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

Současná doba 
s sebou přináší 
stále větší tlak 

na šetření energií a na využívání druhot-
ných surovin. To může při stále rostoucích 
cenách a nákladech přinést nemalou úspo-
ru fi nančních zdrojů nejen občanům, ale 
i obecním pokladnám.

Z tohoto důvodu přistoupilo město Pro-
stějov ve spolupráci se společností .A.S.A. 
TS Prostějov k realizaci záměru rozšíření 
možností pro uložení vytříděných odpa-
dů.

V současné době je možno z domovního 
odpadu vytřídit PET lahve, směsný plast, 
papír, bílé a barevné sklo a nápojové kar-
tony. Vytříděné odpady můžeme odložit 
do tzv. „separačních hnízd“, kterých je 
nyní v Prostějově 113. Separační hnízda 
jsou určena pro všechen výše uvedený 
vytříděný odpad. 

Druhou možností je odložit vytřídě-
né odpady do sběrného dvora. V rámci 
zkvalitnění služeb pro občany připravu-
jeme v současné době výstavbu druhého 
sběrného dvora.

Pro lepší obslužnost a čistotu „separač-
ních hnízd“ došlo v letošním roce k něko-
lika změnám – v prvé řadě k výměně 
zastaralých „zvonů“ na papír a plasty za 
plastové kontejnery, které umožňují mno-
hem jednodušší uložení odpadu. V sou-
vislosti s touto výměnou a s požadavky 
zpracovatelů odpadu pak došlo i ke slou-
čení PET lahví, směsných plastů a nápo-
jových kartonů do jediné komodity nazva-
né „směsné plasty“. V rámci modernizace 
„separačních hnízd“ došlo i k posouzení 
potřebné kapacity odpadových nádob pro 
jednotlivé části města Prostějov včetně 
optimalizace svozových tras. Na základě 
vyhodnocení takto získaných informací 
jsme ve spolupráci s městem Prostějov 
zpracovali návrh na zřízení dalších 49 
tzv. mini hnízd, kde budou umístěny pou-

ze kontejnery na směsné plasty a na papír. 
Týká se to zejména lokalit se zvýšenou 
koncentrací obyvatel, jako jsou například 
sídliště, kde v mnoha případech kapacita 
přistavených odpadových nádob nestačí 
pokrývat potřeby pro uložení separova-
ného odpadu. Toto rozšíření proběhne 
ještě v letošním roce. Do té doby bude 
společnost .A.S.A. v případě potřeby pro-
vádět i mimořádné svozy separovaných 
odpadů. 

Současně s rozšířením „separačních 
hnízd“ dojde v průběhu letošního roku 
i k opravám hnízd, aby  kontejnery nestá-
ly na travnatých plochách a nepůsobily 
rušivým dojmem.

Na závěr je třeba konstatovat, že veš-
kerá tato opatření nemají vliv pouze na 
úsporu fi nančních zdrojů, ale je zde i mno-
hem důležitější aspekt ochrany životního 
prostředí. Zvýšení objemu separovaného 
odpadu má jednoznačný dopad na snížení 
množství směsného komunálního odpadu 
ukládaného na skládkách.

Třídění odpadů z domácností bude ještě jednodušší

Na zhruba padesáti místech ve městě budou 
rozmístěny další kontejnery na tříděný odpad 

To je název celostátní kampaně, kterou 
v jednotlivých krajích realizuje společnost 
EKOKOM a.s. prostřednictvím svých 
partnerů. V Olomouckém kraji je garan-
tem  kampaně Olomoucký kraj.

Kampaň je součástí pilotního projektu 
Intenzifi kace odděleného sběru a zajištění 
využití komunálních odpadů včetně jejich 
obalové složky v Olomouckém kraji, kte-
rý zaštítil Olomoucký kraj. Uskutečnily se 
již dva ročníky, které si kladly za cíl infor-
movat veřejnost o potřebnosti a správnosti 
třídění. V loňském a letošním roce chceme 
vysvětlit občanům, že třídění má smysl. 

Co ukrývá popelnice vašeho souseda?   
Každý občan Prostějova  vyproduko-

val za rok 2006 asi 225 kg odpadů. A jak 
vypadá průměrně vaše popelnice?  25 % 
tvoří bioodpad, 20 % papír,  33 % plasty 
a 2 % sklo.

Objemný odpad: starý nábytek, umy-
vadla - toalety, kuchyňské linky, drobný 
stavební odpad atd.

Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, 
plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy 
(plechovky, Al), textil atd. 

Nebezpečný odpad: zářivky, léky, gal-
vanické články (baterky), barvy, lepidla, 
oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 

Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, 
který zůstane po vytřídění výše uvedených 
složek.

Víte, že:
✔ Pokud odpady už doma třídíme, 

umožníme tak recyklaci více než třetiny 
množství, které vyprodukujeme v domác-
nostech.  Za rok tak můžeme vytřídit až 30 
kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. 

✔ Vytříděný odpad se dále zpracovává 
na dotříďovacích linkách, odkud putuje 
do zpracovatelských fi rem, které z odpadů 
vyrábějí nové výrobky. 

✔ V Olomouckém kraji je dostatečná 
síť dotříďovacích linek. 

✔ Z Prostějova se vozí plasty a PET 
láhve k dotřídění  na linku do Olomouce, 
Přerova a Lobodic. 

✔ Sklo se vozí do Olomouce, Přerova 
a Kyjova. 

✔ Papír se předává k dalšímu vytřídě-
ní a zpracování společnostem Kastner, 
Sebranka, Nature, Respono Vyškov.

O důležitosti „čistoty“ odpadů 
a o tom, jak ji udržet 

Aby se vytříděný odpad mohl dále kva-
litně zpracovávat, je nezbytná jeho „čisto-
ta“. Tedy -  aby se do kontejnerů na třídě-
ný odpad vhazovalo opravdu jen to, co do 
nich patří. 

Setkáváme se i s tím, že lidé do kontej-
nerů na plasty (žluté kontejnery) vhazují 
pouze PET láhve. Lze sem však vhazovat 
také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly 
z plastů, polystyren či nápojové kartony. 

Na druhé straně sem v žádném přípa-
dě nepatří novodurové trubky, obaly od 
nebezpečných látek, jako jsou motorové 
oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale 
sledujte nálepku na vašem kontejneru. 

Do kontejnerů na papír (modré kontej-
nery) či do sběrných dvorů lze vhazovat 
nebo odvézt noviny, časopisy, kancelář-
ský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenku, karton, papírové obaly 
atd. 

V žádném případě do kontejneru na 
papír nepatří  mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, uhlový a voskovaný 
papír, použité plenky či hygienické potře-
by.

Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat 
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleně-
né střepy i tabulové sklo. Pozor! Máte-.li 
k dispozici i kontejner na bílé sklo, vha-
zujte sem pouze čiré sklo, sklenice apod. 
Vhodíte-li běžné sklo, znehodnotíte obsah 
celého kontejneru.

Do kontejnerů na sklo nepatří kera-
mika, porcelán, autosklo, drátěné sklo 
a zrcadla. 

Nápojové kartony lze v Prostějově 
vhazovat společně s plasty a PET lahve-
mi do žlutých kontejnerů. Před vhozením 
nápojového kartonu jej prosím vymyjte 
a zmenšete jeho objem, ať - stejně jako 
u PET lahví - nevozíme vzduch.

Kovový, velkoobjemový a nebezpečný 
odpad (tedy včetně akumulátorů) patří do 
speciálních sběren nebo sběrných dvorů.

V současné době již funguje tzv. zpětný 
odběr elektrospotřebičů. Kam s elektro-
spotřebiči, zjistíte na městském úřadě.

Z plastů z kontejnerů 
jsou lavičky i bundy 

Proč třídíme odpad? Jednotlivé komo-
dity - tedy to, co třídíme v jednotlivých 
kontejnerech - jsou dále zpracovávány. 
V třídičkách se dotřídí, odvezou se do 
zpracovatelských fi rem a ty z nich vyrábí 
nové zboží.

Například z plastů se vyrábí bundy, 
lavičky, skluzavky, fólie, netkané textilie.

Z papíru recyklovaný papír, který je 
možno používat i do kopírek, papírové 
kapesníčky, toaletní papír, kartony, knihy.

Ze skla nové sklo. 
Z nápojových kartonů nástěnky a další 

výrobky.

Kam tedy s nimi? 
Pro přehlednost uvádíme, kam s jednot-

livými druhy odpadů.
✔ PLAST - žlutý kontejner nebo sběr-

ný dvůr.
✔ SKLO - bílý nebo zelený kontejner, 

přičemž bílý pouze na bílé sklo, nebo sběr-
ný dvůr.

✔  PAPÍR - modrý kontejner,  sběrný 
dvůr, sběrné suroviny.

✔ NÁPOJOVÝ KARTON - žlutý kon-
tejner nebo sběrný dvůr.

✔ NEBEZPEČNÝ ODPAD - sběrné 
dvory nebo lékárna.

✔ BIOODPAD - vlastní kompostér 
nebo sběrný dvůr.

✔ VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - 
sběrný dvůr.

✔ ELEKTROSPOTŘEBIČE - systé-
my zpětného odběru, sběrné dvory.

✔ STAVEBNÍ SUŤ - sběrný dvůr 
(v malém množství a za úplatu), ve větším 
množství recyklační stanice stavebního 
odpadu.

Má to smysl. Třiďte odpad 

Jana Adámková,
skupina prevence Městské policie Prostějov 

To je otázka, která napadla snad každého 
z nás. Bohužel, často se stává, že občané 
z našeho města odkládají odpad kam je 
napadne.  Můžeme vidět nepořádek u kon-
tejnerů, v příkopě, na Hloučele atd. Občané 

přitom mohou odpad zdarma uložit ve sběr-
ném dvoře U Sv. Anny. Výjimkou je pouze 
větší množství stavebního odpadu. 

Společnost .A.S.A. současně nabízí odvoz 
odpadu. Uložení jedné tuny stojí do 1 130 
Kč plus pronájem kontejneru 59,50  Kč na 
den + poplatek za počet ujetých kilometrů 
– záleží na tom, kam bude odpad odvezen. 

Na druhé straně lidem, kteří jsou při-
stiženi, že ukládají odpad mimo určená 
místa, hrozí bloková pokuta až 1 000 Kč, 
u správního řízení až 50 000 Kč. 

Městská policie dohlíží na místní 
záležitosti veřejného pořádku a do její kom-
petence patří  i tyto záležitosti. Od počát-
ku roku řešili strážníci 31 případů uložení 

odpadu na místa, kde to není povoleno. 
Před několika dny byla na linku 156 

oznámena černá skládka v ulici Mozartova 
u  nádob na tříděný odpad. Strážník zjis-
til, že na uvedeném místě se nachází větší 
množství oděvů, obuvi a dalšího domácího 
odpadu. Mezi těmito věcmi se nacházel 
i ústřižek poštovní poukázky. Osobu se 
podařilo vypátrat a pro podezření z pře-
stupku  byla celá událost předána správní-
mu orgánu. 

Samozřejmě, že ne vždy se toto podaří. 
Ale i přesto je jasné, že nedodržování záko-
na se nevyplácí. Na druhou stranu, nejde 
snad jen o peníze. Čisté město je přece přá-
ním každého!

Jak se zbavit domovního odpadu?
Pronájem kontejneru       59,50 Kč/den
Doprava        17,85 Kč/km
Komunální odpad  - uložení     1 130 Kč/t
Stavební suť čistá - uložení    250 Kč/m3
Dřevo  - uložení       650 Kč/t

Vzdálenost úložiště komunálního odpadu    cca 35 km
Vzdálenost úložiště stavební suti    cca 10 km
Vzdálenost úložiště dřeva     cca 15 km

Stanoviště kontejnerů na tříděný 
odpad v Mozartově ulici se promě-
nilo v černou skládku.   Foto: J. Adámková

Každý občan Prostějova  
vyprodukoval za rok 2006 
asi 225 kg odpadů. A jak 
vypadá průměrně vaše 
popelnice?  25 % tvoří 
bioodpad, 20 % papír,  
33 % plasty a 2 % sklo.

Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné ceny dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

Milí spoluobčané,
ověřte si své znalosti z oblasti komunikace, ve které se zdokonalují samotní pracov-

níci městského úřadu. 
V roce 2007 a 2008 absolvují pracovníci MěÚ v  Prostějově interakční kurzy komuni-

kace. Díky nim mohou lépe porozumět vašim potřebám a přáním a společně s vámi lépe 
hledat adekvátní řešení vašich problémů. 

Nyní máte možnost si s našimi pracovníky ověřit své znalosti této oblasti v rámci 
testu, který v průběhu letošního roku zveřejňujeme na pokračování v Radničních listech. 
Deset nejlepších z vás bude v prosinci 2007 odměněno. Hlavní ceny jsou hrazeny z pro-
středků Evropské unie, o věcné ceny se postará Městský úřad v Prostějově. 

Tento test je zájemcům k dispozici  i na stránkách: www.mestopv.cz 

9. BLOK OTÁZEK

1. Dobrý stres, reakce na podněty považované za příjemné se jmenuje:
a) eustres
b) distres
c) nonstres.

2. Hlavním nástrojem empatie je:
a)  vnímání, komunikace, pozorování a zkušenosti
b) vnímání a komunikace
c) pozorování a zkušenosti.

3. Schopnost jasně, přiměřeně, slušně vyjadřovat svá přání, myšlenky, názory jak 
pozitivní, tak negativní, abychom neporušovali svoje potřeby (abychom nebyli pasivní) 
a současně abychom neporušovali potřeby druhých lidí (abychom nebyli agresivní) je:
a) manipulace
b) agresivita
c) asertivita.

4. Důležitá dovednost umět vyslechnout druhého bez zbytečného přerušování, 
moralizování či nadbytečných rad. Jde o umění ukázat, že jsme schopni vzít druhého 
vážně, s respektem a takového, jaký je. Tato dovednost se jmenuje:
a) zpětná vazba
b) aktivní naslouchání
c) salámová metoda.

5. Mezi projevy nejistoty nepatří:
a) pohled do země a do stran
b) zdůrazňující gestikulace
c) shrbení těla.

…………….…………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

Jméno, příjmení, kontakt

Ústřižky s vyznačením odpovědí můžete posílat e-mailem na adresu: olga.vyslouzilo-
va@mestopv.cz nebo doručit na Informační službu Městského úřadu v Prostějově, nám. 
T. G. Masaryka 12 – 14.

Redakce Radničních listů obdržela něko-
lik dotazů týkajících se zákazu nočního 
parkování kamionů v ulicích města. Zve-
řejňujeme proto jak „typický“ dotaz, tak 
odpověď ředitele městské policie Bc. Jana 
Nagyho:

Dotaz: Při vjezdech do města je umís-
těno dopravní značení, které zakazuje par-
kování nákladních automobilů, autobusů 
a traktorů v určitou dobu. Není zde však 
uvedeno, zda se jedná o nákladní automo-
bily od 3,5 t nebo zda jde o všechna náklad-
ní auta, tedy i dodávky a osobní automobily 
s přepážkou (které samozřejmě také spada-
jí pod nákladní automobily). Znamená to 
tedy, že v inkriminovanou dobu nesmějí na 
veřejném prostranství parkovat ani dodáv-
ky a osobní automobily s přepážkou? 

Odpověď: Od začátku měsíce září 2007 
platí na území města Prostějova zákaz stá-
ní  nákladních vozidel, traktorů a autobusů 
v době od 22.00 do 06.00 hod na katastru 
města. Přesněji řečeno v oblasti, která je 
označena dopravní tabulí zóna s dopravním 
omezením IP 25a. Tato oblast je ukončena 
opět dopravní značkou IP 25b. 

To znamená, že traktory, autobusy 
a nákladní vozidla nad 3,5 tuny nesmějí par-
kovat v ulicích, na veřejných prostranstvích 

a parkovištích ve městě Prostějově. Přitom 
není rozhodné, zda parkoviště je soukromé či 
nikoliv. Rozhodné je, zda je veřejně přístup-
né. Parkovat lze v uzavřených objektech. 

K dotazu na pojem „nákladní vozidlo“: 
toto upřesňuje prováděcí vyhláška k záko-
nu o provozu na pozemních komunikacích 
tak, že je-li uveden tento symbol nákladního 
vozidla, má se na mysli vozidlo nad 3,5 t. 

Městská policie tento zákaz kontroluje 
dle možností každou noc. O druhém zářijo-
vém víkendu zaregistrovala až 12 přestupků 
řidičů vozidel nad 3,5 tuny, kteří navzdory 
zákazu parkování v ulicích Prostějova nebo 
na parkovištích svůj vůz v nočních hodi-
nách odstavili. Takovýmto majitelům vozi-
del hrozí pokuta až do výše 2 000 Kč. 

Od září 2007: zákaz nočního parkování 
nákladních vozidel nad 3,5 tuny, 

autobusů a traktorů ve městě

Bc. Jan Nagy, 
ředitel městské policie: 
O druhém zářijovém víkendu 

zaregistrovali strážníci až 12 pře-
stupků řidičů vozidel nad 3,5 tuny, 
kteří navzdory zákazu parkování 
v ulicích Prostějova nebo na parko-
vištích svůj vůz v nočních hodinách 
odstavili.


