
Odpovědi na dotaz: Zapomněli jsme na něco? Chcete se k problematice svozu 

odpadu ještě nějak vyjádřit? 

 "Ohledně otázky týkající se tříděného odpadu postrádám možnost zvolit - nádoby jsou příliš velké. 

Když už radní rozhodli, že zruší svozová hnízda, aby nechala svozové firmě vydělat víc peněz, 

nechápu, proč aspoň neumožní výběr nádoby, menší, které by mi bohatě stačily by samozřejmě 

zabraly méně místa. Tento dotazník se bohužel nezabývá odpady v Čerčanech více globálně, pouze se 

zaměřuje na diskuzi, která hýbe Čerčanských FB. Škoda." 

"Plasty jsou nedostatečné " 

"Co s větvemi z ořezaných stromů? Při velkém množství máme možnost štěpkovačky ale při 

menším?" 

"Nádoby na tříděný odpad nejsou malé (to už by musel mít každý kontejner), ale termín svozu jednou 

za měsíc je strašně dlouhý (obzvlášť, když je to třeba přes vánoce a silvestra). Termíny na svoz 

tříděného odpadu by se měly stabilizovat na 3 týdnech. A sběrný dvůr by neměl odebírat stavební suť 

(na tu nemá kapacitu ani mechanizaci), ale rozhodně by se měl vrátit k odběru pneumatik, nebo jich 

budou za chvíli plné lesy..." 

"Po Vánocích bych upřednostnila dřívější odvoz papíru i plastu, ne až za 3 týdny, v tu dobu bylo 

zmiňovaného odpadu více." 

"Častěji by měla být spolu s komunálním odpadem vyvazena popelnice na plasty.  " 

"Platba za nemovitost  je nespravedlivá (zejména pro osamělé, menší dvoučlenné domácnosti) - 

většina obcí má platbu za osobu!!! odpad produkují lidé nikoliv nemovitost" 

"Navrhuji svazet komunalni odpad od cervna do zari v tydennich cyklech" 

"Chybí mi popelnice na kovový odpad, třídim všechno. Děkuji." 

"Směsný odpad je potřeba vyvážet každý týden. V létě svoz jednou za 14 dní není určitě dostačující." 

"Kdyby se vyvážel SKO každý týden tak by mi stačila 80L polpelnice." 

"Po skončení vánočních svátků - svátků konzumu - by to chtělo vyvést popelnice dříve, než tomu bylo 

letos." 

"Snad se situace s odpadem zlepší a nebudeme muset řešit svoz popelnic.. divný, že se produkuje 

tolik plastů.. a výrobce a hypermarkety za to nenesou ani špetku odpovědnosti. Koncoví spotřebitelé 

ani svoz odpadu to těžko vyřeší. Jsme tříčlenná rodina a 120l + nádoby na třídění plast a papír se 

svozem dle rozvrhu sotva stačí.. nechápu, jak to řeší domácnosti s miminkem.. díky moc za anketu!" 

"Nynější stav mi vyhovuje, odpad je problematika celé naší společnosti a alespoň se začalo něco 

řešit." 

"Rád bych, aby k trvale bydlícím občanům jezdili vyvážet odpad až k domu. Tahám popelnice 100m 

do kopce. Případně, aby obec zajistila stav obecních ulic, tak aby s nimi svozová firma neměla 

problém. " 

"Myslím, že velký problém s odvozem odpadu nastává v zimních měsících majitelům rodinných 

domku, kteří topí tuhými palivy, jako jsme i my. Máme navíc tři vlastní popelnice pouze na popel, 

které cca 1x za měsíc odvážíme do sběrného dvora, kde se na to nekoukají zrovna přívětivě. Nad 

tímto problémem se, dle mého, v přípravné fázi vůbec nikdo nezamýšlel." 



"Svoz plastu a papíru jednou za měsíc je málo, nadoby jsou malé." 

"V letním období je třeba odvážet odpad častěji" 

"Vyvážení plastu 1x měsíčně je naprosto nevyhovující. Bydlíme v domě se 4 - ma bytovýma 

jednotkama a 2 popelnice při poctivem třídění nestačí... A svoz 1x měsíčně je šílený " 

"Zbytečně velké nádoby na plasty a papír. Proč se v Čerčanech vychází z předpokladu, že odpad 

produkuje nemovitost? Vede to k diskriminaci osamělých osob, vetšinou v důchodovém věku. Proč 

nezavést systém fungující v některých obcích i zemích EU - platit jen za to co vyprodukuji, ať již přes 

kontrolu čipy nebo speciálními plastovými (ekologicky likvidovatelné) pytli? Nebo máme zůstat pod 

diktátem svozových monopolů?" 

"Nevyhovuje mi svoz plastů a papíru , který je i jednou za 6 týdnů" 

"Chybí možnost třídit kartonové obaly z mlika džusu atd. Běžně tyto obaly mají své vlastní kontejnery. 

Mohly by být umístěny na veřejných místech u skla." 

"Jak je možné že u přejezdu v ulici Mánesova se nalézá opět kontejner na plast?!? Veřejne přístupný 

a jinde již nejsou.." 

"Tento systém mi naprosto vyhovuje, dokonce jsem ho navrhovala obci po vzoru Čtyřkol a 

Poříčí.Chybí mi také možnost se vyjádřit k četnosti svozu tříděného odpadu a velikosti popelnic, 

zejména plastů." 

„Vyhovuje mi 14ti denní svoz směsného odpadu. Nikdy nestihnu naplnit popelnici celou. Ale chápu 

vícečlené rodiny, že jim toto nemusí stačit. Proto by měla být možnost výběru mezi týdenním svozem 

a 14ti denním... Pěkný den" 

"Nebylo by možné oslovit více firem pro vývoz odpadu? Cena za odpady mi přijde vysoká. Jak firma 

dokládá kolik odpadu z Čerčan odvezli? Je možné někde zjistit jak je výhodné, když má teď každý sve 

popelnice na tříděny odpad oproti minulým rokům? " 

"Budou někde umístěny kontejnery na oleje a tuky?" 

"V roce 2018 jsme neměli popelnici, protože jsme novostavba. Musela jsem ale vyplnit první otázku, 

aby mě dotazník pustil dál." 

"K tomu sběrnému dvoru - otevírací doba v létě mi vyhovuje, v zimě ne (v sobotu do dvou je málo, 

často máme návštěvu na oběd, pak se to nedá stihnout...). Děkuji" 

"mělo by se svážet každý týden" 

"Vyhovuje mi současný stav" 

"Chtělo by to častější odvoz papíru i plastu." 


