INFORMAČNÍ POVINNOST OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ
DLE § 60, ODST. 4 ZÁKONA Č. 541/2020 SB. ZÁKON O ODPADECH
Obec je povinna dle ustanovení § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 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.
V souvislosti s výše uvedenou povinností Obec Dolní Podluží tímto informuje o níže uvedených
skutečnostech:
O způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu
Vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, směsné sklo, směsný plast) je možno odkládat do
sběrných nádob na tříděný odpad rozmístěných na 6 stanovištích v obci (Sběrný dvůr, U Krenotech,
Kateřinky, Bytovka – bývalý ÚSP, Helix, Obchod). Nebezpečný odpad, stavební odpad a objemný odpad je
možno odkládat do speciálních shromažďovacích nádob v areálu sběrného dvora (léto březen – říjen:
sobota 10:00 – 12:00 + středa 15:00 – 17:00 hod, zima listopad – únor: sobota 11:00 – 12:0 hod. + středa
16:00 – 17:00 hod.)
O využití a odstranění komunálního odpadu
Komunální odpad je svážen z popelnic 80 l a 120 l na celém území obce vždy v pátek po dobu celého
kalendářního roku. Směsný komunální odpad svezený z území obce je svozovou firmou předáván
k termickému využití nebo je skládkován.
O možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
Obec v rámci prevence vzniku odpadů vyzývá občany obce k důslednému třídění odděleně využitelných
složek z komunálního odpadu, ke snaze vůbec nevytvářet odpad a k maximálnímu opětovnému využívání
výrobků.
Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému
Obec za rok 2021 vyprodukovala na svém území vlastní činností a sběrem, svozem a shromažďováním
odpadu od obyvatel obce (vyjma podnikatelských subjektů) níže uvedené druhy a množství odpadu
Kód
odpadu
150105
150110
170107
200101
200102
200113

Název odpadu

Množství
v tunách
Kompozitní obaly
0,20
Obaly obsahující zbytky
0,099
neb. látek
Směsi betonu, tašek, cihel
43,10
a ker. výrobků
Papír a lepenka
17,93
Sklo
21,11
Rozpouštědla
0,01

Kód
odpadu
200125
200127

Název odpadu

200139

Plasty

18,25

200140
200301
200307

Kovy
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

6,32
215,83
44,44

Jedlý olej
Barvy, lepidla a pryskyřice

Množství
v tunách
0,01
1,35

Z hlediska nákladů obce a rok 2021 na odpadové hospodářství vynaložila obec na provoz obecního
systému nakládání s odpady celkem 1.177.122 Kč (Svoz komunálního odpadu s DPH celkem 580.972 Kč,
Svoz separovaného odpadu 245.960 Kč, Svoz nebezpečného odpadu ze sběrného dvora 43.001 Kč, Svoz
stavební suti ze sběrného dvora 96.443 Kč, Svoz objemného odpadu ze sběrného dvora 188.564 Kč,
Náklady na pracovníka obsluhy sběrného dvora 22.182 Kč).
V Dolním Podluží dne 16.2. 2022

