
Současný stav týkající se svozu odpadu, umístění nádob na odpady, zrušení pytlů na bioodpad a papír, 

četnost svozu odpadu (2x měsíčně smíšený odpad, 1x měsíčně papír a plast, maximálně 2x měsíčně 

bioodpad) nese na svých bedrech rada obce ve složení Pavel Krsek, Dáša Murycová, Ivana Siekierová, 

Radomíra Jasenková, Petr Czapek. Byla to právě tato rada obce, která o všem rozhodla na zasedání 

rady. Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU se na tomto stavu nepodíleli a neměli ani možnost o tom 

rozhodnout. 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, zastupitelka 
NAŠE DOUBRAVA 

info@nasedoubrava.cz 

 
Směsný odpad končí na skládce. Dosavadní legislativní vývoj v oblasti nakládání s odpady v ČR směřuje 
ke zvýšení poplatku za jeho ukládání na skládku. Předpokládá se, že za ukládání odpadu bude i naše 
obec platit více peněz. Bude záležet na rozhodnutí vedení obce, zda tyto zvýšené výdaje budou 
zaplaceny z rozpočtu obce nebo z kapes občanů. Proto je důležité třídit odpad, aby směsného odpadu 
bylo co nejméně. Dle statistiky o třídění odpadu, kterou má obec, občané mají zájem třídit odpad.  

 
MUDr. Pavel Spurný, zastupitel  

NAŠE DOUBRAVA 
info@nasedoubrava.cz 

V obci se zvyšuje množství vytříděného odpadu. Z toho plyne, že občané se snaží třídit. Potíž je v tom, 
že nádob na třídění odpadu je pro potřeby občanů nedostatek. Každý si všiml, že na stanovištích 
s nádoby na odpad se mimo ně hromadí papír, plasty a pytle s bioodpadem. Z tohoto žalostného 
pohledu je zřejmé, že sousedé mají zájem odpady třídit, ale nemají kam. Zastupitele za NAŠI 
DOUBRAVU netěší fakt, že vedení obce na současně nastavený systém svozu odpadu uzavřelo smlouvu 
do 30. 11. 2021.  
 

Lukáš Szebesta, zastupitel  
NAŠE DOUBRAVA 

info@nasedoubrava.cz 

 

Při pohledu na nahromaděný odpad mimo stanoviště, vedle nádob na odpad na místech stanovišť, 

ztráty možnosti vytřídit odpad a uložit jej do nádoby nebo pytle k tomu určeném, omezené četnosti 

vývozu odpadu, občan ztrácí motivaci třídit. Výzvy ve zpravodaji typu, že k lepšímu hospodaření obce, 

může přispět každý z nás, když budeme produkovat co nejméně směsného odpadu důsledným 

tříděním, nám nenahradí ani sběrné nádoby ani pytle ani neovlivní množství produkovaného směsného 

odpadu.  

Libor Trzaskalik, zastupitel  
NAŠE DOUBRAVA 

info@nasedoubrava.cz 

Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU považují za nedostatečný postup vedení obce, které prostřednictvím 

zpravodaje vyzývá nás občany, abychom třídili, ale současně nám občanům není ochotno pro to 

vytvořit nutné podmínky. Nikomu se nechce opakovaně chodit s odpadem, soutěžit se sousedem, kdo 

bude rychlejší v uložení odpadu do nádoby. Vedení obce stačí, že „ušetří,“ když omezí občany ve třídění 

odpadu. Někteří radní se zapojí do akce „Ukliďme Česko,“ veřejně se za svou účast pochválí a je hotovo. 

Ing. Petr Vrubel, zastupitel  
NAŠE DOUBRAVA 

info@nasedoubrava.cz 



 

Poznámka redakce: vyjádření zastupitelů za NAŠI DOUBRAVU jsou pouze popisem nastalých 

skutečností.  

Foto: stanoviště s nádobami na odpad v lokalitě Na Hranicích. Autor Jiřina Ferenčíková 


