aneb Co jsme si od přírody vzali, vracíme v možné míře zpět

Nově od 16. dubna 2012
Hnědé nádoby na bioodpad
Hnědé nádoby BIO 240 litrů na kolečkách
zdarma:
300 ks těchto nádob bylo rozvezeno na začátku
dubna do vybraných domácností. Předpokládáme, že
v našem městě bude doplněn systém svozu dal-šími
BIO nádobami, které postupně nahradí „ne-vábné
hromádky“ a pytle v ulicích s odpadem BIO. Systém
sběru BIO by měl být nejen ra-cionální, ale i
efektivnější, a tím i ekonomičtější.
Přidělená nádoba BIO může být společně užívána i
vice domácnostmi nebo rodinnými domy. Jde nám
především o omezení hromádek a pytlů na veřejných

Svoz 1x za 14 dnů
v roce 2016 v liché týdny

Začínáme od dubna!
Vždy pondělí a úterý zahajujeme svoz v
severních ulicích města, počínaje Tyršovou ulicí
a postupně pokračujeme do jižních a západních
částí města ČSA, Špitálská apod.

plochách, které nedělají městu dobrou vizitku. S
jed-notlivými domácnostmi bude uzavřena
dohoda o bezplatném zapůjčení a bezplatném
vyvážení při-dělené BIO nádoby.
Svoz BIO z domácností, které nemají k dispozici
hnědou BIO nádobu, zůstává nezměněn, a bude se
svážet 1 x za čtrnáct dnů v liché týdny, počínaje od
dubna.

Vydávání
kompostovacího
substrátu
kompostu TSMS (organické hnojivo) zdarma
občanům města bude zahájeno od května každou
druhou středu na Zámecké ulici v „Panšule“ od
14 do 17 hod.
V rámci 90 % dotace, kterou získaly TSMS bylo
pořízeno nejen 300 ks bio nádob a dvě svozová vozidla ale i 10 zelených kontejnerů 2,5 m3, které
budou od března operativně umístěny v uli-cích
města, kde jsou obvyklá místa na BIO odpad. Do
těchto kontejnerů můžou odkládat občané pouze
bioodpad.

Co do bioodpadu patří
• odpad ze zahrad občanů města
• zelený odpad z údržby veřejných
ploch (biologicky rozložitelný)
• posečená tráva, plevel
• větvičky, listí
• zvadlé květiny
• zemina z květináčů
• kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů
• drny, spadané ovoce

Co do bioodpadu nepatří
• obaly (papírové a lepenkové, plastové,
ko-vové a kompozitní)
• stavební odpad (beton, hrubá a jemná
keramika, výrobky ze sádry, cihly,
odpad druhotně blíže neurčený nebo
výše ne-uvedený)
• domovní odpad
• sklo, plasty, kovy
• textilní materiál
• převařené zbytky z jídel, maso, kosti…
• jakékoliv jiné neorganické materiály a
od-pady

Technické služby
města Slavkova u Brna,
příspěvková organizace
Československé armády 1676, 68401 Slavkov u Brna

Telefon: 544 221 302
Mobil: 603 156 818
E-mail: reditel@tsslavkov.cz

www.tsslavkov.cz

Bioodpad jako hodnotná surovina
V současné době se na celém světě dlouhodobě zaznamenává
úby-tek organické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu do půdy
ve formě hnojiva-kompostu je důležité pro udržení kvality půdy.

Kompost jako jeden z možných produktů zpracování
bioodpadů obsahuje humus, který je základem přirozené
úrodnosti půd a také zlepšuje jímavost půdy pro vodu, a tím
snižuje riziko eroze a po-vodní.

Proč třídit bioodpad
Bioodpady tvoří významnou součást odpadů vznikajících v
každé domácnosti, kde jejich podíl může představovat až 40 %
celkového objemu. Netříděný směsný odpad končí bez užitku
na skládkách. Bioodpady způsobují na skládce nežá-doucí
komplikace, jako např. vznik a uvolňování skleníkových plynů
(metan, oxid uhličitý) vznikajících při rozkladu.

Díky separovanému sběru se z bioodpadu stává
hodnotná su-rovina, kterou je možné následně zužitkovat
např. jako hno-jivo ve formě kompostu (který je široce
využitelný jak v zemědělství, údržbě veřejné zeleně), tak
i v domácnostech či na zahrádkách.
Tříděním bioodpadu snižujeme náklady na svoz směsného
odpadu. Plníme legislativní povinnosti. Ekologické chování
každého z nás šetří životní prostředí našeho města.
• kompostování je nejpřirozenější přírodní proces
• kompost může nahradit umělá hnojiva
• kompost je skvěle využitelný na každé zahradě
• kompostování je nejvhodnější technologie zpracování
bio-logicky rozložitelných odpadů v našem městě

Co je bioodpad
vhodný ke kompostování
Za bioodpad je považován odpad, který je tvořen biologicky
rozložitelným materiálem vznikajícím např. při údržbě veřejné
zeleně, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce.

• už čtvrtým rokem občané našeho města prokazují svůj ekologický přístup ke společnému životnímu prostředí tím, že
bioodpad nepálí, ale po svozu končí na kompostárně města

• na kompostárně přeměníme přírodním aerobním
proce-sem za přístupu kyslíku a mikroorganizmů za 75
dnů odpad na kvalitní přírodní hnojivo
• cesta k ekologickému a také ekonomickému a
racionál-nímu hospodaření s odpady v našem městě
• jen dobře vytříděný bioodpad je zárukou výroby
kvalitního kompostu
• tříděním bioodpadů plní naše město legislativní povinnosti
• Slavkov u Brna patří v ČR k prvním městům, kde už čtvrtým
rokem úspěšně plošně třídíme bioodpady ze zeleně

Kompostování – kruh se uzavřel
Město Slavkov u Brna získalo v r. 2009 dotaci 95%, tj. 8 929 000
Kč na systém nakládání s bioodpady a kompostárnu pro město
Slav-kov u Brna. Dotaci poskytlo EUFS, SFŽP, ŽPJMK. Tento
projekt je úspěšně realizován už tři roky.

Technické služby Města Slavkova u Brna získaly v roce 2011
dotaci 90 %, tj. 4 330 099 Kč na projekt rozšíření separace
biologických odpadů ve městě Slavkově u Brna. Tento projekt
bude realizován od dubna 2012. Jedná se o pořízení
svozových vozidel, 10 kontej-nerů 2,5 m3 a 300 ks 240 l
nádob na biologický odpad ze zahrad občanů.

