Výroční zpráva o systému nakládání s komunálním
odpadem v roce 2020
Na území obce Obrnice se třídí komunální odpad, dle Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním
odpadem, 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 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.
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

Produkce odpadů v roce 2020
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

v tunách
0,137415
0,74
4,47
4,06
164,82
5,17
4,50
15,167312

Sklo
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

13,022785
10,741306
69,48
395,220713
332,74

Příjmy a výdaje v souvislosti s komunálním odpadem
Druh příjmu
Poplatky vybrané od občanů
EKO-KOM
Elektrowin, Asekol, Ekolamp
Železo, ocel
CELKEM příjem

Kč za r. 2020
522 860,- Kč
128 904,- Kč
17 137,- Kč
5 170,- Kč
674 071,-Kč

Druh výdaje
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Odvoz ostatních odpadů
Výdaje celkem

Kč za r. 2020
2 509 155,-Kč
27 781,- Kč
81 219,- Kč
2 618 155,- Kč
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