Informování občanů o odpadovém hospodářství včetně
nákladů na provoz obecního systému dle Zákona o odpadech
č.541/2020 Sb.§60 odst.4:
Odpady za rok 2021
Směsný komunální odpad

1.340.300,05Kč

Bioodpad

434.162,64 Kč

Tříděný odpad

372.348,57 Kč

Velkoobjemový odpad

124.142,63 Kč

Nebezpečný odpad

131.456,54 Kč

Výdaje celkem

2.402.410,43 Kč

Příjem od občanů

818.800 Kč

Prodej železa a oleje

4.186 Kč

Příjmy celkem

822.986 Kč

Rozdíl

-1.579.424,43 Kč

Počet obyvatel 1.612, počet cizinců a rekreačních objektů 76 tj. celkem 1.688
Náklady na 1 občana:2.402.410,43 Kč:1.688 obyv.=1.423,23 Kč/občan 500 Kč dopl. obce 923,23 Kč/

Náklady za tunu:
Ceny za odstranění odpadu: SKO 200301 =1.650 Kč / 1 t vč. DPH a dopravy
Objemný odpad 200307=1.880/1 t vč. DPH a dopravy
Nebezpečný odpad =14.000/1 t včetně DPH a dopravy
Bioodpad=1.551,88 Kč/1 t včetně DPH a dopravy
Papír=6.035 Kč/1 t včetně DPH a dopravy
Plast=11.745 Kč/1 t včetně DPH a dopravy

Kovy=4.960 Kč/1 t včetně DPH a dopravy
Sklo =1.090 Kčú1 t včetně DPH a dopravy

Svoz odpadů - termíny
- odpad z domácností (popelnice) - každý sudý týden ve středu
- plast (žluté kontejnery) - lichý týden v pondělí a sudý týden v úterý
- papír (modré kontejnery) - každý sudý týden v úterý
- barevné sklo (zelené kontejnery) - 1 x za 2 měsíce
- bílé sklo (bílý zvon) - 1 x za 2 měsíce
- hliníkové a kovové obaly, drobný kovový odpad (šedý zvon) - 1 x za 2 měsíce
- velkoobjemový odpad - 2 x ročně - jaro a podzim (první termín přistavení
kontejnerů - 17.3. a odvoz 21.3.2022), druhý termín cca říjen (bude upřesněno
v hlášení)
- nebezpečný odpad - 2 x ročně svoz od domu (29.4. a 20.10.2022)
- tužkové a jiné drobné baterie - celoročně (sběrný kontejner na chodbě OÚ)
- použité oblečení a šatstvo - obec nezajišťuje (nepravidelně zajišťuje charita,
dle informačních letáků)
- použitý kuchyňský olej - únor až listopad, 1 x za měsíc (upřesnění v hlášení)
- bio odpad - kontejnery umístněné v obci (10 ks) svoz zajišťován celoročně
- suť a zemina - obec nezajišťuje
- použité oblečení - obec nezajišťuje (nepravidelně sváží charita, termín dle
informačních letáků)
- prošlé, nebo nespotřebované léky - zpětný odběr zajišťuje lékárna

Mnoho občanů stále netřídí ideálně a někteří i vědomě odkládají do
kontejnerů na tříděný odpad věci které tam nepatří. Tímto se vytříděný

odpad znehodnotí a obecní kasu stojí likvidace takového odpadu
mnohonásobně více. Připomínáme……

Barevné SKLO – zelený kontejner
Nevratné lahve od piva, lahve od vína, limonád a nealkoholických nápojů, barevné sklo z oken a
ze dveří

Čiré / Bílé SKLO – bílý kontejner (zvon)
Sklenice od zavařenin, marmelád, kečupů, rozbité skleničky, čiré lahve od vína

POZOR! Skleněný odpad nikdy schválně nerozbíjejte! Dá se totiž recyklovat a znovu využívat
do nekonečna.
⊗ Nejčastější chyby
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika ani porcelán, autosklo nebo zrcadla. Ty
vyhazujte do směsného odpadu nebo odvezte do příslušné sběrny.

PLAST – žlutý kontejner
Sešlápnuté PET láhve, vymyté obaly od čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a
dalších mléčných výrobků, fólie, sáčky, plastové tašky, pěnový polystyren po menších kouscích,
nápojové kartony

⊗ Nejčastější chyby
Do kontejnerů na plast nevyhazujte mastné obaly se zbytky potravin nebo nevymyté obaly se
zbytky čistících a kosmetických přípravků. Dále sem nepatří obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek nebo podlahové krytiny.

PAPÍR – modrý kontejner
Noviny a časopisy, krabice, sešity, papírové obaly, lepenka, knihy, obálky s fóliovými okénky,
papír s kancelářskými sponkami, bublinkové obálky BEZ plastového vnitřku

⊗ Nejčastější chyby
Do kontejneru na papír nepatří celé svazky knih (pouze knihy bez vazby), mastný
nebo jinak znečištěný papír nebo dětské pleny.

Sběrné nádoby na kovový odpad
Šedé kontejnery jsou určeny zejména pro kovové obaly, hliníkové i železné plechovky od nápojů a
potravin, kovová víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z domácností (např. kancelářské
svorky, drátěná ramínka z čistíren, staré klíče atd.). I zde platí zásada minimalizace objemu.
Plechovky od nápojů je před vhozením třeba sešlápnout.

BIO ODPAD – kontejnery umístněné v obci (10 ks)
Slouží na různý biologicky rozložitelný odpad z kuchyně, nebo zahrady.
Odvoz je zajišťován hromadně při naplnění minimálně tří kontejnerů (nejlépe šesti nebo devíti) a
nelze tak vždy zajistit jejich ideální odvoz. Žádáme tímto občany, aby z kapacitních i ekonomických
důvodů do těchto kontejnerů vkládali větve a stromky pořezané a upravené na co nejmenší části
(max. 50 cm).

Velkoobjemový odpad
Do tohoto odpadu patří:
- části vybavení bytu, okenní rámy (bez skla), dveře, části nábytku, koberce, židle, matrace a
odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný
komunální odpad
Do objemného odpadu nepatří - stavební suť a jiný nebezpečný odpad.

Nebezpečný odpad
Jedná se o následující odpad:
- televizory, rádia, ledničky, mrazničky, olověné akumulátory včetně elektrolytu, zářivky a
výbojky, barvy v uzavřených nádobách, plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin,
vyjeté oleje, pneumatiky bez ráfku (osobní, nákladní i traktorové), pračky, trouby, sporáky,
vysavače, počítače, tiskárny, telef. přístroje a jiné drobné domácí el. spotřebiče.
místostarosta

