Zapojme se do třídění bioodpadu
RESPONO, a.s. se na základě požadavků zástupců obcí - akcionářů společnosti - intenzivně zabývá
problematikou biologicky rozložitelných odpadů (neboli bioodpadů) již od května 2006. Ve spolupráci
s 64 obcemi připravila projekt komplexního nakládání s tímto odpadem. Projektu byla z Operačního
programu Životní prostředí přidělena finanční podpora ve výši 500 000 EURO, tedy téměř
12,3 mil. Kč. Z těchto peněžních prostředků budou pořízena svozová vozidla a speciální sběrné
nádoby, které budou obcím poskytnuty zdarma. Připravovaný projekt logistiky nakládání
s bioodpadem je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR, který ukládá snížit do roku 2020
množství bioodpadu uloženého na skládky o 65% oproti stavu z roku 1995 a s připravovaným
zákonem o odpadech, který počítá s povinným zavedením oddělené separace bioodpadu v obcích.

Co je to vlastně bioodpad?
Bioodpad je organický odpad, který tvoří až 40% komunálního odpadu z domácností a je rozložitelný
pomocí mikroorganismů, baktérií, plísní, kvasinek apod. V současné době končí převážná většina
tohoto odpadu na skládce. Vhodným zpracováním lze však z bioodpadu vyrobit kvalitní hnojivo nebo
dokonce elektrickou energii a teplo v bioplynové stanici, která se výhledově ve Vyškově postaví.
Jedná se zejména o odpady z domácností - například zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce
a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky
a ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma.

Mezi bioodpad nepatří plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný odpad, stavební
odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

Do čeho třídit?
Pro sběr bioodpadu z domácností a zahrad budou sloužit speciální sběrné nádoby hnědé barvy
označené samolepkou s nápisem bioodpad. Nádoby jsou konstruovány tak, aby v nich bioodpad
vydržel na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke vzniku zápachu. Intenzivním
provětráváním je do vytříděného bioodpadu v nádobě přiváděn kyslík, podporující aktivitu
mikroorganizmů.

V průběhu měsíců února a března 2012 budou sběrné nádoby rozmísťovány do jednotlivých obcí
a do domácností. Rozvoz sběrných nádob budou zajišťovat pracovníci společnosti RESPONO.
Konkrétní informace k rozvozu nádob s termínem obdržíte na obecním úřadě nebo na webových
stránkách www.respono.cz.

Co se bude s vytříděným bioodpadem dít?
Svoz biologicky rozložitelného odpadu na koncové zařízení bude zahájen od začátku dubna 2012 a
v prvním roce bude probíhat 1x za 14 dní. Termín prvního svozu naleznete na webových stránkách
www.respono.cz. Do doby realizace výstavby bioplynové stanice ve Vyškově se bude vyseparovaný
biologicky rozložitelný odpad dočasně svážet na okolní kompostárny.

Děkujeme, že budete odděleně separovat bioodpad a tím umožníte jeho
smysluplné využití.

