V katastru Úval se nenachází žádné vhodné místo k ukládání tuhého domovního
odpadu, což by v opačném případě městu umožnilo řešit nakládání s odpady s
podstatně nižšími náklady.
Současný systém likvidace komunálního odpadu by měl být zaměřen na:

zvyšování motivace občanů ke třídění odpadu,

zvyšování motivace organizací působících na území města ke třídění odpadu
(jedná se zejména o školská zařízení a zařízení volnočasových aktivit
mládeže),

zvýšení příjmů města z třídění odpadů,

další prvky pozitivních změn v systému.
Významým prvkem snižujícím komunální odpad může být i přívod pitné vody
z Káranských řadů, který může mít významný podíl na snižování dovozu balené vody
do Úval.
Mezi nejvýznamnější „černé skládky“, které je potřebné zlikvidovat a sanovat patří
například ty skládky, které představují přímé ohrožení vodního prostředí:
♦
♦

nezajištěná skládka pod hrází bývalého Hodovského rybníka; ta představuje
přímé ohrožení vodního prostředí, protože je protékána odtokem z rybníka,
plošně rozsáhlá divoká skládka mezi silnicí do Přišimas a tokem Přišimaského
potoka za jihovýchodním okrajem zástavby města - její hmotu je nutno přemístit,
neboť tuto skládku nelze bezpečně sanovat na místě.

Existuje však řada dalších černých skládek a „nepovolených provozů“, zde lze uvést
následující příklady:
♦ oblast bývalého cukrovaru,
♦ oblast naléhající na hostínský statek, kde dochází k nedovolenému rozebírání
autogramů a kupí se zde materiál, který může zásadním způsobem
znehodnocovat životní prostředí
♦ a některé další lokality s menším stupněm znečištění.

Souhrn:
1. Bude zpracován projekt zaměřený na změnu současného systému likvidace
komunálního odpadu.
2. Součástí výše uvedeného projektu bude návrh na zlepšení třídění
komunálního odpadu.
3. Dojde k přesnému zmapování černých skládek a k návrhu postupu jejich
likvidace.
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4. Dojde k přehodnocení způsobu činnosti současného „sběrného dvora“,
popřípadě k vytvoření projektu na vznik nového.
5. Budou posouzeny možnosti likvidace biomasy v katastru města.

Nešvar „vývozu odpadu“ postihl i naše město. Připravují se rozsáhlá opatření
zaměřená proti těmto vandalům, včetně kamerového systému.
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