Zpráva o odpadovém hospodářství obce za rok 2021
V naší obci byl zaveden systém třídění odpadů, jak ukládá zákon.
Odpadový systém obce pro třídění dopadů nabízí kontejnery na papír, směsné plasty, do kterých patří i
nápojové kartony, zvony na sklo a dále nádoby na bioodpad, jedlé tuky a kovy. V obci je umístěn také jeden
kontejner na textil. Minimálně jednou ročně je proveden sběr velkoobjemného odpadu a dvakrát do roka sběr
nebezpečného odpadu. V roce 2021 byl proveden i mobilní svoz bioodpadu do velkého kontejneru.
Kontejnery jsou rozmístěny dle možností obce tak, aby byla pokryta celá obec.
Takzvaná hnízda jsou umístěna:
1. V cihelna – papír, směsné plasty, sklo, bioodpad, jedlé tuky a kovy
2. U okálů – papír, směsné plasty, sklo, jedlé tuky a kovy
3. U motorestu – zvony na sklo
4. U bytovek – papír, směsné plasty, sklo, bioodpad, jedlé tuky a kovy
5. U Floriána – papír a směsné plasty, jedlé tuky a kovy
6. U rozvodny – papír, směsné plasty, sklo, jedlé tuky a kovy
Vytříděné složky odpadů jsou vyváženy v těchto intervalech:
Sklo – individuálně, na za základě naplněnosti nádob, minimálně však 3 x do roka
Směsné plasty – pravidelně, 1 x 14 dní vždy v liché pondělí
Papír – pravidelně, 1 x 14 dní vždy v sudý pátek
Bioodpad – pravidelně, 1 x 14 dní
Jedlé oleje – individuálně, na základě naplněnosti nádob, minimálně však 3 x do roka
Kovy – individuálně na základě naplněnosti nádob
Textil – individuálně dle naplánovaného svozu

Skutečné množství odpadů v roce 2021
V roce 2021 bylo vyprodukováno celkem 74,98 tun odpadu.
Z toho
38,61 tuny směsného komunálního odpadu v nákladech 163 982,22 Kč
36,37 tuny tříděného odpadu v nákladech 220 487,77,-Kč.
V roce 2020 z celkového vyprodukovaného odpadu bylo 66 % směsného komunálního odpadu a 34 %
tříděného odpadu.
V roce 2021 z celkového vyprodukovaného odpadu bylo 51 % směsného komunálního odpadu a 49 %
tříděného odpadu.
V roce 2021 zástupci obce třikrát provedli u bytových domů názornou ukázku třídění odpadů. Vybrány byli
tyto subjekty z důvodu, že docházelo k minimálnímu třídění a tím pádem přeplňování nádob na komunální
odpad. Dle výsledků v procentuálním poměru oproti roku 2020 zle konstatovat, že tato snaha ukázat
občanům, jak správně třídit se vyplatila.
Dle právní legislativy by v roce 2025 měla obec dosáhnout 60 % vytříděných recyklovatelných složek.
Můžeme konstatovat, že pokud udržíme tempo v třídění odpadů a zvyšování vytříděných složek máme
dobře našlápnuto, abychom normu splnili.
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