INFORMOVÁNÍ
občanů Nového Kramolína 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.”

Způsoby nakládání s odpady v rámci obce
V obci je možné celoročně odděleně soustřeďovat následující komodity:
Směsný komunální odpad
- individuální sběrné nádoby, jejichž pravidelný vývoz probíhá jednou za dva
týdny
Papír
- veřejné kontejnery (zvony) modré barvy rozmístěné v obci na třech
sběrných stanovištích, a to u bytovek, za místní prodejnou a u místního
pohostinství
Plast
- veřejné kontejnery (zvony) žluté barvy rozmístěné v obci na třech sběrných
stanovištích, a to u bytovek, za místní prodejnou a u místního pohostinství
Sklo
- veřejné kontejnery (zvony) zelené barvy rozmístěné v obci na třech
sběrných stanovištích, a to u bytovek, za místní prodejnou a u místního
pohostinství
Drobné kovy
- veřejné kontejnery (zvony) šedé barvy rozmístěné v obci na třech sběrných
stanovištích, a to u bytovek, za místní prodejnou a u místního pohostinství
Biologicky rozložitelný odpad
- shromažďovací deponie na volném prostranství a veřejný kontejner modré
barvy - obojí v obci v lokalitě za nádražím na pozemcích parc. č. 275/16 a
275/18

Jedlé oleje a tuky
- veřejné nádoby (popelnice) zelené barvy s oranžovým víkem rozmístěné
v obci na třech sběrných stanovištích, a to u bytovek, za místní prodejnou
a u místního pohostinství
Použitý textil a obuv
- veřejná nádoba (kontejner) bílé barvy umístěný v obci ve dvoře bývalé
kovárny
- uložení odpadu možné každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin
Drobná a malá elektrozařízení
- veřejná nádoba ve formě kovové klece umístěná v obci nově od poloviny
roku 2022 ve dvoře bývalé kovárny
- uložení odpadu možné každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin

Dvakrát ročně lze odkládat:
Železný šrot & Nebezpečný a objemný odpad
- možné odkládat v obci ve dvoře bývalé kovárny rámci pravidelných dvakrát
ročně se opakujících sběrů organizovaných obcí, o jejichž termínu konání
obec vždy s předstihem informuje na svých webových stránkách a prostřednictvím letáků s touto informací vhozených do poštovních schránek v obci

Náklady obce vynaložené na odpadové hospodářství v roce 2021
a) Náklady dle druhů odpadů
Sběr tříděného odpadu celkem
z toho:
tříděný sběr papíru
tříděný sběr plastů
tříděný sběr skla
tříděný sběr kovů
Oddělený sběr nebezpečných odpadů
Oddělený sběr objemných odpadů
Směsný komunální odpad

88.210,00 Kč
16.558,00 Kč
61.561,00 Kč
9.654,00 Kč
437,00 Kč
25.023,00 Kč
9.489,00 Kč
161.202,00 Kč

b) Další specifické náklady
Biologicky rozložitelný odpad
Celkové náklady

3.775,00 Kč
287.699,00 Kč

Celkově vyprodukované množství odpadů za rok 2021
Papír – 1,862 t
Plasty – 2,999 t
Kompozitní obaly (nápojové kartony) - 0,062 t
Sklo – 3,579 t
Jedlé oleje a tuky - 0,070 t
Kovy vč. železného šrotu - 1,190 t
Biologicky rozložitelný odpad - 18,340 t
Pneumatiky - 0,050 t
Barvy, lepidla a pryskyřice - 0,127 t
Léčiva - 0,002 t
Objemný odpad - 6,420 t
Směsný komunální odpad - 45,820 t
Stavební materiály obsahující azbest - 0,510 t

Množství odpadů z obalů vytříděných v roce 2021,
jež obec předala k dalšímu využití, a s tím související odměna obci
od spol. EKO-KOM, a.s., za zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů
Druh odpadu
Papír
Plast
Sklo
Kovy
Nápojový karton
Odměna využití odpadů z

Množství
1,834 t
2,937 t
3,579 t
0,162 t
0,062 t
obalů celkem

Odměna za zajištění zpětného odběru celkem
Celková odměna pro obec za rok 2021

Odměna
4.278,41 Kč
16.796,11 Kč
4.945,47 Kč
964,23 Kč
469,34 Kč
27.453,56 Kč
5.097,00 Kč
32.550,56 Kč

Výše místního poplatku a výše příjmu z tohoto poplatku za rok 2021
Výše místního poplatku: 300,00 Kč/os./rok (bez možných úlev)
Příjmy z poplatku od občanů celkem: 59.525,00 Kč
Příjmy z poplatu od rekreantů celkem: 600,00 Kč
Příjmy z poplatku od ostatních původců odpadu: 7.245,00 Kč

Aktuální seznam partnerů v oblasti odpadového hospodářství obce
Adevi, s.r.o., Domažlice, IČ 28055110
HENSTAV s.r.o., Všeruby, IČ 29085373
LAZCE-GIS, spol. s r. o., Horšovský Týn, IČ 49192761
Lukáš Vodička, Domažlice a Horšovský Týn, IČ 74582429
Recyklujeme - Kompostujeme s.r.o., Všeruby, IČ 08327025
Rumpold-R Rokycany s.r.o., Rokycany, IČ 62619357
Rumpold-P s.r.o., Sušice, IČ 61778516
TextilEco a.s., Boskovice, IČ 28101766

Předcházení vzniku odpadů
Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství všeobecně.
Cílem je snižování množství odpadů a předcházení jejich vzniku za účelem
úspory surovin a energie.

Příklady a typy,
jak je možné se k životu bez odpadu co nejvíce přiblížit
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
Nepoužívejte plastové sáčky
Nekupujte balenou vodu
Nakupujte co nejvíce bezobalově
Kompostujte
Neplýtvejte
Používejte věci co nejdéle
Využívejte bazary, second-handy, charitativní organizace
Hledejte ekologicky šetrnější varianty
A hlavně - při spotřebě, konzumaci a tvorbě odpadů přemýšlejte!

Vypracovala dne 1. 11. 2022:
Jana Knopfová, starostka obce

