OBEC OBYČTOV
Obyčtov 80
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 00546739, DIČ: CZ00546739
č. ú.: 107-1405220217/0100
tel.: 566 678 140, email: obec.obyctov@obyctov.cz

V Obyčtově, dne 12. 3. 2022

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2021
Obec Obyčtov vyprodukovala v roce 2021 celkem 140,893 t odpadu.
Podrobný rozpis vyprodukovaného odpadu je uveden v tabulce č. 1.
Náklady na odpadové hospodářství obce činily 412 346 Kč.
Podrobný rozpis nákladů dle druhu odpadu je uveden v tabulce č. 2.
Příjmy z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů činily 212 783 Kč.
Přijaté příspěvky za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů od společnosti
EKO-KOM, a.s., činily 86 102 Kč.
Způsob nakládání s odpady na území obce Obyčtov stanovuje a upravuje Obecně
závazná vyhláška obce Obyčtov č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
Občané mají možnost využít k odkládání složek komunálního odpadu zvláštní sběrné
nádoby, které jsou umístěny celkem na třech sběrných místech.
Zvláštní sběrné nádoby na papír, plast, sklo, oleje a tuky jsou umístěny na dvou sběrných
místech, a to u budovy mateřské školy a u budovy bývalé základní školy.
Zvláštní sběrná nádoba na oděvy je umístěna na sběrném místě u budovy mateřské školy.
Zvláštní sběrné nádoby na biologické odpady a kovy se nacházejí v areálu ZP Ostrov, a.s.,
v Obyčtově.
Na směsný komunální odpad využívají občané vlastní sběrné nádoby. Svoz směsného
komunálního odpadu probíhá 1x za 14 dní.
Sběr objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odevzdáním na předem
vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláštní sběrné nádoby. Informace o svozu
jsou zveřejňovány na webových stránkách obce (novinky z obce), na vývěsních plochách
a v místním rozhlase.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do mobilních sběren svozové firmy. Informace
o svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách obce (novinky z obce), na vývěsních
plochách a v místním rozhlase.
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Tabulka č. 1
Vyprodukovaný odpad v obci Obyčtov
Katalogové
číslo
odpadu
160103
200101
200102
200110
200125
200127

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

O
O
O
O
O
N

Pneumatiky
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Jedlý olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice
Jiná nepoužitelná
léčiva
Plasty
Kovy
Jiný biologicky
nerozložitelný odpad
Směsný komunální
odpad

200132

N

200139
200140
200203

O
O
O

200301

O

200307

O

Množství
odpadu
(tuny)
0,016
6,829
3,173
0,936
0,311
0,440

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
TextilEco a.s.
ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

0,010

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

9,756
3,752
7,080

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Metalšrot Tlumačov a.s.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

101,230

Město Přibyslav, Skládka Ronov
nad Sázavou (94,840 t)
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
(6,360 t)
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Objemný odpad

Celkem

7,360
140,893

Tabulka č. 2
Náklady obce Obyčtov na odpadové hospodářství
Druh odpadu
Papír
Plasty
Sklo
Biologické odpady
Nebezpečný odpad
Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Administrativa odpadového hospodářství
Celkem

Náklady (Kč)
36 432
89 367
2 356
1 513
9 362
22 533
247 963
2 820
412 346
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Partner

JAK JE MOŽNO PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADŮ
 Na každý nákup noste vlastní plátěnou, látkovou nebo síťovou tašku.
 Při nákupu ovoce, zeleniny či pečiva používejte místo plastových sáčků opakovaně použitelné
sáčky látkové.
 Při nákupu používejte opakovaně použitelné obaly na drogerii.
 Nakupujte bezobalové potraviny do svých vlastních nádob.


Pijte vodu z kohoutku, pramenů, studánek.
PET láhve jsou příkladem produktu na jedno použití a tvoří tuny plastového odpadu.

 Biologický odpad zpracujte domácím kompostováním.
Velkou část komunálního odpadu tvoří totiž organický odpad, především pak zbytky ovoce a zeleniny.


Neplýtvejte jídlem.
V českých popelnicích naleznete v průměru asi 40 až 75 kg bioodpadu v přepočtu na 1 obyvatele a rok.
Až polovinu přitom tvoří vyhozené potraviny (nesnězené, či ještě zabalené jídlo).

 Nepotřebné ošacení, lůžkoviny, domácí potřeby, hračky, knihy atd. můžete darovat (event.
prodat) a opětovně tak využít.


Kupujte trvale udržitelnou módu.
Tento pojem označuje oděvy, boty a módní doplňky, které jsou navrhované, vyráběné, distribuované a také nošené
s ohledem na životní prostředí. Módní průmysl produkuje velké množství odpadu. Udržitelné značky však jdou
opačným směrem, při výrobě se snaží minimalizovat spotřebu vody a energie a eliminují nadměrné používání
plastových obalů, využívají recyklovatelné materiály.

 Nepořizujte spotřebiče, přístroje a další věci, které využijete jednou nebo dvakrát.
Takové si raději půjčte.

 Kupujte jen to, co skutečně potřebujete.
 Kupujte kvalitní výrobky s delší dobou životností.
 Při nákupu se snažte upřednostňovat recyklovatelné výrobky.
 Svůj smysl má i věci opravovat.


Řekněte NE reklamním letákům.
Máte-li na své schránce oznámení „NEVHAZUJTE REKLAMNÍ MATERIÁLY, PROSÍM“ množství letáků
ve schránce se významně sníží. Protože Česká pošta eviduje počet domácností, které odmítají reklamu,
dlouhodobě tím přispějete i ke snížení jejich tisku.



Používejte pro děti látkové pleny.
Používání papírových jednorázových plen není ohleduplné k životnímu prostředí. Kromě vyšší spotřeby surovin
a energie jsou problematické i kvůli obtížné recyklovatelnosti. Jednorázové pleny se rozpadají v řádu dvou až tří
stovek let a jedno dítě díky jednorázovým plenám vyprodukuje až jednu tunu odpadu.



Používejte rozložitelné vlhčené ubrousky.
Jednorázové vlhčené ubrousky (dětské ubrousky, dezinfekční ubrousky) obsahují plastové látky a nejsou tak
v přírodě rozložitelné.
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