Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021 v obci Dobrčice
dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech
V obci Dobrčice jsou osoby předávající komunální odpad povinny odděleně soustřeďovat:
a) Biologické odpady
b) Papír
c) Plasty
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Jedlé oleje a tuky
i) Textil
j) Směsný komunální odpad
Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky a textil se soustřeďují
do zvláštních sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů.
Stanoviště

Druh odpadu

Točna autobusů
Papír
p. č. 59/7 v k. ú. Plasty
Dobrčice
Sklo
Biologické odpady
Jedlé oleje a tuky
pod Kamencem
Papír
p. č. 300/4 v k. ú. Plasty
Dobrčice
Sklo
Textil
u Klimeckého
Papír
p. č. 320/1 v k. ú. Plasty
Dobrčice
pod OÚ
Kovy
p. č. 300/4 v k. ú.
Dobrčice

Druh nádoby

Počet nádob

nádoba modrá
nádoba žlutá
nádoba zelená
velkoobj. kontejner červený
nádoba černá
nádoba modrá
nádoba žlutá
nádoba zelená
nádoba oranžová
nádoba modrá
nádoba žlutá

2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

velkoobj. kontejner modrý

1

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených.
Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob, kterými jsou
a) popelnice
b) dostatečně pevné igelitové pytle
c) kontejnery
d) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Přehled o množství a nákladech
Druh odpadu
Biologické odpady

Množství v t

Náklady v Kč
44,7

66 477,40

Papír

1,915238

15 249,00

Plasty

4,713270

28 152,00

Sklo

4,959357

7 624,50

2,58

2 861,65

0,406

11 811,09

Objemný odpad

6,08

16 714,76

Jedlé oleje a tuky

0,09

605,00

Textil

0,959

0,00

Směsný komunální odpad

31,46

68 740,00

97,862865

218 235,40

Kovy
Nebezpečné odpady

Celkem

Obec Dobrčice všechny druhy odpadů předává společnostem, které mají oprávnění nakládat
s daným odpadem.

Vzniku odpadů lze předcházet environmentálně příznivým přístupem. Např. při nákupu místo
plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, opakovaně používat obaly na
drogerii, opakovaně používat výrobky (např. oděvy), využít možnosti domácího
kompostování.

