Krajský úřad Středočeský kraj
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení nakládání s odpady
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Žádost o prověření způsobu nakládání s odpadem
Dne 1.4.2010 jsem na vlastní náklady přivezl do sběrného dvora Obce Strančice jednorázově zvýšené
množství vytříděného odpadu z domácnosti (papír, plastové fólie) – cca 50-60 kg, abych ho předal
k recyklaci. Do přistavovaných kontejnerů na vytříděný odpad (papír, sklo a plasty) v naší části obce jsem
nechtěl tento odpad uložit, abych je zbytečně nezaplnil. Pracovník sběrného dvora však po mě požadoval
zvážení odpadu s tím, že za jeho předání musím zaplatit poplatek podle hmotnosti. Na můj telefonický
dotaz na OÚ Strančice mi bylo sděleno, že „ukládání odpadu ve sběrném dvoře bylo zpoplatněno“. Proto
jsem nakonec tento odpad odvezl zpět a uložil ho do kontejnerů na vytříděný odpad v naší části obce.
Poté jsem na OÚ Strančice podal žádost o informaci, jak je zpoplatňováno ukládání jednotlivých složek
odpadu (viz. příloha), protože takový dokument nebyl nikdy náležitě zveřejněn, a dostal jsem e-mailem
odpověď, kterou i se všemi 3 přílohami přikládám.
Z těchto příloh však vyplývá, že Rada obce Strančice rozhodla pouze o zpoplatnění velkoobjemového
odpadu a pneumatik, o vytříděných složkách odpadu (sklo, papír, plasty) zde není žádná zmínka, z letáku
sběrného dvora bohužel nelze vyčíst prakticky nic, protože je zde např. uvedeno, že veškerý odpad (s
výjimkou nebezpečného) se „vykupuje“, ale ve skutečnosti se za jeho ukládání platí, a to jak za stavební
suť, tak i za papír (který se odnepaměti vždy skutečně vykupoval), dále není vůbec zřejmé, že se jedná o
ceník, protože údaje typu 4,50/kg mohou znamenat prakticky cokoli, ani kdo komu vlastně ty
4,50„čehokoli“/kg odpadu má předat.
Vzhledem k tomu, že vážení odpadu se podle mých ověřených zkušeností provádí ve sběrném dvoře
Obce Strančice najednou (pro všechny složky), nelze ani při velké dávce tolerance k takovémuto
dokumentu považovat uvedené údaje za reálné (při mé návštěvě před cca 5 měsíci jsem zde za odložení
odřezků sádrokartonu – cca 80-100 kg, 1 igelitové tašky s odřezky minerální vaty – cca 3 kg a svázaných
papírových kartonů – cca 50 kg, zaplatil bez jakéhokoliv vysvětlení 535,- Kč - doklad rovněž přikládám).
Žádám o prověření souladu uvedeného způsobu nakládání s odpadem s příslušnými právními předpisy a
případné vyvození patřičných důsledků.
Za podanou informaci o výsledku šetření předem děkuji.
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