INFORMACE OBČANŮM
O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE OPATOVICE V ROCE 2022
S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství dle § 60 odst. 4 zák.
č. 541/2020 Sb., odpadový zákon.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHOU NAŠI OBČANÉ UKLÁDAT ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE
O jaké jde složky, do jakých nádob, kde je najdu - počet míst a umístění v obci, způsob likvidace – mobilní svozy:
Složka odpadu
Komunální odpad
(KO)
Papír

Druh nádoby
Individuálně – standardní
plastová nebo plechová
nádoba
modrý kontejner - plast

Plast

žlutý kontejner - plast

Místo uložení
Před nemovitostmi občanů intravilán obce
3 stanoviště:
1) ul. Sportovní - u hřiště TJ
Sokol Opatovice;
2) pod domem služeb, ul.
Záhorská 9;
3) pod Lidovým domem 108,
Opatovice
3 stanoviště:
1) ul. Sportovní - u hřiště TJ
Sokol Opatovice;
2) pod domem služeb, ul.
Záhorská 9;
3) pod Lidovým domem 108,
Opatovice

Způsob likvidace
Pravidelný svoz zajišťuje
Skládka B.p.H., a.s., každých 14
dnů
Pravidelný svoz zajišťuje
Skládka B.p.H., a.s., každých 14
dnů

Pravidelný svoz zajišťuje
Skládka B.p.H., a.s., každých 14
dnů

Pozn.
500 Kč/rok/osobu/
nemovitost

Složka odpadu
Bioodpad

Druh nádoby
a) hnědý kontejner -plast

b) velkoobjemový
kontejner
Textil

spec. kontejner na textil,
bílý – 2 ks

Sklo – bílé

spec. kontejner na sklo
(bílý, zelený)
spec. kontejner na sklo
(zelený)
a) spec. kontejner na
kovy (šedý)
b) velkoobjemový kontejner
– přistaven min. 2 x ročně

Místo uložení
3 stanoviště: 1) ul. Sportovní
- u hřiště TJ Sokol Opatovice;
2) pod domem služeb, ul.
Záhorská 9;
3) pod Lidovým domem 108,
Opatovice
Před budovou OÚ, Opatovice

Způsob likvidace
Pravidelný svoz zajišťuje Skládka
B.p.H., a.s., každých 14 dnů ve
vegetačním období

Pozn.
vegetační období:
od dubna do října

Individuální svoz zajišťuje
Skládka B.p.H., a.s.

probíhá nárazově ve
vegetačním období:
od dubna do října

Pod prodejnou potravin, ul.
Hlavní 83,Opatovice

Individuální svoz -podle
naplnění, zajišťuje spol.
Textileco

3 stanoviště: 1) ul. Sportovní
- u hřiště TJ Sokol Opatovice;
2) pod prodejnou potravin,
Sklo – barevné
ul. Hlavní 83, Opatovice
3) pod Lidovým domem 108,
Kovy
Opatovice
Před budovou OÚ,
Opatovice, ul. Hlavní 170,
nebo prostřednictvím svozu
po obci – zajišťuje SDH
Opatovice
Použité fritovací
platový, zeleno-oranžový
Na stanovišti pod domem
oleje z domácnosti kontejner
služeb, ul. Záhorská 9,
Opatovice
Velkoobjemový
velkoobjemový kontejner – Před budovou OÚ, ul. Hlavní
odpad
přistaven min. 2 x ročně (jaro 170, Opatovice
– podzim)

Pravidelný svoz zajišťuje Skládka
B.p.H., a.s.

pravidelný odvoz zajišťuje Skládka
B.p.H., a.s., 1 x ročně v rámci
odvozu nebezpečných odpadů
zajišťuje Skládka B.p.H., a.s.

Elektroodpad –
lednice,
pračky,rádia, PC,
tiskárny, žehličky
apod.

Budova OÚ v Opatovicích,
Hlavní 170

Zajišťuje SDH Opatovice
prostřednictvím firmy ASECOL –
sběr probíhá 1 x za 3 měsíce

Složka odpadu
Druh nádoby
Inertní odpad dle
katalog. Č.: 170101
/beton/,
170102 /cihla/,
170103 /pál.
taška/ a 170107
/směs BCT/),

Místo uložení
na obecní skládku S-IO (ozn.
IČZ CZM00115)

Způsob likvidace

Pozn.
za cenu 1.000 Kč/t

PREVENCE A MINIMALIZACE VZNIKU KO NA ÚZEMÍ OBCE
Předpoklad je nevytvářet odpady vůbec nebo zvyšujeme koeficient třídění odpadu, abychom eliminovali KO:
1) Každý rok doplňujeme další nádoby na tříděný odpad na jednotlivá zastavení.
2) Doporučujeme občanům minimalizovat kumulaci odpadu tím, že:
− např. při nákupu v obchodech namísto plastových sáčků použijí sáčky látkové nebo opakovaně použitelné obaly na drogistické zboží,
− budou nakupovat potraviny v obchodech typu „BEZ OBALU“, např. do skleněné láhve (nebo jiného obalu) o objemu 1 litr se vejde:
−

rýže basmati 790 g, pohanka 730 g, vločky jemné 480 g, mouka hladká 700 g, červená čočka 850 g, mandle 600 g, kokos 400
g, rozinky 640 g
cukr 850 g.

Nejbližší obchod „BEZOBAL DUHA s.r.o.“ najdete v Hranicích na adrese: Tř. 1. máje 1908 – vedle prodejny Albert!

− obec (naposledy v roce 2021 zajistila z dotace OPŽP) našim občanům v minulosti pořídila celkem 54 ks kompostérů,
- opětovně lze využít výrobky textilní; nábytek, apod.

KOLIK ZA KOLIK
Vyprodukované množství jednotlivých složek odpadů našimi občany v roce 2021:
Druh odpadu
Velkoobjemový odpad
KO
Papír
Plast
Sklo bíle + barevné
Nebezpečný odpad
pneumatiky, léky, azbest apod
Kovy
Biologický rozložitelný odpad

Vyprodukované množství (t)

Cena za likvidaci (t)

9,120

16 695,-

154,800
11,160
13,540
8,685

340 914,54 465,155 159,7 625,-

2,536

14 128,-

0,71
83,52

2 541,129 766,-

