KVANTIFIKOVANÉ VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
OBCE LOČENICE ZA ROK 2021
Informace je zveřejňována na základě povinnosti obce vyplývající z § 60 odst. 4, zákona č. 541/2020
Sb. Zákona o odpadech.
Obec Ločenice má určená místa – stanoviště pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu a
občanům je umožněno celoročně odděleně soustřeďovat papír, plast, sklo, kov, textil, jedlé tuky a oleje
a bio do sběrných nádob a kontejnerů rozmístěných po obci. Přehled stanovišť je uveden na
https://www.locenice.cz/odpadove-hospodarstvi.
Počet nádob v obci Ločenice a Nesměň – kontejner na papír 13 ks, kontejner na plast 14 ks, zvon na
sklo 4 ks, zvon na kov 3 ks, nádoba na oleje a tuky 2 ks, kontejner na textil 2 ks, kontejner na směsný
komunální odpad 2 ks, velký kontejner na bioodpad 2 ks, nádoby na bioodpad u občanů 249 ks, nádoby
na plast u občanů 106 ks, nádoby na papír u občanů 70 ks.
Celkové množství odpadu likvidovaného v roce 2021:
Katalogové číslo
Název
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
150110
znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest)
150111
včetně prázdných tlakových nádob
160103
Pneumatiky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
170107
neuvedené pod číslem 17 01 06
170301
Asfaltové směsi obsahující dehet
170604
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170605
Stavební materiály obsahující azbest
170802
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
200101
Papír a lepenka
200102
Sklo
200110
Oděvy
200111
Textilní materiály
200125
Jedlý olej a tuk
200126
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200138
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200139
Plasty
200140
Kovy
200201
Biologicky rozložitelný odpad
200301
Směsný komunální odpad
200307
Objemný odpad

Hmotnost (t)
0,05
0,09
0,048
1,4
3,94
0,23
0,285
1,4
0,05
18,508
10,042
2,196
0,06
0,228
0,04
0,62
3,55
16,370
1,453
141,493
101,040
30,535

Svoz směsného komunálního odpadu je 1x za 14 dní, svoz separovaného odpadu na papír a plast
z nádob u občanů je 1x za měsíc. Svoz separovaného odpadu z kontejnerů papír, plast je 1x za 14 dní,
svoz odpadů ze zvonů sklo, kov a nádob na jedlé tuky a oleje je 1x za 30 dní. Svoz bio odpadu z nádob
u občanů 1x za 14 dní (březen – listopad), svoz bioodpadu z kontejnerů v obci je celoroční nepravidelný, dle zaplnění. Svoz textilu z kontejneru je nepravidelný a zajišťuje jej f. Textil-Eco. Svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci je 1x ročně.

Současně mohou naši občané využívat sběrný dvůr Velešín, kam mohou odpad ukládat. Ve sběrném
dvoře lze bezplatně přijímat tyto druhy odpadu: Pneumatiky, dřevo, dřevěný nábytek, objemný odpad
– postele, gauče, koberce, sedačky, lina, matrace, papír a lepenka, plasty, železo a kovy, textil,
polystyren, eternit, nebezpečné odpady – plechovky od barev, ředidel, znečištěné hadry, olejové filtry,
IPA, zpětný odběr elektrozařízení, televize a monitory, drobné elektrozařízení – rádia, počítače,
vysavače, lednice, pračky, myčky, monočlánky. Omezené množství uložení platí na pneumatiky,
stavební odpad, asfaltové směsi a objemný odpad. Více informací o omezeném množství uložení na
https://www.locenice.cz/odpadove-hospodarstvi .

CELKOVÉ VÝDAJE ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2021 ČINILY:
Název odpadu
Směsný komunální
Separované složky
Objemný
Biologický
Nebezpečný
CELKEM

Náklady v Kč
380 264
714 327
69 296
231 433
23 351
1 418 671

CELKOVÉ PŘÍJMY ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2021 ČINILY:
Název
Příjmy z místního poplatku od občanů
Příjmy z místního poplatku od rekreantů
Příjmy od podnikatelů zapojených do systému
Příjmy od EKO-KOM (zpětný odběr)
Příjmy ostatní
CELKEM

Příjmy v Kč
383 500
37 800
4 095
167 354
31 085
623 834

ROZDÍL MEZI CELKOVÝMI PŘÍJMY A VÝDAJI ZA ROK 2021 ČINIL -794 837 KČ.

Obecné povinnosti při nakládání s odpady:


předcházení vzniku odpadů (nenakupovat zbytečně, vlastní tašky a sáčky, bioodpad
kompostovat na vlastní zahradě, opakovaně využívat obaly apod.),



využitelné odpady odděleně vytřídit do určených nádob a vždy jen čisté,



využitelné odpady se dále využívají pro další výrobky,



objemný odpad by měl vzniknout jen tehdy, kdy již pro věc není využití,



směsný komunální odpad nesmí obsahovat využitelné odpady – papír, plast, sklo, kovy,
nápojový karton, textil, jedlé tuky a oleje, bioodpad a nevhodné nebezpečné odpady,



odpady se odkládají jen na určené místa a do stanovených sběrných nádob – odkládání odpadů
mimo takto určená místa jsou přestupkem,



správné nakládání s odpady sníží náklady obce a nemusí tak růst výše poplatku.

Předcházení vzniku odpadů:
Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství
odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit
spotřebu:











nejlepší odpad je ten, který nevznikne,
nepoužívej plastové sáčky,
nekupuj balenou vodu,
nakupuj co nejvíce bezobalově,
kompostuj,
neplýtvej,
používej věci co nejdéle,
používej bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace,
hledej ekologicky šetrnější varianty,
a hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej.

Každý je odpovědný za dodržování nastaveného systému odpadového hospodářství a jde také o
morální zodpovědnost k životnímu prostředí. Každý je součástí celku, a proto nebuďme lhostejní k
tomu, kde žijeme. Děkujeme všem, co se chovají správně a zodpovědně.
Třiďte odpad … má to smysl.
Každý je odpovědný za dodržování nastaveného systému odpadového hospodářství a jde také o
morální zodpovědnost k životnímu prostředí. Každý je součástí celku, a proto nebuďme lhostejní
k tomu, kde žijeme. Děkujeme všem, co se chovají správně a zodpovědně.

Zajímavé odkazy:
www.ekokom.cz
www.jaktridit.cz
www.samosebou.cz
www.ekolamp.cz
www.jihocesketrideni.cz
www.zp.kraj-jihocesky.cz
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