
Omezení sběrných míst tříděného odpadu.  

Již delší dobu se potýkáme s problematikou udržení pořádku kolem sběrného místa na křižovatce 

Pražská a Nádražní ulice, pro zámosťáky „Plácek“, a nejen tam. Situace je měsíc co měsíc horší a 

horší. Kromě toho, že místo je populární mezi místními, stalo se i oblíbeným terčem nájezdů obyvatel 

z okolních obcí a z kdysi spořádaného místa se stala neřízená skládka čehokoliv.   

Bohužel poslední dobou pozbývá toto místo i charakteru sběrného místa na tříděný odpad. Stalo se 

nedobrým zvykem, že do popelnic na plasty naházejí nezodpovědní občané cokoli, včetně plastových 

sáčků se zbytky jídla či psími výkaly atp. V popelnici na obalový polystyren nám dobráci, 

pravděpodobně provozovatelé penzionů, hospod či jiných restauračních zařízení, vyhazují tácky, 

populární „krabičky“ na jídlo, pochopitelně i se zbytky jídel, do popelnice na kartony a běžný papír 

pak kelímky od nápojů z poplastovaného či voskovaného papíru nebo plastu a další odpady. Není 

výjimkou, že u popelnic najdeme pohozené i nebezpečné odpady- viz foto. 

Kdykoli jedu kolem a vidím, že se někdo snaží nacpat do popelnic pytel, zastavím a zjišťuji, proč nám 

nezaveze odpad do sběrného dvora, kde jsme i na velký objem odpadu, jak tříděného, tak 

netříděného, připraveni. Ani nechci publikovat odpovědi jakých se mi občas dostává. K těm 

publikovatelným patří zejména odpovědi, že je to pro ně zajížďka, ztráta času atd. atd.  Bohužel si 

neuvědomí, že pytli, které přivezou ve svém autě, omezí možnost odložit ostatním občanům z okolí 

drobné každodenní množství tříděného odpadu, pro které jsou sběrná místa po městě určena a 

dimenzována. Nejsmutnější je, že nakonec jedou kolem sběrného dvora tak jako tak. 

Pro některé občany je nepřekonatelným problémem i sešlápnout lepenkovou krabici a složit ji tak, 

aby se do kontejneru vešly i další lepenkové obaly a papír. V horším případě je pro některá individua 

nepřekonatelný problém, a možná i potěšení, lepenkovou krabici do kontejneru dát. To ji raději 

pohodí ke kontejneru, natož aby se obtěžovali z ní vyndal další odpad jako polystyrenové výztuhy či 

pastové obaly a ty dali do označených popelnic.  

Občané si prostě zvykli pouze poukazovat na to, že je kolem popelnic nepořádek, ale už jim samým je 

zatěžko kolem popelnic pořádek zachovávat. Tedy klasické chování „hezky česky“. 

Celou situaci jsme se snažili řešit i zvýšením frekvence vývozu odpadů, dokonce jsme mimořádně 

sváželi tříděný odpad i o svátcích začátkem července. Bohužel čím více svážíme, tím více odpadu se 

začíná kolem popelnic povalovat a lidé? On to někdo stejně uklidí! Tudy cesta asi nepovede. PMH , 

jako každá jiná firma disponuje omezeným počtem pracovníků a i rozpočtem.  

Proto, abych předešel znečišťování města, které je turisticky atraktivní a vyhledávané, abych předešel 

hromadění veteše, televizí, radiátorů, kufrů a dětských kočárků, nebezpečného odpadu a odpadů 

z hospod na volném prostranství, shnilého masa, kůží stažených z divoké zvěře a dalších nechutností 

v popelnicích na tříděný odpad, budu postupně omezovat, a i rušit standardní velká místa jako např. 

na „Plácku“.   

A věřte mi, že nejde jen o vizuální nepořádek, ale mnohdy i o nesnesitelný zápach z rozkládajících se 

zbytků potravin apod. Část popelnic přemístíme z hlavních tahů do okolních ulic tak, aby byly na očích 

a v dohledu rodinných domků. 

Prioritním místem sběru tedy je a zůstává sběrný dvůr ve Vltavské ulici, kde občané mohou uložit jak 

všechny druhy tříděného odpadu, tak i objemný odpad a nebezpečný odpad. 

Sám osobně nejsem nadšen tímto opatřením, ale věřte mi, že ani já nechci přihlížet tomu, jak 

nezodpovědní občané vědomě a hloupě znečišťují naše jinak překrásné město.   

Ing. Jaroslav Rada, ředitel PMH 



 

 



 

 


