Město opět navýší počet nádob na použité oleje a tuky

Už takřka 4 roky mají občané Uherského Hradiště možnost zbavit se pohodlně upotřebeného oleje nebo tuků
z kuchyně. Radnice nechala v lednu 2019 napříč městem rozmístit speciální zelené nádoby, kam je možné
olej ukládat. Letos se počet míst s nádobami na olej rozšířil o dalších šest, od nového roku 2023 se jejich
počet rozroste ještě o 10 dalších. Celkem tedy občané budou moci oleje a tuky vyhazovat na 48 místech ve
městě.
Občané v Uherském Hradišti možnosti ukládat použité oleje do speciálních nádob využívají, přesto má sběr
ještě rezervy.
Nejčastěji se stává, že jsou oleje vyhozeny v nevhodných nádobách či obalech. "Oleje lze do speciálních
nádob vyhazovat v uzavřených PET lahvích nebo jiných plastových obalech. Naprosto nevhodné jsou
sklenice nebo plechovky. Plastová nádoba by měla být dobře uzavíratelná, nejlépe šroubovacím uzávěrem,
aby se předešlo vylití oleje do nádoby na odpad," připomněl místostarosta města Čestmír Bouda. Sběr se
týká výhradně olejů z domácností. "Do nádob na oleje určitě nepatří olej z různých motorů, například vyjetý
olej z auta," uvedl Čestmír Bouda.
Nové nádoby na oleje budou po novém roce 2023 k dispozici na těchto místech:

• Na Baště 324
• Mařatice, Vladislava Perutky 1283
• Vésky, Nová 182
• Míkovice, Hlavní 172
• Revoluční 729
• Štěpnická 1082
• Mařatice, Okružní 715
• Mařatice, J.Staňka 865
• Malinovského 938
• Mařatice 1. máje (u zastávky Horní konec)
Nevíte, kde nejblíž vašeho bydliště najít nádobu na použitý olej? Všechny nádoby na odpady jsou na webu
města v Geografickém informačním systému: https://gis.mesto-uh.cz/ost/pasport-odpadu/
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Uherské Hradiště bylo v roce 2019 prvním městem ve své kategorii ve Zlínském kraji, kde byl sběr
použitého oleje z domácností zaveden. Zatímco v prvním roce sběru olejů bylo svezeno 2304 kilogramů
olejů a tuků, za loňský rok to bylo již 6007 kilogramů.
Město Uherské Hradiště patří v oblasti odpadového hospodářství již dlouhodobě mezi krajské lídry.
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