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BUDOU MÃ•T ZLODÄšJI TÄšÅ½Å Ã• "PRÃ•CI"?
NedÄ›le, 04 leden 2009

Poklopy na kanály, litinové patky sloupÅ¯ veÅ™ejkného osvÄ›tlení, dopravní znaÄ•ky, tÄ›Å¾ká kovová vrata, koleje, oznaÄ•ení
hrobÅ¯.... to je jen drobná Ä•ást z toho, co na&scaron;i milí zlodÄ›jíÄ•ci kradou a prodávají ve sbÄ›rnách a výkupnách kovÅ¯.
Jo, kolikrát staÄ•ilo vyrvat poklop na kanál, dovézt do sbÄ›rny - a uÅ¾ bylo na pivo. PozdÄ›ji to v&scaron;ak nebyli jen
osamocení zlodÄ›jíÄ•ci, jen "malé ryby", ale pÅ™ímo skupiny lidí s autem....

JistÄ› také máte v pamÄ›ti neskuteÄ•ný pÅ™ípad, kdy si skupinka chmatákÅ¯ dokonce podÅ™ízla kovové sloupy nad h
takÅ¾e do&scaron;lo i k jejich tÄ›Å¾kým zranÄ›ním... (a jejich pÅ™íbuzní pak hoÅ™ekovali...) Postihy v&scaron;ak nebyly více
Å¾ádné. Málokdo ze zlodÄ›jÅ¯ byl také chycen - a kdyÅ¾ uÅ¾, v&scaron;e se nakonec skonÄ•ilo jen pÅ™estupkem. ProtoÅ¾e
korun, které pak za drahé vÄ›ci ve výkupnách dostali, na vÄ›t&scaron;í potrestání - aÄ• je to absurdní - nestaÄ•ilo. Tito "sbÄ›raÄ•
kovÅ¯" se ne&scaron;títili ukrást opravdu cokoliv - vzpomeÅˆme tÅ™eba na destiÄ•ky z náhrobkÅ¯ v TerezínÄ›...
Nyní tomu m
být uÄ•inÄ›na pÅ™ítrÅ¾ - respektive má jim být toto jejich doposud tak výnosné podnikání ztíÅ¾eno: Vyhlá&scaron;ka, která to
upÅ™esÅˆuje, navazuje na novelu zákona o odpadech. ZaÄ•ala platit od 1. ledna souÄ•asnÄ› s novelizovaným zákonem o
odpadech. KonkrétnÄ› vyjmenovává typy odpadÅ¯, které není moÅ¾né od poÄ•átku roku 2009 vykupovat od fyzických osob:
- pÅ™edmÄ›ty bohosluÅ¾ebného nebo pietního charakteru (napÅ™íklad pohÅ™ební urny Ä•i souÄ•ástí náhrobkÅ¯ a pomníkÅ¯
- umÄ›lecká díla a jejich souÄ•ásti (sochy),
- prÅ¯myslová zaÅ™ízení a jejich Ä•ásti Ä•i pÅ™edmÄ›ty veÅ™ejnÄ› prospÄ›&scaron;ného charakteru (tedy dopravní znaÄ•ení
kanálové mÅ™íÅ¾e, elektrické kabely a podobnÄ›.
Tedy v&scaron;echno vÄ›ci, ke kterým se prakticky jednotlivec nemá v
bÄ›Å¾ném Å¾ivotÄ› jak legálnÄ› dostat. Peníze za kovy pÅ¯jdou tedy nyní pouze na úÄ•et, a je&scaron;tÄ› k tomu aÅ¾ po 48
hodinách, aby bylo moÅ¾no ovÄ›Å™it, odkud dodané kovy jsou.
PÅ™esto tato zmÄ›na prý má svá úskalí... nejspí&scaron;
ztíÅ¾í situaci výkupen druhotných surovin, ale také mÅ¯Å¾e hrozit nebezpeÄ•í vzniku Ä•erných skládek a sníÅ¾ení ochoty norm
kovový odpad tÅ™ídit a pÅ™edávat k recyklaci do sbÄ›ren. Nu, uvidíme... Myslíte, Å¾e si to &bdquo;sbÄ›raÄ•i&ldquo; nechají
asi se nyní zamÄ›Å™í? d@niela
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