Informace občanům o nakládání s komunálními a nebezpečnými
odpady v obci za rok 2021
(dle § 60 odst. 4 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.)

Obec Šedivec umožňuje svým občanům efektivně třídit odpad.
Svoz komunálního i nebezpečného odpadu v obci zajišťuje společnost
EKOLA České Libchavy s.r.o. a termíny svozů se řídí svozovým plánem
platným pro daný rok. Platný svozový plán je zveřejněn na
internetových stránkách obce: obecsedivec.cz a po zaplacení místních
poplatků za odpady pro daný rok jej každý občan obdrží i v listinné podobě.

EKOLA

Sběrná místa
V současné době mohou občané využívat pro dané druhy odpadu tato sběrná místa:

Papír, sklo
Nádoby na papír, barevné sklo i bílé sklo,
jsou umístěny u Obecního úřadu.

Drobné baterie
Červená nádoba na použité drobné baterie
se nachází u bývalé prodejny č.p. 62.

Plasty
Plasty občané odevzdávají na stanoviště v zavázaných igelitových
pytlích. Ty jsou v obci vyváženy formou mobilního sběru.
Stanoviště určená pro předání plastů jsou:
hasičská zbrojnice,
bývalá prodejna č. p. 62,
Lorencovi - č. p. 11,
Pospíšilovi - č. p. 24,
Rambovi – č. p. 21.
Nebezpečný odpad občané přistaví v určený čas na daná stanoviště a vyčkají na
příjezd svozového vozidla společnosti Ekola České Libchavy. Osobně předají
nebezpečný odpad zaměstnancům společnosti Ekola, kteří svoz provádějí.
Stanoviště určená pro předání nebezpečného odpadu jsou:
bývalá prodejna č. p. 62, Lorencovi - č. p. 11.

Bioodpad
Novinkou v roce 2022 je bioodpad – resp. drobné ořezané větve stromů.
Obec zakoupila nový drtič větví, který zajistí likvidaci drobných ořezaných
větví do průměru 7 cm. Občané budou mít možnost tento odpad
shromažďovat nově na spodní části hřiště u lesa, kde technické služby
budou dle potřeby zajišťovat likvidaci tohoto odpadu. Odpad bude
následně odvážen do kompostárny Technických služeb Letohrad.
Směsný komunální a objemný odpad
Obec zajišťuje 2x ročně možnost odstranění
velkoobjemového odpadu, a to odložením
do velkoobjemového kontejneru, přistaveného
k budově Obecního úřadu.
Odvoz směsného komunálního
odpadu pak probíhá formou mobilního sběru, přičemž občané
přistaví své popelnice k výsypu ke kraji obecní komunikace
před své číslo popisné.
Jedlé oleje a tuky
Od 1. ledna 2022 začala platit zákonná povinnost obcí zajistit na svém území sběr tříděných jedlých
tuků a olejů. Použitý tuk, nebo olej v uzavřené plastové nádobě označené názvem obce „Šedivec“,
mohou občané odložit na víko popelnice, která je připravena v daný svozový den k výsypu.

Množství vyprodukovaného odpadu na území obce v roce 2021
Převzatý spol. EKOLA
České Libchavy s.r.o.
(t)

Převzatý zařízením od
fyzických osob - občanů
(t)

Papír, lepenka
Sklo
Plasty
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Jedlý olej a tuk

2,091
3,846
3,255
36,147
6,72
0,0048

2,003

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Pneumatiky

0,06
0,21

Druh odpadu

Barvy tiskařské, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
Jiná nepoužitelná léčiva
Baterie, akumulátory
Kovy
Celkem:

0,06

0,3
0,002

52,6358

0,1662
11,067
13,296

Celkem 52,635 t
Směsný odpad
Objemný odpad
Sklo

Plasty
Papír, lepenka
Barvy, lepidla
Pneumatiky
Nebezp. látky
Jedlý olej
Léčiva

Finanční ukazatele za rok 2021
Výdaje spojené s odstraněním komunálního a nebezpečného odpadu
Příjmy - místní poplatek za odpady vybraný od občanů
Příjmy - EKO-KOM - zpětný odkup odpadu

171427,- Kč
87600,- Kč
33937,- Kč

EKO-KOM autorizovaná obalová společnost
Společnost EKO-KOM zajišťuje zpětný odběr (odkup) námi vyprodukovaného
tříděného odpadu jako je papír, sklo, plasty, nápojový karton a následně jeho
další využití. Obec Šedivec obdrží za každý uplynulý rok od společnosti EKO-KOM
Osvědčení o úspoře emisí. Za rok 2021 tento údaj ještě nemáme k dispozici,
ovšem za rok 2020 obec Šedivec dosáhla díky Vámi vytříděnému odpadu úspory
energie 211 169 MJ a emisí CO2 ekv. 8,040 tun.

Jak předcházet vzniku odpadů:
• nákupy si plánujte a nekupujte zbytečnosti, zvažujte i velikost balení,
• dávejte pozor na datum spotřeby, skladujte potraviny podle doporučení uvedeného na obalu,
• přebytky zavařujte, sušte, případně použijte mrazák,
• kompostujte,
• na volně prodejné zboží používejte vlastní košíky, či látkové tašky, používejte obaly opakovaně
• dávejte přednost pultovému prodeji výrobků nebo potravinám bez obalů,
• pijte kohoutkovou vodu,
• volte náhradní náplně a koncentráty,
• vybírejte obaly z jednoho druhu materiálu, usnadníte tím třídění a recyklaci,
• nepotřebné obaly vyhazujte do příslušných kontejnerů na tříděný odpad
• nepotřebný textil, obnošené oblečení a obuv nabídněte k prodeji, či předávejte charitativním
organizacím, nebo odkládejte do příslušných kontejnerů.
• často stačí drobná oprava a porouchaný spotřebič je zase domácím pomocníkem
• šikovné ruce promění starý kus nábytku v originální ozdobu vašeho domova nebo chalupy,
• když už nemůžete vy, ani nikdo jiný výrobek použít, je třeba ho odevzdat k recyklaci - nejedná se
jen o papír, plasty nebo sklo, recykluje se i textil, elektrospotřebiče, dřevo z nábytku,
nebo stavební materiál z demolice či rekonstrukce domu
• teprve když nemůžete s nepotřebnou věcí udělat nic smysluplnějšího, vyhoďte ji do popelnice,
nebo odvezte do sběrného dvora

Patří sem:

Nepatří sem:

časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, lepenka, knihy,
obálky s fóliovými okénky,
kancelářský papír, bublinkové
obálky pouze bez plastového
vnitřku

celé svazky knih (vhazovat
pouze bez vazby, ve větším
počtu patří na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír, termopapír
(účtenky)

čiré sklo, tedy například sklenice
od kečupů, marmelád, zavařenin,
vína, nebo i rozbité skleničky

PLAST

barevné sklo, tedy lahve od
alkoholických i nealkoholických
nápojů, dále také tabulové sklo
z oken a dveří

keramika, porcelán, autosklo,
zrcadla, drátované sklo, zlacená
a pokovená skla, varné a
laboratorní sklo, sklokeramika

fólie, sáčky, plastové tašky,
mastné obaly se zbytky potravin
sešlápnuté PET láhve, obaly od
nebo čistících přípravků, obaly
pracích, čistících a kosmetických
od žíravin, barev a jiných
přípravků, kelímky od jogurtů,
nebezpečných látek, podlahové
mléčných výrobků, balící fólie od
krytiny či novodurové trubky,
spotřebního zboží, obaly od CD
„měkké" sáčky (například od
disků, krabice od džusů, vína,
kávy a různých potravin v
mléka a mléčných výrobků,
prášku), ani nápojové kartony se
polystyren
zbytky potravin

SMĚSNÝ ODPAD

SKLO

PAPÍR

Jak správně třídit odpad

popel, smetky, sáčky z vysavače,
maso a kosti, použité dětské
pleny, hygienické pomůcky,
běžné žárovky, čistící utěrky a
houby, keramika a porcelán, trus
zvířat, silně špinavé a mastné
obaly

Děkujeme všem občanům, kteří tříděním pomáhají životnímu
prostředí a udržení čistého prostředí nejen v naší obci.

Obec Šedivec

úsporné žárovky a zářivky,
stavební odpad, vyřazená
elektronika

