Černé skládky v Lužicích a v blízkém okolí

Černé skládky představují pro každou obec významný problém v oblasti životního prostředí. Za černou
skládku je považováno nepovolené a technicky nevybavené místo, kam jsou po určitou dobu neznámou
osobou nebo osobami naváženy odpady, jednoho či více druhů a kategorií. Také odpad, odložený mimo
určené místo v jiný den, než je den svozu, který narušuje nejen vzhled obce, ale často představuje
bezpečnostní riziko pro lidské zdraví, může být považován za černou skládku. Podle § 12 odst. 1 zákona o
odpadech je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem, stanoveným zákonem,
včetně ostatních, všeobecně závazných předpisů, vydaných na ochranu životního prostředí.
Za fyzické-nepodnikající osoby přebírá v oblasti produkce odpadů odpovědnost obec. Ta se však stává
původcem odpadů až v okamžiku, kdy jej občan odloží na místě k tomu určeném (popelnice, kontejner,
sběrný dvůr). V případě černých skládek tomu tak není. Odpad zůstává nadále majetkem původce, který
navíc naplňuje skutkovou podstatu přestupku, spočívajícím v neoprávněném založení skládky nebo
odkládání odpadu mimo vyhrazená místa dle § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb. Za tento
přestupek může obecní úřad udělit pokutu až do výše 50 tis. Kč.
Na katastrálním území obce Lužice vznikají černé skládky hned na několika místech s různými dopady na
životní prostředí a lidské zdraví. V lesním porostu, v blízkosti ulice Bojanovická, se dlouhodobě rozrůstá
skládka bioodpadu, která ničí porost v blízkém okolí, snižuje biodiverzitu a potlačuje obnovení
přirozeného vegetačního krytu. Obdobná situace je na dohled od ulic U Hájku a Březová. V lokalitě
Kratiny tvoří odpad, v odlehčovacím kanále, který je součástí kanalizační sítě obce, překážku toku vody
při vydatných deštích a může zapříčinit erozi nebo zaplavování. Odpadky, odložené u kontejnerů na
tříděný odpad nebo přímo před bránou sběrného dvora, snižují estetickou hodnotu prostředí obce a
vytváří riziko, nebezpečné lidskému zdraví nebo domácím zvířatům (ostré hrany předmětů, pach,
chemické výpary, možnost infekce). Černé skládky, v lokalitě "za tratí", se svými organickými zbytky jsou
ideální živnou půdou pro různé červy a larvy hmyzu.

Značné množství odpadů, které je možno zařadit

do skupiny stavebních, degradují krajinu nedaleko křižovatky mezi obcemi Lužice a Josefov. Ve výčtu
dalších bychom mohli pokračovat. Snahy obce a dobrovolnických organizací o zachování čistoty životního
prostředí se míjí účinkem, nacházejí - li se mezi námi jednotlivci, kterým je čistota veřejného prostranství
a životního prostředí lhostejná. Většina občanů obce Lužice, a to je zapotřebí zdůraznit, je však
uvědomělá a využívá odpadový systém obce. Bioodpad, kovy, papír, stavební suť a mnoho dalších druhů

odpadů, včetně nebezpečných, ukládá na sběrném dvoře, za hojného využití i nově rozšířené provozní
doby. K odložení plastových a skleněných obalů využívají občané speciální kontejnery, umístěné na 10
stanovištích v obci, nově také na "dolním konci" ulice Dobrovolského. Pokud produkce domovních
odpadů přesáhne kapacitu jejich popelnic, zakupují další. Přímo společnost Lutes jim nabízí tyto nádoby
na domovní odpad k zakoupení .
Vůči slušným občanům Lužic by nebylo fér, kdybychom vznik černých skládek ignorovali a ustupovali
jejich původcům, kteří kromě životního prostředí zatěžují i finanční rozpočet obce. Shromažďujme tedy
poznatky o podezřelých osobách, které černé skládky tvoří (datum, čas, místo, RZ vozidla atd.) a
předávejme je Polici ČR, Obecní policii v Lužicích nebo zástupcům radnice. Přispějeme tak k čistému
prostředí v obci.
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