
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Z RODINNÝCH DOMKŮ 
 
     V dubnu 2014 jsme Vás informovali o tom, že byl v našem městě zaveden celoplošný sběr 
biologicky rozložitelných rostlinných odpadů (tzv. „bioodpadů“) do nádob hnědé barvy. K panelovým 
domům nádoby na tyto bioodpady (tzv. „BIOnádoby“) byly umístěny automaticky a cena za jejich 
svoz byla rovnou zakalkulována do ceny za vyvážení směsného komunálního odpadu. Výše této 
částky činí 1000,- Kč na každý kontejner o objemu 1100 litrů, který je vyvážený 1 x týdně.  BIOnádoby 
ale nebyly dány ke každé nádobě na směsný komunální odpad (ke každému paneláku). Důvodem je 
to, že lidé vyprodukují bioodpadů mnohem méně, než klasických kuchyňských odpadů, a nádoby by 
byly většinou prázdné. Přesto ale nádob na biologicky rozložitelné odpady je v sídlištích města 
mnohem více, než nádob na separaci skla, papíru atd., protože BIOnádoby zabírají mnohem méně 
místa, než klasické barevné nádoby na separaci. A také chceme naše občany motivovat k tomu, aby 
biologicky rozložitelné odpady začali opravdu třídit, podobně jako už léta třídí papír, sklo apod. 
Přestože BIOnádoba není u každého paneláku, tak ale náklady na svoz bioodpadů jsou rozpočítány na 
každý panelový dům bez rozdílu, podobně jako náklady na svoz tříděného odpadu (papír, sklo, PET, 
TetraPack). 
 
     Pro majitele rodinných domů ale platí jiná pravidla. U Technických služeb Vlašim (tel. 
317 842 540) si každý majitel rodinného domu může BIOnádobu hnědé barvy objednat sám a sám si 
také může zvolit četnost jejího vyvážení, od čehož se pak odvíjí i cena za svoz. Objednání nádoby ale 
zatím není povinné, protože kdo si chce na svém pozemku založit kompost a rostlinné zbytky nechat 
přeměnit v kvalitní hnojivo, ten tak může svobodně učinit. 
     Jenže, přestože jsme lidem z rodinných domků dali svobodně na výběr, rozmáhá se nám 
v posledních měsících nešvar, že lidé z rodinných domů kompost nebo kompostér na zahradě 
nemají, BIOnádobu si u Technických služeb Vlašim neobjednají a svoje odpady (trávu, listí, zbytky 
květin, shnilá jablka a zeleninu atd.) vozí do BIOnádob rozmístěných ve městě u panelových domů 
(které si ale platí nájemníci jednotlivých bytů).  
     Chceme proto všechny tyto šetřílky upozornit na to, že tímto svým konáním porušují městskou 
vyhlášku a nastavená pravidla, a že jim za to bude uložena pokuta až do výše 3000,- Kč. 
 
20.11.2014                RNDr. Ladislav Slezák, odbor ŽP 


