Informace obce Skrbeň podle § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech

a) Informace o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního využití a odstranění
komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
V obci Skrbeň se odděleně soustřeďují tyto druhy odpadů:
• směsný komunální odpad
• biologické odpady rostlinného původu
• papír
• plasty včetně PET lahví
• sklo
• kovy
• nápojové kartony
• nebezpečné odpady
• objemný odpad
• jedlé oleje a tuky
• textil
Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými
nádobami rozumějí:
• popelnice
• odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.
Papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky,
textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou
• typizované sběrné nádoby o objemu 240 l pro ukládání biologického odpadu
• typizované kontejnery nebo speciální kontejnery na ostatní uvedené složky komunálního
odpadu.
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 svozu jsou zveřejňovány v obecním zpravodaji, na internetu,
v obecních vývěskách.
Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o
svozu jsou zveřejňovány v obecním zpravodaji, na internetu, v obecních vývěskách.
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b) Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství za rok 2021

druh odpadu

množství vyprodukovaného odpadu

150105 kompozitní obaly

0,960 972 t

150110 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

0,0710 00 t

160103 pneumatiky

0,816 000 t

160508 vyřazené organické chemikálie

0,273 000 t

200101 papír a lepenka

25,180 760 t

200102 sklo

22,797 537 t

200110 oděvy

3,088 000 t

200125 jedlý olej a tuk

0,495 000 t

200126 olej a tuk neuvedený pod č. 200125

0,182 000 t

200127 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

0,534 000 t

200132 jiná nepoužitelná léčiva

0,002 000 t

200139 plasty

28,752 276 t

200140 kovy

49,179 600 t

200201 biologicky rozložitelný odpad

189,600 000 t

200203 jiný biologicky nerozložitelná odpad

11,370 000 t

200301 směsný komunální odpad

189,800 000 t

200307 objemný odpad

29,050 000 t

Celkové náklady na provoz obecního systému v roce 2021:

1.176.635 Kč

Z toho největší položky:
200301 směsný komunální odpad

398.229 Kč

200201 biologicky rozložitelný odpad

266.480 Kč

200139 plasty

207.540 Kč

200101 papír a lepenka

75.136 Kč

Ve Skrbeni, 24.2.2022
Tomáš Spurný
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