Ekologická likvidace jedlých olejů a tuků v našem městě
Od 1. 1. 2020 je obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a
tuků. Jedná se o použité kuchyňské oleje (fritovací oleje, rozpuštěné sádlo, oleje zbylé po smažení
jako např. slunečnicový, řepkový, kokosový,
konopný, olivový, lněný apod.).
Proč separovat tuky?
„Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! Po
ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k
vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho
zanesení, respektive zalepení odpadních
systémů v domácnostech a následně ve
veřejné síti. Pokud bude tento odpad končit
tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do
WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je
nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve
či později havarijní stav na celé kanalizaci.
Kanalizace bude neprůchodná. Tuky se v
kanalizaci také částečně rozkládají, tím
vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi
stěn kanalizačního potrubí. Současnou
kombinací nečistot v odpadních vodách, kde
se střetávají vody z mycího procesu (zbytky
jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu
(prací prostředky) a splaškové vody, vzniká
pozitivní prostředí pro výše uvedený
problém.“
(Zdroj:http://projektpromestaaobce.cz/file/texty/zakladni_informace_o_projektu_pro_mesta_a_ob
ce.pdf)
Během listopadu 2019 bude po našem městě na sběrná místa odpadů rozmístěno celkem 5
plastových 240 l sběrných nádob na použité jedlé oleje a tuky, které vznikají při kuchyňské činnosti
občanů. Sběrné nádoby jsou označeny nápisem Oleje a tuky použité z kuchyní. Budou umístěny na
ulici Okružní, Lomená, Šafaříkova, Sokolská a u parkoviště za Jednotou.
Tímto prosíme všechny občany, kteří budou těchto služeb využívat, aby vkládali do nádob pouze
určený odpad, tzn. potravinářské tuky a oleje a nikoliv oleje motorové. Do popelnic patří potravinářské
tuky a oleje (tuhé i tekuté) v uzavřených plastových obalech. Prosím mějte na paměti, že s takto
sesbíraným tukem je dále manipulováno a že zpracovatelská linka je přizpůsobena právě takovým
obalovým materiálům a proto není vhodné používat jiné obaly např. skleněné či kovové. Prosíme také,
aby obaly byly řádně uzavřeny, aby nedocházelo ke zbytečnému vytékání tuků, což by sebou
zejména v letních obdobích mohlo přinést nežádoucí vedlejší účinky. V žádném případě do těchto
olejů nepatří technické oleje minerální, silikonové a esenciální (motorové, hydraulické, kosmetika,
aromaterapie apod.).

