Informace pro občany o odpadovém hospodářství obce Jiřice u Mor. Budějovic za rok
2021 dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, § 60 odst. 4
V naší obci soustřeďujeme odděleně tyto odpady:
 směsný komunální odpad – do 120 nebo 240 litrových nádob, které má každá domácnost
 papír – do 1100 litrových modrých kontejnerů umístěných u rybníka a u silnice na směrem
k cyklostezce.
 plasty – do 1100 litrových žlutých kontejnerů umístěných u rybníka a u silnice na směrem
k cyklostezce.
 bioodpad – do velkoobjemového kontejneru umístěného ve sběrném dvoře
 sklo (barvené a bílé zvlášť) – do 1100 litrových zelených a bílých kontejnerů umístěných u rybníka a u
silnice na směrem k cyklostezce.
 kovy – do 1100 litrových šedých kontejnerů umístěných u rybníka a u silnice na směrem
k cyklostezce nebo případně do velkoobjemového kontejneru umístěného ve sběrném dvoře
 jedlé tuky a oleje – do 120 litrových černých nádob umístěných u OÚ.
 vysloužilé elektrospotřebiče, velkoobjemový, nebezpečný odpad – ve sběrném dvoře
S jednotlivými složkami je dále nakládáno následovně:











směsný komunální odpad – uložen na skládku odpadů
papír – předán do sběrny papíru
plasty – předány na třídící linku
bioodpad – uložen na kompostárně
sklo (barvené a bílé zvlášť) – předáno do sběrných surovin
kovy – předány do sběrných surovin
jedlé tuky a oleje – předány k druhotnému využití
vysloužilé elektrospotřebiče – předány zpětnému odběru
velkoobjemový – uložen na skládku odpadů
nebezpečný odpad – předán k ekologické likvidaci

Možnosti předcházení vzniku odpadů:











Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
Nepoužívejte plastové sáčky
Nekupujte balenou vodu
Nakupujte co nejvíce bezobalově
Kompostujte
Neplýtvejte
Používejte věci co nejdéle
Používejte bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace
Hledejte ekologicky šetrnější varianty
A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlejte
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Množství vyprodukovaného odpadu:
množství
v tunách
13,28

množství v kg
na obyvatele
237,1

bioodpad

1,85

68,75

plasty

1,23

22

papír

0,71

12,7

sklo (bílé + barevné)

1,16

20,7

kovy

0,16

2,8

0

0

odpad
směsný komunální odpad

rostlinné tuky o oleje

Náklady na odpadové hospodářství:
odpad

výdaje a příjmy v Kč

směsný komunální odpad

34 994

papír

3 993

plasty

15 173

vývoz kovu

celkem v Kč

54 585

425

příspěvek od EKOKOMU

11 566

vybráno od občanů a firem

33 917

45 483

dopláceno z rozpočtu obce

11 102

Náklady na sběrný dvůr a množství vyprodukovaného odpadu ve sběrném dvoře:

provoz sběrného dvora

množství
v tunách
-

velkoobjemový odpad

1,987

3 305

nebezpečný odpad

0,08

173

bioodpad

1,85

1411

kovy

0

0

elektrospotřebiče

-

474

odpad

dopláceno z rozpočtu obce

náklady v Kč
12 169

17 532
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