
Zápis 
ze 3. jednání Komise životního prostředí konané dne 2.4.2019 v Panoramě. 

 
Přítomni: Jan Zaoral, Helena Rusková, Helena Kudelová 
Nepřítomni: Petr Gut, Taťána Schmidtová (omluvena) 
 
Úvodem jednání informovala předsedkyně komise o aktualitách k 
nakládání s odpady, o kterých byli zastupitelé na pracovním jednání 
zastupitelů seznámeni vedením města. 
Vedle dříve zvažovaného systému MESOH se zastupitelům představila 
firma ASHPA. Z informací zástupce pana Hlavenky vyplývá, že oproti 
MESOHu se jeví jednodušším systém evidence nádob (ty snímá 
„auto“nikoliv ručně obsluha), motivace občanů není postavena na 
množství vytříděného odpadu ale na faktu, že občan má k dispozici 
„své“nádoby na třídění odpadu u obydlí, dtto platí pro bioodpad. 
Úspory nákladů svozu je možné dosahovat také prodloužením frekvence 
svozu tříděného odpadu BIO 14 dnů, ostatní 28 dnů. Systém dle firmy 
ASHPA se zavádí např.v Uničově, v Litovli. Z dotazu na pana Hlavenku a 
jeho odpovědi vyplynulo, že optimální řešení u bytových domů nebo 
sídlištních bloků není nikde snadno řešitelné. 
 
Pan Zaoral sdělil, že při rozhovorech s novými obyvateli ulice Na Bělidle 
vyplývá, že mají zájem o třídění – již třídí. Nejbližší sběrné hnízdo je na 
Husově ulici – poměrně daleko. Všichni se shodují na preferenci s 
individuálním odkládáním komodit do vlastních nádob příp.do pytlů. 
 
Komise po diskusi navrhuje tyto závěry: 
1. Dokud nejsou k dispozici nádoby pro individuální třídění odpadu, 
dohodnout s TS Vrbno s.r.o. svoz pytlů na ulici Na Bělidle. 
2. Pokud Město již nemá kompostéry pro RD na skladě, dokoupit pro nově 
kolaudované domky kompostéry do zahrad za účelem redukování 
bioodpadu pro odvoz svozovou firmou. 
3. Při distribuci pytlů na třídění odpad do rodinných domků nezapomenout 
„nové adresy“. 
4. Při zpracování zadání „Projektu nakládání s odpady ve Vrbně pod 
Pradědem“ doporučujeme vycházet z osvědčených, občany již 
akceptovaných forem třídění. Smysluplně také zvažovat úmysl pořizovat 
zjednodušeně vyjádřeno „až 5 popelnic do každé rodiny“ (papír, sklo, 
plasty, bio, zbytkový kom.odpad). Důvodem jsou prostorové možnosti ale 



také ochota či neochota občanů umisťovat popelnice za plotem, na svém 
pozemku. V tomto ohledu garantuje pytlový svoz menší pohledovou zátěž 
veřejného prostoru a nevyžaduje tolik místa jako popelnice. 
 
Přítomní členové komise se shodují na tom, že účinnou motivací zřejmě 
nemusí u každého občana být na prvním místě výše poplatku za nakládání 
s odpady ale spíše intenzivní osvětou podporované přesvědčení, že 
nakládání s odpadem je odpovědností a vizitkou každého člověka. 
 
Příští jednání komise ŽP se uskuteční 7.5.2019 v 16 hodin v zasedací 
místnosti v přístavbě MěÚ (vchod ze dvora). 
 
Tématem bude kácení, sázení, údržba na úseku veřejné zeleni. 
Předsedkyně komise zařídí k tomuto bodu pozvání paní Hochmanové z 
OVaŽP MěÚ. 
 
 
Zapsala: Helena Kudelová 
 
 
 
 
 


