Výroční zpráva o systému nakládání s komunálním
odpadem v roce 2021
Na území obce Obrnice se třídí komunální odpad, dle Obecně závazné vyhlášky
č. 4/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství, na
složky:
• biologicky rozložitelný odpad
• papír
• plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů
• sklo
• kovy
• nebezpečné odpady
• objemný odpad
• směsný komunální odpad
• jedlé oleje a tuky
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou
velkoobjemové kontejnery a sběrné nádoby. Svoz probíhá v pravidelných
intervalech.
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob – popelnice,
střední kontejnery, velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše. Svoz probíhá v
pravidelných intervalech.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu a
kovového odpadu je zajišťován v areálu sběrného dvora obce do zvláštních
sběrných nádob a do velkoobjemových kontejnerů, k tomuto účelu určených.
Společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové
zajišťuje na základě Smlouvy o poskytnutí služeb o odvozu komunálních odpadů
ze dne 1. 2. 1998 a na základě Smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2003 tyto svozy:

- tříděný odpad (papír, plast, PET lahve, nápojové kartony, sklo, směsný
komunální odpad),
- objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, jedlé oleje a tuky.
Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje společnost CELIO, a.s., V Růžodolu 2,
Litvínov 7 na základě objednávky.
Převzetí a zpracování biologicky rozložitelného odpadu zajišťuje společnost
FYTON, spol. s r.o. Odolice 7.
Kovy přebírá výkupna Dáša Hrachová, Most - Rudolice.

Smlouvy na tříděný odpad a zpětný odběr výrobků:
- EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 – Smlouva o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze dne 2. 9. 2014 –
odměna za zajištění odběru tříděného odpadu
- ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4 – Smlouva
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 10. 01. 2011 –
spotřebitelská zařízení – např. televize, počítače, rádia, kamery
- EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova1789/5, Praha 2 – Smlouva
o zřízení a provozu sběrného místa ze dne 8. 11. 2011 – sběrný dvůr a obec
- osvětlovací zařízení – např. zářivky, žárovky
- ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, Praha 4 – Smlouva o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 20. 1. 2011 – např.
ledničky, pračky, žehličky
- REMA Systém, a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64 – Smlouva o
zřízení veřejného místa zpětného odběru ze dne 24. 11. 2021
- ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8 – Dohoda o spolupráci
při zajištění zpětného odběru přenosných baterií ze dne 17. července 2008
– zpětný odběr přenosných baterií

Jaké nádoby máme a na co:
Odpadkové koště – na drobný směsný komunální odpad
Popelnice 120l a 240l – na směsný komunální odpad
Střední kontejnery 1100l – na směsný komunální odpad

Separační nádoby 1100l, nádoba „Zvon“ – na tříděný odpad
Velkokapacitní kontejnery – na směsný komunální odpad, na objemný odpad,
na biologicky rozložitelný odpad, suť, kov
Produkce odpadů v roce 2021
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Pneumatiky
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Železo a ocel
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

v tunách
0,00
1,42
5,94
3,06
11,20
1,43
0,00
15,159245
10,636086
10,382526
148,74
421,762204
202,58

Příjmy a výdaje v souvislosti s komunálním odpadem
Druh příjmu
Poplatky vybrané od občanů
EKO-KOM – papír, plast, sklo, kovy
Elektrowin, Asekol, Ekolamp – zpětný odběr elektroodpadu
Železo, ocel
CELKEM příjem

Kč za r. 2021
521 000,- Kč
134 549,- Kč
9 941,- Kč
5 005,- Kč
670 495,-Kč

Druh výdaje
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz objemného odpadu
Sběr biologicky rozložitelného odpadu
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Odvoz ostatních odpadů, vč. tříděného odpadu
CELKEM výdaje

Kč za r. 2021
1 506 864,494 022,30 478,13 652,170 635,2 215 651,-

Sběrný dvůr:
Obec má v provozu sběrný dvůr, který je otevřen 3x týdně. Jedná se o úterý,
čtvrtek a sobotu.

•

Úterý 09:00 – 17,00

•

Čtvrtek 09:00 – 17,00

•

Sobota 09:00 – 14,00

Suť je na sběrném dvoře odebírána od občana 200 kg/rok.

Stanoviště na separovaný odpad:
• ČESKÉ ZLATNÍKY
▪
1. stanoviště – parcela č. 821/113, na konci ul. Dukelská (směr
České Zlatníky) naproti RD (rodinný domek) čp. 86 a 85 – nádoba na
plast (3x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (2x)
▪
2. stanoviště – parcela č. 122/4, vedle nového hřiště a naproti
čp. 42 – nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír
(1x)
▪
3. stanoviště – parcela 134/1, otočka MHD – nádoba na plast
(1x), nádoba na papír (1x)
• CHANOV
▪
1. stanoviště – parcela č. 9/1, otočka MHD, naproti
autoopravně – nádoba na plast (1x), nádoba na papír (1x)
▪
2. stanoviště – parcela č. 9/1, vjezd na otočku MHD (u garáží
- naproti č. p. 46) – nádoba na sklo (1x)
• OBRNICE – ul. Nová výstavba („velké sídliště“)
▪
1. stanoviště – parcela č. 115/49, ul. Nová výstavba mezi čp.
200 (bl.1/3) a čp. 206 (bl.1/9) – nádoba na plast (1x), nádoba na sklo
(1x), nádoba na papír (2x)
▪
2. stanoviště – parcela č. 115/38, ul. Nová výstavba naproti
čp. 204 (bl.1/7) – nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba
na papír (1x)
▪
3. stanoviště – parcela č. 115/44, ul. Nová výstavba u čp. 182
(bl.3/1) – nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír
(2x)

▪
4. stanoviště – parcela 115/62, ul. Nová výstavba nad čp. 218
(bl.7/12) – nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na
papír (1x)
• OBRNICE – ul. Nová výstavba („malé sídliště“)
▪
jedno stanoviště – parcela č. 115/3, 115/10, ul. Nová
výstavba mezi čp. 177 a 176 (bl.9/2 a 9/1) – nádoba na plast (1x),
nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (1x)

▪ OBRNICE – ul. Dukelská, Sběrný dvůr
▪
jedno stanoviště – parcela č. 440, naproti „starému“ hřišti –
nádoba na plast (2x), nádoba na sklo (2x), nádoba na papír (2x)
• OBRNICE – ul. Nádražní
▪
jedno stanoviště – parcela č. 1006/1, naproti Požární zbrojnici
– nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (1x)
• OBRNICE – ul. Mírová
▪
1. stanoviště – parcela č. 95/2, ul. Mírová čp. 127, vedle
kulturního střediska (ICVA) – nádoba na plast (1x), nádoba na sklo
(1x), nádoba na papír (1x)
▪
2. stanoviště – parcela č. 101/7, ul. Mírová u čp. 55
(dvojdomky) – nádoba na plast (1x), nádoba na papír (1x)
▪
3. stanoviště – parcela č. 101/7, ul. Mírová u čp. 63
(dvojdomky) – nádoba na sklo (1x)
• OBRNICE
▪
jedno stanoviště – naproti rodinnému domku čp. 149 (směr
Patokryje) – nádoba na plast (1x), nádoba na papír (1x)
Vývoz separovaných nádob je nastaven takto: papír a plast 2 x do měsíce – sudé
týdny, sklo 1 x do měsíce.

Jak je možno předcházet vzniku odpadu?
Jednoduchá odpověď – nevytvářet odpad. Ne vždy však se to dá, přesto máme
mnoho možností, jak ulehčit od vytváření odpadů. Třeba omezit používání

jednorázových plastů, kompostujme, spravujme staré věci a nekupujme stále
nové. Stačí jen chtít.
Ze začátku vám nakupování bez obalu přijde poměrně obtížné, brzy si na to ale
zvyknete. Zkuste se řídit těmito pravidly:
•

Používejte látkové tašky místo igelitových tašek a pytlíků. Mějte u sebe
vždy tašku látkovou nebo síťovou, tak jako kdysi naše babičky. Věděli jste,
že igelitový sáček se rozkládá 25 let? Papírové pytlíky se sice rozloží během
několika měsíců, ale jejich nekonečná výroba zatěžuje životní prostředí
stejně tak, jako sáčky plastové.

•

Nekupujte balené vody, pijte vodu z kohoutku, vyhněte se vodě v PET
láhvích. Kohoutková voda není horší než ta balená, mnohdy spíše naopak.
Mimo jiné nezanechává za sebou tuny platového odpadu a je pod stálou
kontrolou a čerstvá. Vodu z kohoutku si můžete natočit téměř všude
zdarma.

•

Na teplé nápoje pak využívejte termohrnky. Mějte vlastní hrneček na kávu
vždy s sebou. Dokázali byste spočítat kolik jednorázových obalů od „kávy
s sebou“ jste již vyhodili? Ekologickým trendem již několik pár let je
možnost přípravy kávy do vlastního hrnečku. Mnohé podniky či řetězce
umožňují odnést si ji sebou ve vlastní nádobě a často i s malou slevou.

•

Při nákupu ovoce a zeleniny nepoužívejte igelitové sáčky. Ekologicky
rozložitelné sáčky si můžete pořídit třeba na www.frusack.com. Frusack je
česká eko alternativa k plastovému sáčku. Díky unikátnímu vláknu na bázi
kukuřičného škrobu lze sáčky používat dlouhá léta a na konci svého
životního cyklu se rozloží beze zbytku. Frusack sáčky jsou ideální pro
přenos a uchovávání ovoce a zeleniny, jako náhrada za klasické igelitky a
mikrotenové sáčky!

Kompostujte

Není žádným tajemstvím, že velkou část komunálního odpadu tvoří organický
odpad, především pak zbytky ovoce a zeleniny. Tento bioodpad lze ještě
efektivně využít, a to kompostováním. Mít kompost v uzavřených prostorách
městského bytu se sice na první ́ pohled může jevit jako nehygienické, ale opak je
pravdou. Při správném zacházení se vůbec nemusíte obávat nepříjemného
zápachu ani výskytu nadbytečného hmyzu. Mezi populární bytové kompostéry
patří například Urbalive, který je nejen praktický, ale také velice hezky vypadá.

Lépe využívejte staré věci
Dalším způsobem, jak předcházet vzniku odpadů, je lepší nakládání se starými
nebo rozbitými věcmi. Spousta věcí, které se nám již mohou zdát nepoužitelné,
jde totiž opravit nebo poskytnout někomu jinému. Ne nadarmo se říká, že “Pro
někoho odpad, pro druhého poklad.”

Obrnice 28. 2. 2022
Zpracovala: Helena Táborská
Schválil: Stanislav Zaspal, starosta v.r.

