vozy, jejichž vlastníky 
vyzývá město Prostějov k odstra-
nění, jsou uskladněny v areálu spo-
lečnosti .A.S.A. TS Prostějov v Prů-
myslové ulici.  Foto: Y. Pudilová

Výzva k odstranění osobních vozidel 
Nepřevzaté vozy budou zlikvidovány na náklady vlastníků

Občané Prostějova se mohou zbavit 
svých autovraků bez jakýchkoli fi nančních 
nákladů. Město má totiž uzavřenu smlou-
vu s fi rmou Metalšrot Tlumačov a. s., jejíž 
pobočka sídlí Za Kosteleckou ulicí, telefon 
582 333 661. 

„Majitel vozidla - autovraku může tuto 
fi rmu požádat o odvoz vozidla,“ potvrdil 
místostarosta Pavel Drmola s tím, že zájem-
ce o tuto službu musí nejprve prokázat, že je 
vlastníkem vraku. 

Podmínkou bezplatného odvozu a likvi-
dace ovšem je, že vozidlo musí být kom-
pletní. Majitel následně obdrží doklad 
o ekologické likvidaci a může požádat 

odbor dopravy o vyřazení vozidla z evi-
dence.    

„Městská policie nachází při hlídkové 
a okrskové službě a také na základě oznámení 
občanů řadu vozidel, která vykazují známky 
vraků. V některých případech se daří majite-
le dohledat a přimět ho k odstranění vraku. 
V mnoha případech však majitel vůbec neví, 
jak s autovrakem naložit,“ uvedl místostaros-
ta Pavel Drmola.  „Nabídkou využít služeb 
fi rmy, s níž má město smlouvu, chceme vyjít 
vstříc lidem, kteří nevědí, jak při likvidaci vra-
ku postupovat. Současně nám jde i o snížení 
počtu vraků na území města a o větší pořá-
dek,“ objasnil Drmola. (jg)

Chcete se zdarma zbavit autovraku? 
Kontaktujte fi rmu Metalšrot v Kostelecké ulici

Odkládání zbytkového odpadu 
mimo sběrné nádoby není povole-
no.  Foto: Y. Pudilová


