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SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
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Hrotovícká 232, 674 0l Třebíč

Vážená paní starostko, pane starosto,
Svazek obcí pro komunální služby společně s dceřinou firmou ESKO-T s.r.o. zavádí nový systém
sběru použitých rostlinných (kuchyňských) olejů a tuků s názvem ESKOIL.
Tímto krokem chceme, Vám obcím, pomoci
naplnit legislativní povinnosti původců
odpadů. Jedná se o Zákon o odpadech č.
185/2001 Sb. a Zákon o vodovodech a

kanalizacích č. 274/2001 sb., kde se uvádí,

že by měl původce odpadů usilovat o řízený
sběr použitých potravinářských olejů.
Povinnost zajistit celoročně místa pro
oddělené soustřed'ování jedlých olejŮ a
tuků bude platné pro obce od 1. 1. 2020.
Nařizuje to nová novela vyhlášky č.
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Neřízená likvidace a používání těchto olejů a
tuků ohrožuje nejen naše zdraví, ale i
výrazně znečišt'uje odpadní potrubí a
následně systém kanalizace. Vkonečném
důsledku způsobují nízkou účinnost čističek
odpadních vod tím, že nadnáší aktivní kal.
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V naší svozové oblasti zavádíme sběr olejů a tuků do speciálních 5 litrových nádob. Tento způsob
sběru olejů a tuků jsme vybrali především z důvodu, že sběr do PET lahví a dalších obalů by
vytvářel další odpad, který již nejde dále recyklovat.

Nevymýšlíme nic nového, jako vzor nám slouží mnohaleté zkušenosti z Rakouska. Sousedé
v Rakousku s tímto systémem začínali již v roce 1999. Tento systém je odzkoušen mnohaletou
praxí, je funkční a velmi efektivní. Systém nekomplikované a čisté výměny nádob zajišt'uje vysokou
spokojenost mezi obyvatelstvem.
0 jaké tuky a oleje se jedná:
ze smaŽení na pánvi
z fritézy
z nakládaných potravin, jako jsou
sardinky, ovčí sýr, zelenina apod.
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Shromážděné tuky a oleje by neměly
obsahovat žádné nečistoty, jako jsou zbytky
strouhanky, potravin apod. Proto je potřeba
olej a tuky slévat do nádoby přes sítko.
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Některé možnosti využití:
výroba methylesteru (přídavek do nafty jako biopalivo)
chemický průmysl (výroba stearinu)
gurmánský průmysl
při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty

v dřevařském průmyslu, kde je vyžadován vyso'ce ekologicky šetrný výrobek

Jak systém sběru bude fungovat:

Na všech sběrných dvorech budou rozmístněny žluté 51 nádoby na sběr těchto odpadů. Každý
občan, který má evidenční kartu, která mu umožňuje odkládat odpady na sběrný dvůr, si zdarma
vyzvedne prázdnou nádobu, kterou po naplnění vrátí na kterýkoliv sběrný dvůr a vezme si
opět prázdnou nádobu.

Tento systém sběru použitých rostlinných (kuchyňských) olejů a tuků bude na všech sběrných
dvorech, které provozuje společnost ESKO-T s.r.o., spuštěn od prosince 2019.

Řízeným sběrem a využitím rostlinných olejů a tukŮ přispějeme k šetřem přírody a rozvoji
netradičm výroby přísad, které jsou ohleduplné k životnimu prostředí v oblasti snižování
sklerríkového efektu.
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Tel: 568 847 066
Mob: 605 255 394

E-mail: info@svazek-sluzby.cz

www.svazek-sluzby.cz
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DIČ: CZ 47 43 85 41
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