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Nová třídící místa, nové plastové kontejnery a popelářská
nástavba na svozové auto
Projekt Zkvalitnění nakládání s odpady v Mnichovicích byl včas ukončen,
nejpozději od konce února můžete třídit komunální odpad pohodlněji.

Třídící místa jsou v deseti lokalitách
Stávající

ZELENÝ KONTEJNER – SKLO
ANO – sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, rozbité
skleničky, lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, také tabulové sklo z oken a ze dveří.
NE – Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem
ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

1. Jánské náměstí
2. Pražská ulice – před Mnichovkou vedle zeleniny (rádi bychom prostor v budoucnu upravili)

Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým
vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Podpořeni jsme byli dotací Státního fondu životního prostředí, Operačního programu životní prostředí. Mnichovice ze svého rozpočtu zaplatili 290 tisíc
korun, dalších 1 260 0000,– Kč jsme získali z dotace.

ŽLUTÝ KONTEJNER – PLAST
ANO – Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE – Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Fričova ulice

3. Pražská ulice – u bytovek
4. Myšlín (úprava místa podle toho, jak se osvědčí nové kontejnery)
5. Božkov u památných lip (plánovaná úprava a vytvoření jakéhosi „zálivu“ od silnice, aby kontejnery nebyly přímo v parčíku)

MODRÝ KONTEJNER – PAPÍR
ANO – časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
NE – Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Nová místa:
U hřiště na Podhorkách
Fričova ulice – rozcestí
Kunická ulice – u trafostanice
Nad stavebninami, vpravo
před podjezdem trati ve směru na Božkov
10. U silnice před areálem Veřejných služeb – u sběrného místa je umístěn i kontejner na oblečení a obuv
a na elektroodpad

V průměrné české popelnici zabírají plasty nejvíc místa ze
všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale
i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

6.
7.
8.
9.

Třídící místa u VS – na oděvy
a elektroodpad

Prosím, třiďme.
1. Šetříme životní prostředí
2. Šetříme svoje peníze – ušetřit můžete i 1000 Kč ročně na svozu komunálního odpadu
3. Získáváme peníze do rozpočtu města – za vytříděný odpad
dostávají obce finance do rozpočtu města. Můžeme za ně pořídit třeba sběrný dvůr.
Všichni víme, že u stávajících kontejnerů je binec. Nedělají ho
ovšem mimozemšťané, ale lidé. Ti, kteří tu žijí, ti, kteří tu mají
chaty nebo ti, kteří jen jedou kolem. Prosím, snažme se a nepořádek nedělejme. A pokud uvidíte někoho pohazovat igelitky plné
nepořádku u kontejnerů na tříděný odpad, upozorněte jej, že je to
trestné, prosím. Třeba si to příště, právě díky vašemu upozornění,
rozmyslí.

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré
kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho
správně zbavit.
Zda se nové kontejnery osvědčí, ukáže jednoznačně podíl vytříděného odpadu. K navýšení jsme se zavázali dotačnímu orgánu. Pokud třídit nebudeme, hrozí, že nám bude dotace zkrácena
nebo odebrána a to by byla pro město obrovská škoda.
Komise pro čistotu města, odpadové hospodářství a životní prostředí pracuje na plánu sběrného dvora, rovněž studuje podklady k některým mnichovickým historickým skládkám, podklady
k areálu, kde je skládka plastového odpadu firmy JTC pana Šíchy.
Intenzivně sledujeme i dotační tituly, abychom mohli podmínky ve městě vylepšovat.
Mgr. Petra Pecková, starostka

