INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
OBCE ŠTIPOKLASY ZA ROK 2021
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Vznik odpadů může být důsledkem neefektivního využívání zdrojů. Může mít nežádoucí dopady.
Nesprávné nakládání s odpady způsobuje: emise vypouštěné do ovzduší, vody a půdy i hluk a jiné
obtěžování, které přispívají k ekologickým problémům a přinášejí ekonomické náklady.
Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a
na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností.
Hlavní činnosti v odpadového hospodářství: nakládání, shromažďování odpadů, skladování odpadů,
sběr odpadů, výkup odpadů, úprava odpadů atd.
Strategie odpadového hospodářství směřuje k minimalizaci dopadů na životní prostředí a zahrnuje
kombinaci: prevence odpadů, materiálové recyklace, energetického využití, různých variant
odstraňovaní
Druhy odpadů -oficiální je pouze členění na ty druhy, které jsou uvedeny v Katalogu odpadů.
U každého druhu je uveden šestimístný kód:
prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadu,
druhé dvojčíslí podskupinu,
třetí druh odpadu (01 00 00).
Členění odpadů :
A) Podle základních fyzikálních vlastností:
plynné, kapalné, tuhé, směsné
B) Podle základních oborů hospodářské činnosti:
výrobní – průmyslové, zemědělské, stavební, spotřební - komunální
C) Podle vlivů na člověka a prostředí:
nebezpečné, ostatní
D) Podle možností využití jako druhotné suroviny:
využitelné (dnes, v budoucnosti) nevyužitelné
Hierarchie nakládání s odpady
1. Předcházení vzniku odpadů /snižování jejich objemu
2. Opětovné využívání
3. Recyklace - opětovné zpracování odpadových materiálů tak, aby je bylo možno použít jako surovinu
při výrobě stejného nebo jiného výrobku
4. Využití - zhodnocení odpadů kompostováním, získáním energie nebo použitím jiných technologií
5. Odstranění - odstranění odpadu jeho uložením na skládku nebo spálením ve spalovně bez využití
energie
Recyklace -Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály.
Nevýhody: část suroviny se ztrácí při přepracování, kvalita výsledné suroviny nebo výsledného
produktu může být snížena .
Výhody: dostupnost suroviny, vlivy na životní prostředí uzavřeny do výrobního cyklu, snadno řiditelné,
úspory za suroviny.
Proč třídit odpad
Pokud odpad není tříděn: skončí všechen v popelnici, kde se stane tzv. směsným komunálním odpadem.
Je následně odvážen k odstranění na skládku nebo do spalovny.
Nedojde již k jeho recyklaci či materiálového využití a dojde k předčasnému ukončení jeho životního
cyklu.

Směsný komunální odpad
- svozy v zimním období od 1.10. do 31.3. 1x týdně ve čtvrtek od 6.00 do 23.00 hodin
- svozy v letním období od 1.4. do 30.9. 1x za 14 dní v lichý týden ve čtvrtek od 6.00 do 23.00 hodin
Komunální odpad je vyvážen z popelnic nebo plastových pytlů opatřených logem svozové firmy od
každého domu s číslem popisným.
Každý občan má možnost zakoupení popelnice nebo pytlů na obecním úřadě.
Podnikatelé si zajišťují likvidaci odpadu ve vlastní režii.

Svoz tříděného odpadu
Stanoviště pro tříděný odpad je na návsi. Dokonalým tříděním komunálního odpadu snížíte množství
odpadu v popelnicích a tím dokážete i Vy přímo ovlivnit náklady na odpad v obce.
Vámi vytříděné suroviny lze odevzdat do těchto nádob:
- papír MODRÝ KONTEJNER 1x
- kov ČERNÝ KONTEJNER 1x
- jedlé oleje POPELNICE k tomuto účelu určená 1x
- plast ŽLUTÝ KONTEJNER 2x
- nápojové kartony ČERNÝ KONTEJNER 1x
- sklo ZELENÝ KONTEJNER 1x
Nádoby jsou řádně označeny. Při třídění plastů, papíru žádáme, aby lidé zmenšovali jejich objem a
neodkládali do nádob na tříděné odpady jiné druhy odpadů, které tam nepatří. S těmito materiály dále
ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady na jejich svoz, třídění a hygienické požadavky.
Termíny svozů :
- plast 1x týdně úterý
- papír 1x za 14 dní středa
- sklo 1x za 4 týdny pátek
- nápojový karton 1x za 4 týdny úterý
- kov 1x za 2 měsíce
- jedlý olej dle zaplnění popelnice

Svoz nebezpečného o objemného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu je 2x do roka a je prováděn formou mobilního sběru – stanoviště náves.
Svoz objemného odpadu je 2x do roka a je prováděn formou přistavení kontejnerů – stanoviště náves.
Jiná stanoviště nejsou přípustná.
Žádáme občany, aby odkládali odpad, který patří do nebezpečného a objemného odpadu.

Svoz biologického odpadu
Svoz bioodpadu je řešen kontejnerem, který je umístněný u čp.4., je vyvážen dle potřeby. Prosíme
občany, aby rovnali biologický odpad a udržovali pořádek kolem kontejneru.
Katalogové číslo odpadu

150105
150110
200101
200102
200125
200127
200139
200140
200201
200301
200307

Název druhu odpadu

Kompozitní obaly
Obaly obsahující
nebezpečné látky
Papír a lepenka
Sklo
Jedlý olej a tuk
Barvy, lepidla
Plasty
Kovy
Biologicky
rozložitelný odpad
Směsný komunální
odpad
Objemný odpad

Množství odpadu (t)

Cena

0,116
0,040

3 450,00 Kč/t
3 450,00 Kč/t

0,906
1,526
0,06164
0,080
2,538
0,362
31,100

491,83 Kč/JV
245,92 Kč/JV
3 450,00 Kč/t
983,67 Kč/JV
113,50 Kč/JV
160,00 Kč/t

36,573

680,00 Kč/t

5,020

783,00 Kč/t

Příjmy
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a
přepravy
Příjmy z prodeje popelnic a odpadových pytlů
Přijaté nekapitálové příspěvky EKO-KOM

Celkem příjmy

Náklady

94 302,00 Kč
3 000,00 Kč
25 334,00 Kč
122 636,00 Kč

Výdaje
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
- z toho tříděný sběr papíru
- z toho tříděný sběr plastů
- z toho tříděný sběr skla
- z toho tříděný sběr nápojových kartonů
- z toho tříděný sběr kovů
Sběr a svoz ostatních odpadů (objemný odpad)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (olej)
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (bioodpad)

Celkem výdaje

Ve Štipoklasech dne 28.3.2022

3 598,58 Kč
153 182,91 Kč
6 787,00 Kč
27 149,00 Kč
3 393,00 Kč
3 394,00 Kč
1 566,00 Kč
12 359,48 Kč
605,00 Kč
20 239,00 Kč
189 984,97 Kč

