
SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ 
 

     Jak už jsme Vás v minulosti informovali, město Vlašim v roce 2009 zahájilo pilotní 
projekt na sběr bioodpadů. Bylo tehdy nakoupeno celkem 260 ks plastových nádob 
hnědé barvy a ty byly následně rozmístěny jednak u všech kontejnerů na tříděný 
odpad, a jednak u všech rodinných domů ve vytipovaných oblastech města. Jelikož se 
jednalo o pilotní projekt s omezeným počtem nádob, bylo jejich vyprazdňování pro 
občany zdarma. 
     Na konci loňského roku Rada Města Vlašim rozhodla (na základě iniciativy 
Technických služeb Vlašim s.r.o.), že od roku 2014 tato služba pro občany bude 
rozšířena na celé území města, a to včetně přidružených obcí. Takže tím, že nyní 
budou vytvořeny podmínky pro sběr bioodpadů pro všechny občany bez rozdílu, 
stává se současně jejich sběr (třídění bioodpadů) pro každého občana povinností 
(Pozn.: povinnost třídit všechny odpady, tedy nejen bioodpady, je dána jednak 
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, a jednak to vyplývá z „Obecně závazné vyhlášky 
města Vlašim č.4/2005 o odpadech“, ve znění pozdějších změn. Každá obec totiž musí 
ze zákona nastavit taková pravidla, aby se na skládku ukládalo odpadů co možná 
nejméně, a naopak se jich co nejvíce využívalo jako druhotných surovin. A jen pro 
doplnění – povinnost třídit všechny odpady, tedy i bioodpady, platí již velmi dlouho, 
ale nebylo to nikdy důsledně a striktně vyžadováno, jelikož nebyly pro občany 
vytvořeny dostatečné podmínky pro třídění; nebylo ve městě dostatečné množství 
nádob na třídění odpadů). 
     Technické služby Vlašim tedy letos nabízejí novou službu – na základě objednávky 
dodají ke každému rodinnému domu nádobu na bioodpady s četností 17 nebo 35 
svozů za rok. Ale protože svoz BIO odpadů stojí nemalé peníze, bylo současně Radou 
města rozhodnuto, že tato nová služba bude mírně zpoplatněna. Někdo může říci, že 
bude muset vydat další peníze navíc. Jenže ten kdo bude svoje odpady opravdu třídit 
důsledně, měl by ve finále naopak ušetřit – bude mít menší počet výsypů u klasické 
popelnice, která je o mnoho dražší než výsyp bionádoby.  
     Občané z panelových domů pak mají možnost svoje bioodpady (zbytky zeleniny, 
ovoce, jídla bez masa a živočišných zbytků) dávat do hnědých bionádob rozmístěných 
po městě, většinou u kontejnerů na směsné odpady (v minulosti byly tyto bionádoby 
umístěny jen u nádob na tříděný odpad). Cena za svoz takto sebraných bioodpadů je 
již zakalkulována v ceně svozu kontejnerů se směsným odpadem.  
     Jelikož třídit i biologicky rozložitelné odpady je nyní pro každého ze zákona daná 
povinnost, bylo dále dohodnuto, že když pracovnici TS Vlašim zjistí, že klasická 
popelnice na směsný odpad obsahuje i odpady rostlinného původu (které by jinak 
měly být ukládány do BIO nádoby hnědé barvy), popelnici nevyvezou a občanovi 
vhodí do dopisní schránky lístek s upozorněním, že jeho nádoba nebyla vyvezena, 
proč nebyla vyvezena, a jaké má občan další možnosti řešení. Vyvezena pochopitelně 
nebude pouze v případě, že popelnice bude obsahovat těchto bioodpadů velké 
množství. Nikdo se samozřejmě nebude vyhýbat popelnici, kde je např. jedna slupka 
od banánu nebo 4 shnilá jablka. Jak se budou řešit kontejnery u panelových domů, 
v nichž bude velké množství bioodpadů, ukáže až praxe. Jednou z cest je osvěta a 
jednání s předsedy samospráv a apel na občany jednotlivých bytů. Další cestou (tou 
bolestnější) je zvýšení ceny za výsyp kontejneru u příslušného panelového domu, 
kterému kontejner patří. 



     Pilotní projekt na sběr bioodpadů v našem městě běží už pátým rokem a myslíme 
si, že většina občanů tento krok města zaregistrovala a dostatečně si zafixovala jako 
potřebný a hlavně účelný. Chceme být optimističtí, a tedy věříme, že rozšíření sběru  
a svozu bioodpadů na celé město, včetně našich přidružených obcí, bude přijato 
kladně a s pochopením a že lidé opravdu budou svoje odpady důsledně třídit i o tuto 
biologickou složku, a ne jen na papír, sklo a „petky“. Ostatně odpady se v našem 
městě třídí už od roku 1998. 
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