Informování občanů o odpadovém hospodářství
S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se
informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno:
„Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o
způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění
komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.
Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované
výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“
 Způsob nakládání s odpady:
Zastupitelstvo městyse Žumberk na svém zasedání dne 15. 11. 2021 usnesením č. 6/2021
vydalo na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou Vyhlášku o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
V článku 3 této obecně závazné vyhlášky jsou určena místa k soustřeďování složek komunálního
odpadu
Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují:
a) papír – do zvláštních sběrných nádob litrů modré barvy umístěných na stanovišti vedle budovy
úřadu a na parkovišti pod bývalým hostincem
b) sklo – do zvláštních sběrných nádob zelené barvy umístěných na stanovišti vedle budovy úřadu, na
parkovišti pod bývalým hostincem, na sběrném místě u mostu směrem na místní části, v Prostějově a
v Částkově
c) plasty – do zvláštních sběrných nádob žluté barvy umístěných na stanovišti vedle budovy úřadu, na
parkovišti pod bývalým hostincem, na sběrném místě u mostu směrem na místní části, v Prostějově a
v Částkově
d) kovy – do zvláštní sběrné nádoby s nápisem „KOVY“ umístěné na parkovišti pod bývalým
hostincem
e) biologicky rozložitelný odpad – do zvláštní sběrné nádoby umístěné na dvoře vedle pošty
f) jedlé oleje a tuky – do zvláštní sběrné nádoby části umístěné na stanovišti vedle budovy úřadu
g) nebezpečný odpad – dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové vozidlo (popř.
do rukou osádky tohoto vozidla) svozové společnosti na určených zastávkách; o termínu mobilního
svozu a určených zastávkách informuje městyse Žumberk na webových stránkách , v místní
rozhlase, letáky ve vývěskách
h) objemný odpad – dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové vozidlo (popř. do
rukou osádky tohoto vozidla) svozové společnosti na určených zastávkách; o termínu mobilního
svozu a určených zastávkách informuje městyse Žumberk na webových stránkách , v místním
rozhlase, letáky ve vývěskách
i) směsný komunální odpad –
1. do typizovaných sběrných nádob příslušných k určité nemovitosti (popelnice)
2. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství – pouze drobný směsný komunální
odpad vzniklý na veřejném prostranství
 Vyprodukované množství a náklady na odpad:

Za tříděný odpad (papír, sklo, plasty) za rok 2021 celkem 61 442,-Kč
Od společnosti EKO-KOM a.s. jsme za třídění obdrželi odměnu v celkové výši 47 149,- Kč
Celkové náklady na svoz tříděného odpadu za rok 2021 tak činily 14 293,- Kč
Za svoz a zpracování bioodpadu za rok 2021 celkem 15 787,- Kč
Za svoz objemného odpadu za rok 2021 celkem 17 094,- Kč
Za svoz nebezpečného odpadu za rok 2021 celkem 17 094,- Kč
Za svoz jedlého oleje a tuku za rok 2021 celkem 605,- Kč
Náklady na svoz komunálního odpadu (popelnice občanů) za rok 2021celkem 184 978,- Kč
Za rok 2021 vyprodukovali občané obce toto množství odpadu:
Katalogové číslo odpadu
160103
200101
200102
200125
200126
200127
200129
200139
200140
200201
200203
200301
200307



Název
pneumatiky
lepenka
sklo
jedlý olej a tuk
olej a tuk neuvedený
pod číslem 20 01 25
barvy, tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky
detergenty obsahující
nebezpečné látky
plasty
kovy
biologicky rozložit. odpad

Množství odpadu (t)
0,540
1,825
6,273
0,051
0,060

Odstranění
TS Hlinsko s.r.o.
TS Hlinsko s.r.o.
TS Hlinsko s.r.o.
Černohlávek Group s.r.o.
TS Hlinsko s.r.o.

0,075

TS Hlinsko s.r.o.

0,055

TS Hlinsko s.r.o.

4,790
0,680
11,680

jiný biologicky nerozložit.
odpad
směsný komunální odpad
objemný odpad

5,120

TS Hlinsko s.r.o.
TS Hlinsko s.r.o.
TS Hlinsko s.r.o.
AVE CZ
TS Hlinsko s.r.o.

57,195
5,980

TS Hlinsko s.r.o.
TS Hlinsko s.r.o.
AVE CZ

Předcházení vzniku odpadů

Předcházet vzniku odpadu znamená konat tak, že odpad nevzniká nebo že ho vzniká méně.
Mezi předcházení vzniku patří i kroky, které omezují nebezpečnost vznikajícího odpadu či jeho
dopady na životní prostředí a lidské zdraví.
Produkovat méně odpadu lze několika způsoby:
1. redukovat množství
2. některé produkty používat dlouhodoběji (opětovné použití obalů, půjčování, prodloužení
životnosti)
3. domácí a komunitní kompostování (neboli odpad nevzniká, odpadá jeho doprava).

V Žumberku, dne 23. 4. 2022

