Monitoring svozu jedlých tuků a olejů
Vážení obchodní přátelé,
v loňském roce jsme na základě podnětů ze stran některých obcí řešili správné třídění a
svoz jedlých olejů v PET lahvích na popelnicích v obcích a městech tam, kde jsou sváženy
v rámci svozu SKO a BIO. Nedostatky byly v tomto případě na obou stranách. Tedy na straně
vás obcí a měst jako zákazníka, co se týče správného předávání olejů na nádobách a
současně na naší straně, jako poskytovateli této služby.
Ze strany obcí jsme zaznamenali několik reklamací o tom, že posádky ne vždy vezmou
všechny lahve s olejem, či někde v obci zaregistrovali, že vhazují lahve s oleji do svozového
vozidla.
Posádky byly nadřízenými i přímo panem ředitelem opakovaně poučeny o tom, aby brali
PET lahve s jedlými oleji umístěné v prohlubni u víka popelnice, pokud je tam občané umístí.
Svozové vozidlo press je pro účely odvozu PET lahví s oleji vybaveno kovovou bedýnkou, kam
posádky převzaté lahve z popelnic ukládají. Obsah této bedýnky má však svoji kapacitu,
která se po obsluze pár obcí a převzetí lahví zcela zaplní. Proto si některé posádky tuto situaci
vyhodnotily tak, že co se nevejde do bedýnky, odvezou spolu s odpadem. Což je v souvislosti
s tříděním a dalším využitím olejů zcela zásadně nepřípustné. Tuto situaci měli řešit s mistrem
provozu a ne výše uvedeným způsobem. Za nedodržení svozu PET lahví s oleji v rámci
pochybení a chování jednotlivců, byli tito naši zaměstnanci pokáráni a také pokutování
snížením osobního ohodnocení ke mzdám. Věříme, že v letošním roce již k pochybení
docházet nebude a svoz PET lahví s oleji bude probíhat řádně, plynule a tak, aby byl veškerý
olej předán k využití.
Současně bych chtěla poukázat i na nedostatky ze strany předávání jedlých olejů na
popelnicích.
V rámci monitorování jsme zjistili, že mnohde se jedlé oleje předávají ve skleněných
nádobách a dále v PET lahvích, které tečou. Apelujeme tedy na Vás, zda byste nám byli
nápomocni osvětou mezi občany, aby věděli, že lze předat jedlý olej na popelnici pouze
v plastové PET lahvi (objemem aby drželi na popelnici nejlépe 1,5 l – 2 l), která bude
v pořádku, nebude prasklá a bude dobře a pevně zašroubována.
NOVÉ ROZŠÍŘENÍ SVOZU JEDLÝCH OLEJŮ V PET – POPELNICE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD U
RODINNÝCH DOMŮ
Proto, abychom v rámci pravidelných svozů odpadů obsloužili a převzali co nejvíce PET
lahví s oleji, od 1.3.2022 rozšiřujeme možnost předání oleje nejen na popelnicích černých při
svozu SKO a hnědých na BIO, tak na popelnicích žlutých na PLAST a na popelnicích modrých
na PAPÍR, pokud je mají občané u rodinných domů.
Svozové vozidlo press je vybaveno kovovou bedýnkou, kam posádky převzaté lahve
z popelnic ukládají. Obsah této bedýnky je však limitovaný a proto se snaží posádky co
nejvíce využít kapacity místa této bedny a PET lahve správně štosovat. Někdy opravdu nelze
odvézt všechny vystavené PET lahve na popelnicích. Bohužel pokud se bedýnka s PET
lahvemi s oleji naplní, nelze již při svozu v další obci tyto PET převzít (z tohoto problému
většinově vyplynul i problém, proč posádka některé PET lahve házela dovnitř do pressu. Nyní
jsme se rozhodli za naši společnost rozšířit službu předávání PET lahví s oleji na popelnicích i
na nádoby určené na tříděný odpad u rodinných domů. Tím máme větší možnost při
jakémkoli svozu oleje v PET v obcích odvézt. Prosíme tedy o rozšíření této informace mezi
občany a také o trpělivost. Pokud by olej nevzala posádka při svozu SKO, určitě poprosíme
o strpení a ať je dají občané např. při nejbližším svozu bio, plastů či papíru. Věřte, že se
snažíme touto službou na maximum přiblížit třídění olejů všem občanům co nejblíže jejich
bydlišti, jen bohužel jiný systém nelze v tomto případě použít, než využívat ukládání do
bedýnky na vozidle.
Předem Vám všem děkujeme za sounáležitost a spolupráci.
Budeme i rádi za Vaše podněty a připomínky.

