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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TŘÍDĚNÍ KOVŮ 

Připravovaná nová legislativa chce donutit obce, aby zefektivňovali čím dál více třídění 

odpadů. 

Při nedávné analýze směsného komunálního odpadu v obcích Svazku obcí pro komunální 

služby jsme došli k závěru, že se v nádobách na směsný komunální odpad často objevují 

kovové obaly.  

Svozová společnost ESKO-T s.r.o. se rozhodla na základě vyjádření EKO-KOMU o změně 

strategie třídění kovů, že od 1. 7. 2020 bude nově svážet kovové obaly společně s plasty. 

Odpady ze žlutých kontejnerů putují na třídící linku, kde jsou dále tříděny na jednotlivé 

komodity. Proto bude roztřídění kovů jednoduché. Kovy se tak mohou nově vhazovat do 

žlutých i šedých kontejnerů. 

 

Do žlutých kontejnerů společně s plasty také patří: 

- Nápojové plechovky 

- Plechovky od potravin 

- Alobal 

- Nádobky od kosmetiky 

- Ostatní kovové předměty – víčka, nádobí 

Do žlutých kontejnerů rozhodně nevhazujte: 

- Obaly znečištěné chemickými látkami, např. obaly od barev, benzínů, motorových 

olejů 

- Nevyprázdněné kovové obaly 

- Nádobky od sprejů 

- Elektrospotřebiče 

- Baterie 

Důležité upozornění: 

- Veškeré kovové obaly musí být čisté. Je důležité, abychom obsah nádoby pořádně 

vypotřebovali a nezůstávali zde zbytky potravy. Nečistoty (např. olej) by mohli silně 

poškodit obsah celého žlutého kontejneru 

- Nádobky od sprejů (i prázdné) stejně jako obaly od nebezpečných látek lze 

odevzdat v kterémkoliv sběrném dvoře 

- Na sběrných dvorech můžete nadále odevzdávat i ostatní kovové obaly a velké kusy 

kovů, které do žlutých ani šedých kontejnerů nepatří. Při vhození tohoto velkého kusu 

kovu hrozí poškození svozového vozidla 

- Do šedých kontejnerů můžete také stále vhazovat kovy, žlutý kontejner je nově na 

plasty i kovy současně 
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Obecně bude v budoucnu platit, že čím více vytřídíme odpadů, tím méně za odpad budeme 

platit. Je potřeba společnými silami o tom nyní přesvědčovat obyvatelstvo.  

Postupně budou na žluté kontejnery nalepovány i samolepky s kovy (co do nich patří a 

nepatří).  

 

VALNÁ HROMADA 

 

Představenstvo Svazku obcí pro komunální služby svolalo ve čtvrtek 16. 6. 2020 do hotelu 

Atom 30. Valnou hromadu. Letošní Valnou hromadu navštívilo 94 zástupců z celkových 166 

členských obcí. Hlavními body programu byla zpráva o činnosti představenstva od poslední 

valné hromady, zpráva dozorčí rady, návrh rozpočtu, projednání a schválení střednědobého 

investičního plánu pro období 2021 – 2025, členské příspěvky pro rok 2020, ceny za ukládání 

odpadů, vyhodnocení 14. ročníku soutěže obcí v třídění odpadu. 

 

Závěrem byla představena prezentace pana ředitele Pavla Gregora o fungování jednotlivých 

zařízení na třídění a zpracování odpadů a o nastaveném systému odpadového hospodářství 

v regionu Třebíč.  

NOVÁ SLUŽBA – SKARTACE DOKUMENTŮ 

V současné době připravujeme novou službu pro firmy, obce, orgány státní správy, banky i 

větší společnosti. Nová skartovací linka je po certifikaci a připravena k jednotlivým úkonům. 

Jedná se o skartaci dokumentů. Budeme schopni zajistit bezpečnost a profesionalitu při 

zpracování dokumentů. Pokud máte zájem o skartaci dokumentů, je možné se už nyní obrátit 

na pana Pavlíčka, který Vás více informuje: p.pavlicek@esko-t.cz, tel: 568 848 066 nebo 

602 359 553. 

mailto:p.pavlicek@esko-t.cz
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JAK BIOODPAD, VODA A VZDUCH-POUZE 

Z TOHO VZNIKÁ ESKOMPOST V 

PETRŮVKÁCH 

Tvrdé konkurenční praktiky se již objevily i mezi výrobci a distributory kompostu a 

organických hnojiv. Rovněž mezi občany se šíří zvěsti, že kompost z Petrůvek obsahuje 

chemické látky nebo snad přípravky, které mají podpořit proces kompostování nebo ničit 

určité druhy rostlin, např. plevely.  

Svazek obcí pro komunální služby a jeho firma Esko-T, s. r. o., jakožto výrobci kompostu 

v Odpadovém centru Petrůvky, se proti těmto fámám a domněnkám důrazně ohrazují.  

Představitelé obcí a občané se mohou kdykoli při odborných exkurzích sami na vlastní oči 

přesvědčit, jak se v Petrůvkách vyrábí kvalitní kompost. Zájemcům o kompost je také 

umožněno se kdykoli přijet přesvědčit o kvalitě kompostu a procesu jeho výroby v 

Odpadovém centru Petrůvky. 

Eskompost, který se v Petrůvkách vyrábí, je hnojivem, které vzniká pouze přirozenou cestou. 

Jedinými činiteli, kteří se na vzniku Eskompostu podílejí, jsou biologicky rozložitelný odpad 

z měst a obcí (zelené velkoobjemové kontejnery a hnědé nádoby), voda a vzduch.  

Poslední zakládka bioodpadu vznikla v Petrůvkách na přelomu března a dubna letošního roku. 

Jedná se o cca 50 metrů dlouhou, 7 metrů širokou a 3 metry vysokou zakládku, která byla 

v posledních dvou týdnech zvlhčena asi 100 000 litry vody. Ještě v 17. týdnu bude poprvé 
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překopána, aby se materiál provzdušnil. Už před touto překopávkou je uvnitř této zakládky 

více než 60 stupňů Celsia, a tato teplota bude v nejbližších dnech ještě stoupat i přes 70 

stupňů Celsia, což přirozeně zlikviduje všechna semena, včetně semen plevelů.  

 

Překopávání zakládky se bude provádět každý týden a v červenci bude proces kompostování 

u této zakládky u konce. Bude následovat poslední mechanická úprava, a to přesytí na 

bubnovém třídiči s oky 20x20 mm. Eskompost bude poté připraven k prodeji. Největší zájem 

o něj očekáváme po podzimní sklizni zeleniny na zahrádkách a polích, tedy před rytím či 

orbou.  

Výše popsaným způsobem se v Odpadovém centru Petrůvky vyrobil dosud veškerý kompost, 

který je organickým hnojivem s certifikátem od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského a jehož kvalita je průběžně kontrolována.  

Vše výše popsané jsou fakta, nikoli mýty, domněnky a pomluvy.       

CENTRUM VĚCÍ PRO DRUHOU ŠANCI 

Místo, kde lidé budou moci udělat něco dobrého pro druhé a taky pro opuštěné psy. To bude 

Centrum pro druhou šanci věcem, nebo taky anglicky Re Use Centrum.  

„Vyřizuji stavební povolení, do roka by mohlo být otevřeno. Inspirovali jsme se ve Vídni, 

kde tento přístup k věcem, které ještě můžou v jiných domácnostech sloužit, ale majitelům 

už přebývají, roky funguje velmi dobře,“ předeslal jednatel společnosti Esko-T Pavel 

Gregor. 
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Ve výsledku půjde o model, kdy lidé přivezou přebytečné elektrospotřebiče, nádobí, knížky, 

hračky či některé druhy nábytku. Obsluha předměty přijme, naskladní a centrum je pak za 

symbolickou cenu prodá zájemcům. Předpokládá se, že půjde o sociálně slabší obyvatele. 

Výtěžek poputuje jako dar pro městský útulek Třebíč, který má sídlo v areálu společnosti 

ESKO-T. „Rádi bychom zřídili na sběrných dvorech v okrese místa, například klece, kam 

budou moci lidé přebytečné, ale ještě použitelné předměty odkládat. A my ty věci už do 

Třebíče odvezeme. Na webových stránkách centra pak bude aktualizovaná nabídka,“ popsal 

Pavel Gregor. 

Ve Vídni se této činnosti podle pana Gregora věnuje jeden celý odbor na magistrátu. 

Odebrané věci z celého velkoměsta projdou kontrolou, u přístrojů odborníci v dílnách 

provedou revize. V regálech pak věci vypadají velmi dobře, skoro jako nové. „Má to 

poměrně úroveň,“ podotkl. „Určitě se do toho budeme vpravovat postupně. Chvíli bude 

trvat, než se všechno naučíme, ale myšlenka je to bezesporu dobrá,“ je přesvědčený.  Je to 

další krok k předcházení vzniku odpadů. 

         Zdroj: Třebíčský deník 

SBĚR KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ A TUKŮ 

V regionu Třebíč byl v prosinci loňského roku uveden do provozu nový systém sběru olejů. 

Na všech sběrných dvorech jsou rozmístěny žluté 5l nádoby a každý občan vlastnící 

evidenční kartu, která mu umožňuje odkládat odpady na sběrný dvůr, si je může zdarma 

vyzvednout a po naplnění opět vyměnit za prázdnou nádobu. 

Rady a typy: 

- Nádobu na olej vždy naplňte plnou a teprve potom odevzdávejte na sběrném dvoře 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94456&idc=7579187&ids=499&idp=89564&url=http%3A%2F%2Fwww.admwin.cz%2Fod-nabidky-po-fakturaci%2F
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- Rozhodně nikdy nevhazujte takto naplněné 5 l nádoby do žlutých kontejnerů na třídění 

plastů, mohl by se znehodnotit celý obsah kontejneru 

- Systém sběru do žlutých 5 l nádob je jediný systém sběru, který v Třebíči funguje, 

proto neodkládejte tyto nádoby nebo jiné (např. PET lahve plné olejů) u 

kontejnerových stání či veřejných prostranství 

- Plnou speciální 5 l žlutou nádobu s olejem odevzdávejte obsluze na sběrném dvoře 

- Olej v žádném případě nevylévejte do výlevky nebo kanalizace, olej a tuk silně 

znečišťuje kanalizační sítě a snižuje průtočnost nebo v krajních případech zapříčiní až 

ucpání. 

Do žlutých 5 l nádob patří tuk nebo olej: 

 ze smažení na pánvi 

 z fritézy 

 z nakládaných potravin, jako jsou sardinky, ovčí sýr, zelenina apod. 

Shromážděné tuky a oleje by neměly obsahovat žádné nečistoty, jako jsou zbytky strouhanky, 

potravin apod. Proto je potřeba olej a tuky 

slévat do nádoby přes sítko. 

 

Do žlutých 5 l nádob nepatří: 

 technické (syntetické) oleje a maziva 

 

Využití: 

Sesbírané tuky najdou uplatnění při výrobě 

methylesteru, který je přidáván do nafty jako 

biopalivo, v chemickém či kosmetickém 

průmyslu. Recyklované oleje jsou také jako 

ekologicky šetrné výrobky využívány 

dřevařském průmyslu. 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ MÁTE VE SVÝCH RUKOU 

Mobilní telefon už několik let není pouze komunikačním zařízením mezi dvěma lidmi. Jeho 

prostřednictvím dokážeme stále více věcí 

a už nějaký čas máme díky němu možnost 

zlepšit třídění odpadu ve svém regionu. 

S novou mobilní aplikací máte vše na 

jednom místě a doslova ve svých rukou.  
Třídění v regionu Třebíčsko. Právě pod 

tímto názvem si aplikaci můžete zcela 

zdarma stáhnout, a to jak v Google Play 

nebo v AppStore do svého mobilu. Pak už 

se můžete jen informovat, jaké složky 

odpadu patří do různě barevných nádob 

https://www.samosebou.cz/2017/11/15/zajimavosti-o-zlutem-kontejneru-na-plast/
https://www.samosebou.cz/2017/11/15/zajimavosti-o-zlutem-kontejneru-na-plast/
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nebo do kterého sběrného dvoru můžete odvézt svůj odpad.  

A to není zdaleka všechno. Díky aplikaci můžete udržovat v čistotě i své okolí. Vždyť komu 

by se líbily odpadky přetékající nádoby a kontejnery? S aplikací Třídění v regionu Třebíčsko 

můžete velice snadno pomoci sobě i vašim sousedům. Pokud přijdete k plnému kontejneru, 

neváhejte a jen pár kliknutími v aplikaci informujte dispečink svozové společnosti ESKO-T. 

Za váš postřeh a za to, že nejste lhostejní k vašemu okolí, budeme rádi a, jak jen to bude 

možné, vyšleme k vyprázdnění kontejneru některou z našich svozových posádek.  

Ovládání aplikace je intuitivní. K nalezení nejbližší barevné nádoby nebo kontejneru na 

odpad, kterého se potřebujete zbavit, se stačí podívat na mapu se všemi stanovišti. Možná vás 

překvapí, kolik jich ve městech i v obcích na Třebíčsku máte k dispozici. Druhou možností je 

najít kontejnerové stání podle abecedního seznamu obcí, měst a ulic.  

 

Pak už stačí pouze kliknout na požadované hnízdo barevných nádob či kontejnerů a dále 

pokračovat ke druhu odpadu až po možnost nahlášení plné nádoby. Tu můžete navíc i 

jednoduše vyfotit a informaci i se snímkem odeslat firmě Esko-T. Vše zvládnete během 

chvíle.  

Téměř stejnou cestou můžete pomoct i v případě, že najdete kontejner, který je poškozený, ať 

už únavou materiálu (kovu nebo plastu) nebo vandalismem. Neváhejte, vyfoťte, odešlete. To 

vše za pár sekund a několika kliknutími. Nádobu se pak budeme snažit co nejrychleji opravit, 

poškozený díl vyměnit nebo doplnit kontejnerové stání úplně novou nádobou. 

Dobu, kdy se vaši sousedé nemohou kvůli poškozené nádobě zbavit nepotřebného odpadu a 

kdy mi tento nedostatek odstraníme, můžete zkrátit právě vy. Nebuďte lhostejní ke svému 

okolí a informujte nás. Jde to jednoduše, třeba právě díky mobilní aplikaci Třídění v regionu 

Třebíčsko. Někdy stačí málo, abyste pomohli svému okolí.  

 

WEBOVÁ APLIKACE VÁM POMŮŽE MÍT PŘEHLED 
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Již druhým rokem funguje Svazkový informační portál SIP, kde najdou jednotlivé obce, které 

se do této aplikace přihlásili, údaje ve formě tabulek či grafů o odpadech ve své obci. Jedná se 

o přehledy množství směsného komunálního odpadu, a vytříděných složek KO -  Sklo, plasty, 

papír, kov, BRO. Je zde porovnání SKO na os/rok s množstvím za svazek, kraj Vysočinu, ČR. 

Tyto údaje Vám pomohou k vyhodnocení opatření, která jste v obci zavedli, aby jste snížili 

množství komunálních odpadů a zvýšili množství tříděného odpadu.   Budeme rádi za Vaší 

zpětnou vazbu, abychom věděli, jak Vám aplikace slouží, nebo co je třeba upravit či doplnit.  

 

RŮZNÉ 

 

 

Obr. - Energie, která se spotřebuje na výrobu skla 
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Obr. - V průměru každý občan ČR vytřídí téměř 14 kg kovů 

 

Obr. -  Jaké vrstvy obsahuje nápojový karton 

          Zdroj: EKO-KOM, a.s. 
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MYTÍ KONTEJNERŮ 

Žádáme zástupce měst, městysů a obcí, aby se postarali o mytí kontejnerů na obcích. Naši 

společnost to stálo v minulosti nemalé prostředky a v období, kdy potřebujeme investovat do 

nových projektů, nám zajištění mytí velmi pomůže. Děkujeme za spolupráci. 

 

 

 

 

NOVÉ NÁPADY A PŘIPOMÍNKY 

Pokud máte návrhy témat, které by Vás zajímali nebo máte připomínky či poznatky 

k této problematice, kontaktujte nás. Rádi Vaše témata zahrneme do příštího 

Zpravodaje Svazku obcí pro komunální služby. 

 


