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Kladno 84, 539 01,IČ: 00270253
______________________________________________________________________________________

Informace občanům o odpadovém hospodářství obce za rok 2021:
Sběrná místa jsou v naší obci celkem 4: na dolní návsi
u prodejny potravin
u požární nádrže (u Pejchů)
u vodní nádrže (u Kulichů)
Na sběrných místech jsou celoročně umístěny nádoby na tříděný odpad, obec disponuje nádobami:
plastové kontejnery 1100-1300 l s víkem: na papír 5 ks
na plast 11 ks
zvony na sklo 3 ks
zvony na kov 2ks
nádoba na jedlé oleje a tuky 1 ks
boxy na textil 2 ks
Směsný komunální odpad je předáván z domácností ve schválených a očipovaných domovních
popelnicích.
BRO - na sběrných místech je umístěno 5 ks plastových kontejnerů 1100 l na biologicky rozložitelný
odpad + 84 ks nádob o objemu 240 l je sváženo od rodinných domů. Svoz duben - říjen.
V roce 2021 byly pro domácnosti, které si požádaly, pořízeny velkoobjemové kompostéry:
16 ks 1400 l + 26 ks 2000 l.
Svoz nebezpečného a objemného odpadu se provádí dvakrát ročně na jaře a na podzim.
Svoz a uložení odpadů zajišťují Technické služby Hlinsko, s.r.o.
Výsledky odpadového hospodářství a náklady na provoz obecního systému za r. 2021:
Objem odpadů
Náklady na svoz odpadů (a skládkování KO)
Papír
2,436 t
6 867,- Kč
Plast
5,476 t
28 102,- Kč
Sklo
6,066 t
7 505,- Kč
Kovy
0,828 t
1 739,- Kč
Biologicky rozložitelný odpad
28,208 t
38 474,- Kč
Nebezpečný odpad
8 926,- Kč
Objemný odpad
3,040 t
14 705,- Kč
Komunální odpad (KO)
43,366 t
128 996,- Kč
_____________________________________________________________
Náklady celkem
235 314,- Kč
Příjmy z poplatků od občanů a rekreantů (celkem)
175 658,- Kč
V návaznosti na novelu zákona o odpadech je nezbytné předcházet vzniku komunálního odpadu a
třídit odpady, aby bylo možné uplatnit slevu ze zákonně stanoveného poplatku. Limit pro uplatnění
slevy na poplatku za svezený komunální odpad za rok 2021 byl 200 kg na trvale žijícího obyvatele,
pro rok 2022 je limit snížen na 190 kg.
OÚ Kladno, starosta
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