Ke zveřejnění dálkovým přístupem na webu obce Pertoltice pod Ralskem, IČ 00672912
INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ za rok 2021
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, že: „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.“
DRUHY ODPADU
Směsný komunální odpad - se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu – každé úterý.
Tříděný odpad - tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny
na stanovištích. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
1. Biologické odpady, barva hnědá,
Bioodpad je možno svážet do kontejneru u Kaple sv. Prokopa – celoročně.
Do bioodpadu patří: odpad ze zahrady (tráva, plevel, listí, seno, sláma, košťály a celé rostliny) a odpad z domácnosti
( zbytky ovoce a zeleniny a jídel rostlinného původu, zbytky pečiva a obilin, květiny, kávový odpad a čajové sáčky,
skořápky). Rozhodně tam nepatří – plasty, sklo, pleny, maso, oleje, směsný odpad, stavební suť, nebezpečný odpad
atd.
2. Papír, barva modrá, (na viditelných místech v obci)
3. Plasty, PET lahve, barva žlutá, (na viditelných místech v obci)
4. Sklo, barva zelená, (na viditelných místech v obci)
5. Kovy, barva červená, (u budovy obecního úřadu)
6. Oleje, barva černá s nápisem OLEJE (u budovy obecního úřadu)
7. Oděvy (u budovy obecního úřadu)
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Svoz a likvidace odpadu je zajišťován firmou vybranou na základě výběrového řízení – u tříděného k dalšímu
využití.
Harmonogram svozu separovaného (tříděného) odpadu (papír, plasty, sklo, kov a bioodpad) – 1x za 14 dnů,
příp. dle objednávky.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru
jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tiskem nebo místním rozhlasem.
Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.
koberce, matrace, nábytek apod.). Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován nejméně dvakrát ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tiskem nebo místním rozhlasem.
Související odkazy:
Obecně závazná vyhláška č.9/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice pod Ralskem.
Informace obce o odpadovém hospodářství - harmonogramu na rok 2022 včetně mapky lokalit s nádobami na tříděný
odpad: https://pertoltice.cz/odpadove-hospodarstvi/
Příloha: Mapka sběrných míst na tříděný odpad
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KOLIK A ZA KOLIK
Množství jednotlivých složek komunálního odpadu v roce 2021 (předáno obcí ke zpracování)
Směsný komunální odpad

126,67t

63,09%

Biologicky rozložitelný odpad

31,049t

15,47%

Papírové a lepenkové obaly

15,202t

7,57%

Plastové obaly

11,261t

5,61%

Skleněné obaly

9,893357t

4,93%

Objemný odpad

3,39t

1,69%

Směsné stavební a demoliční odpady

1,3t

0,65%

Pneumatiky

1,035t

0,52%

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 0,58t

0,29%

Oděvy

0,385t

0,19%

Celkem

200,765

100%
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Počet obyvatel obce k 1.1.2021 byl 413.
Směsný komunální odpad

126,67t

- 431.930,- Kč

Biologicky rozložitelný odpad

31,049t

- 30.561,20 Kč

Separované odpady

- 274.943,- Kč

Papírové a lepenkové obaly

15,202t

Plastové obaly

11,261t

Skleněné obaly

9,893357t

Svozové dny (objemný a nebezpečný odpad) a úklid obce

- 34.677,10 Kč

Objemný odpad

3,39t

Směsné stavební a demoliční odpady

1,3t

Pneumatiky

1,035t

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 0,58t
Oděvy

0,385t

- 0,- Kč

Místní poplatek (obec nemá stanoven)

+ 0,Kč

EKO-KOM, a.s., platí čtvrtletně za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

+ 123. 815,- Kč

Biologicky rozložitelný odpad (služba odvoz od domu) 10x

+ 7.000,- Kč

Zapojené firmy v katastru obce / sídlem do odpadového hospodářství (1)

+ 2.900,- Kč

Výdaje 772.111,30 Kč - příjmy 133.715,-Kč = náklad obce na odpadové hospodářství 638.396,3 Kč.
Náklady obce na jednoho obyvatele 1.545,75,- Kč ročně.

Z došlých hlášení § 38 vyhl. 273/2021 (bez nákladů obce) - předání odpadů od fyzických osob z území obce k využití /
odstranění níže uvedeným zpracovatelům
objemný odpad

1,14t

Ekoservis Ralsko s.r.o.

kovy

0,3t

Kovošrot Group CZ s.r.o.

kal ze septiků

2,86t

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

objemný odpad

0,710t

COMPAG CZ s.r.o.

biologický odpad

0,364t

COMPAG CZ s.r.o.

Informování občanů zpracoval: Bc. Martin Smolík , starosta, dne 16.2.2022
Zveřejněno 16.2.2022
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Příloha: Mapka sběrných míst na tříděný odpad

4

