Ředitel sušické provozovny RUMPOLD−P s. r. o. Martin Němeček říká:

Starosti s likvidací jakéhokoliv odpadu
nechte na nás. Čistě a jistě.

n To znamená, že už letos se cena

zvyšuje?

Nejenom letos. Poplatky za uložení
Sušická provozovna RUMPOLD−P me sběrný dvůr pro město Horažďovi− oceňují naši spolehlivost a profesionali− odpadu na skládku porostou dost ra−
s.r.o. se sídlem v Příbrami, je na trhu ce, což je součástí komplexní služby. tu. Dokladem toho je, že roste zájem zantně do roku 2030. Filosofie toho−
více jak 20 let. Společnost RUMPOLD Všem firmám, nejrůznějším organiza− o naše služby. To není žádné chlubení, to zákona je, snižovat komunální od−
s.r.o. se sídlem v Praze podniká v od− cím i jednotlivcům nabízíme skartaci ale skutečná realita. Je celá řada zákaz− pad na úkor separovaných odpadů.
padovém hospodářství v řadě evrop− jejich nepotřebných dokladů.
níků, se kterými spolupracujeme přes To znamená třídit, třídit a zase třídit.
ských zemí. Vznikla v roce
20 let. Chtěl bych všem touto Například od roku 2025 budou mít
1992 jako dceřiná společ−
cestou poděkovat za výbornou města a obce povinnost třídit další
nost rakouské firmy RUM−
komunitu odpadu a tou je textil. Vize
spolupráci a korektní vztahy.
n Má šanci i běžný občan tohoto zákona je, že se komunální
POLD a.s. založené v roce
zažádat si u vás o likvidaci odpad nebude skládkovat, ale pře−
1913. V současné době je
odpadu?
členem skupiny Sauber−
dem třídit tedy separovat a pak spa−
macher.
Samozřejmě. Jsme tady pro lovat.
Provozovna v Sušici se
každého. Stačí, když se s námi n Jaké další plány, pane řediteli, má
soustřeďuje na region jiho−
domluví a my přijedeme, od− sušická provozovna?
západních Čech. Jejího ředi−
pad naložíme, zlikvidujeme a Letos připravujeme velkou investici do
tele Martina Němečka jsme
také zajistíme legislativu. Když třídící linky. Budeme instalovat nový
se zeptali.
bude například opravovat ro− lis včetně dopravníků. Dále plánujeme
n Jaké druhy odpadů lik−
dinný domek, tak mu přistaví− nákup další svozové techniky. V sou−
vidujete?
me kontejner a veškerý odpad vislosti s těmito našimi záměry také
odvezeme. U nás si rovněž vyvstává problém nedostatku pracov−
Kromě radioaktivních a vý−
bušných všechny. Naše Ředitel sušické provozovny RUMPOLD Martin Němeček. mohou všichni zákazníci kou− níků. Rádi bychom přivítali do svých
služby jsou komplexní a
klient se nemusí o nic starat. Přijede− n Pro jak velkou oblast zajišťujete
me, naložíme, odvezeme a zlikviduje− likvidaci odpadu?
me. Tak například je to svoz a likvidace Od Šumavy až po Český les. Když budu
komunálního odpadu, biologicky rozlo− konkrétní, jedná se o Sušicko, hlavně
žitelného odpadu rostlinného původu, obce na Šumavě, Modrava, Srní, Rej−
nebezpečných odpadů, potravinář− štejn, Prášily dále Horažďovicko až
ských olejů, olejových emulzí, autoba− k Blatné, potom Klatovsko, Domažlicko,
terií, pneumatik, chladicího zařízení, Bělá nad Radbuzou, Česká Kubice.
stavebních sutin, eternitu, skla, papíru, O naše služby je zájem, což dokazuje
plastu, kovu, zdravotnického odpadu, i to, že v minulém roce jsme uzavřeli
prošlých léků, náplní do tiskáren a tak smlouvy s několika dalšími městy a ob−
dále. Jen pro zajímavost, PET lahve tří− cemi v domažlickém regionu. V sou−
díme do čtyř druhů podle barvy. Máme časné době obhospodařujeme 45 obcí, Provozovna RUMPOLD−P s.r.o. v Sušici sídlí v ul. Nová 240 (blízko vlak. nádraží).
vlastní sběrný dvůr v Sušici, pro obce městysů, měst a ročně vytřídíme přes
se kterými spolupracujeme. Provozuje− tisíc tun separovaného odpadu. Máme pit popelnice, kontejnery, popelnicové řad nové spolupracovníky. Máme jim
nasmlouváno více zámky, stojany na žoky, pytle a další co nabídnout.
než 800 firem, pro zboží související s odpady. Nádoby na n Poskytujete i poradenské služby?
které zajišťujeme sběr odpadu také pronajímáme.
Každému ochotně poradíme a navrh−
veškeré služby sou− n V závěru minulého roku naši záko− neme takový způsob řešení, který spl−
visející s naší čin− nodárci odhlasovali nový zákon o od− ňuje všechny legislativní předpisy
ností. Za loňský rok padech. Změní se něco?
v uvedené oblasti a je pro zákazníka
měla naše provo− Musím předeslat, že schválení přišlo ekonomicky výhodný. Poskytování
zovna obrat téměř na poslední chvíli a nebyla k tomu vy− komplexních kvalitních služeb a pora−
60 milionů korun.
pracovaná potřebná legislativa, takže denství v oboru odpadového hospo−
n Jaká je spolu− nám to docela zkomplikovalo život. dářství je naší samozřejmostí.
práce s vašimi Nicméně dochází k navýšení cen ulo− n Na závěr našeho setkání otázka
klienty?
žených komunálních odpadů na sklád− trochu z jiného soudku. Sušická pro−
Sušická provozovna RUMPOLD pracuje s nejmodernější− Města, obce, firmy kách, což je jeden z výsledků nového vozovna RUMPOLD je také sponzo−
rem kultury. Proč?
mi technologiemi sběru, svozu, třídění a likvidace odpadů. a další organizace zákona o odpadech.
Nelze být mimo dění v regionu, ve kte−
rém máme své stálé obchodní partne−
ry. V minulém roce jsme zajišťovali ja−
ko hlavní sponzor festival Šumavské
letní večery a dále prestižní festival do−
kumentárních filmů Jeden svět. Rovněž
jsme se podíleli na vzniku výukového
filmu Třídím pro Horažďovicko. V této
naší sponzorské aktivitě budeme po−
kračovat i v letošním roce.
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