Obec Chotěnov, Chotěnov 23, 570 01 Litomyšl, IČO: 00276707
Informování občanů o odpadovém hospodářství
S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro
obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4
je uvedeno:
„Obec je povinna 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.“
➢ Způsob nakládání s odpady:
Zastupitelstvo obce Chotěnov se na svém zasedání konaném dne 13.12.2021 usneslo
usnesením č. 8/2021 vydat na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku.
V článku 3 OZV jsou určena místa k soustřeďování složek komunálního odpadu
Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují:
a) papír – do zvláštních sběrných nádob o objemu 1100 litrů modré barvy umístěných
na stanovišti zvláštních sběrných nádob;
b) sklo – do zvláštních sběrných nádob o objemu 1100 litrů zelené nebo bílé barvy
umístěných na stanovišti zvláštních sběrných nádob;
c) plasty – do zvláštních sběrných nádob o objemu 1100 litrů žluté barvy umístěných
na stanovišti zvláštních sběrných nádob;
d) kovy – do zvláštní sběrné nádoby šedé barvy s nápisem „Kovové odpady
umístěné u Obecního úřadu Chotěnov;
e) biologicky rozložitelný odpad – do zvláštní sběrné nádoby umístěné v „ohradě
uprostřed obce“;
f) jedlé oleje a tuky – do zvláštní sběrné nádoby o objemu 240 l s nápisem „sběr
jedlých olejů a tuků“ s vhozovým otvorem v přední části umístěné na
stanovišti zvláštních sběrných nádob vedle obecního úřadu;
g) nebezpečný odpad – dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na
svozové vozidlo (popř. do rukou osádky tohoto vozidla) svozové
společnosti na určených zastávkách; o termínu mobilního svozu a
určených zastávkách informuje obec Chotěnov na webových stránkách
obce, na výlepových plochách, v místním rozhlase;
h) objemný odpad – dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové
vozidlo (popř. do rukou osádky tohoto vozidla) svozové společnosti na
určených zastávkách; o termínu mobilního svozu a určených zastávkách
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informuje obec Chotěnov na webových stránkách obce, na výlepových
plochách, v místním rozhlase;
i) směsný komunální odpad
-

do typizovaných očipovaných sběrných nádob příslušných k určité nemovitosti
(popelnice o objemu 110, 120 nebo 240 litrů),
do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství – pouze drobný
směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.

➢ Vyprodukované množství a náklady na odpad:

❖ Za tříděný odpad (papír, sklo, plasty) obec společnosti Technické služby Hlinsko
s.r.o. zaplatila za rok 2021 celkem 25.438,-Kč (včetně pronájmu nádob)
❖ Odpady sváží obci společnost Technické služby Hlinsko s.r.o., která si v roce 2021
za pronájem nádob na odpady účtovala celkem 2.904,-Kč
❖ Za tříděný odpad obdržela obec od společnosti EKO-KOM a.s. odměnu v celkové
výši 30.881,-Kč
❖ Za svoz a zpracování bioodpadu, kterou sváží společnost Pavel Boštík, Vidlatá
Seč, zaplatila obec v roce 2021 celkem 2.904,-Kč
❖ Za svoz objemného a nebezpečného odpadu, který sváží společnost Technické
služby Hlinsko, s.r.o. zaplatila obec za rok 2021 celkem 12.537,- Kč
❖ Za svoz jedlého oleje a tuku, který sváží společnost ČERNOHLÁVEK GROUP
s.r.o. zaplatila obec celkem 605,-Kč
❖ Celkové náklady na svoz komunálního odpadu (popelnice občanů) činily 64.867,Kč, z toho občané uhradili celkem 84.000,-Kč
Občané obce Chotěnov vytřídili v roce 2021:
Papír
0,908 T

Sklo
4,324 T

Plasty
3,17 T

Jedlý olej a tuk – 0,03 T; Biologický odpad – 30 T;
Nebezpečný odpad (barvy, léčiva, chemikálie) – 0,274 T;
Objemný odpad – 4,24 T;
Směsný komunální odpad – 27,092 T;
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➢ Předcházení vzniku odpadů
Předcházet vzniku odpadu znamená konat tak, že odpad nevzniká nebo že ho vzniká
méně. Mezi předcházení vzniku patří i kroky, které omezuji nebezpečnost
vznikajícího odpadu či jeho dopady na životní prostředí a lidské zdraví.
Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to redukce odpadu, zadruhé
lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné
použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i
domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme
(neboli odpad nevzniká, odpadá jeho doprava).
V Chotěnově, dne 18. 03. 2022
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