OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU
Loučná nad Desnou 57, 788 11

Systém nakládání s odpady v obci Loučná nad Desnou
Obec má obecně závaznou vyhláškou č. 8/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství (dále též „vyhláška o odpadech“) nastaven systém odpadového hospodářství.
Vyhláška o odpadech podrobně určuje jednotlivá místa, kam může občan obce odložit jím
produkované využitelné i nevyužitelné komunální odpady. V obci je provozován tzv. nádobový
sběr odpadů, tedy produkované odpady jsou občany ukládány do nádob určených na využitelné
odpady (barevné kontejnery) a na nevyužitelné odpady (černé kontejnery a popelnice). Objemný
odpad je možné odkládat do kontejneru, který je umístěn na dvoře obecního úřadu. Objemným
odpadem není stavební odpad. Stavební odpad např. z rekonstrukce obydlí si občan obce řeší
individuálně, a to buď odvozem na skládku odpadů nebo přistavením kontejneru k nemovitosti.
Stavebním odpadem je např. zdivo, omítkoviny, beton, střešní tašky, stavební dřevo, zárubně,
keramické obklady atd.
V rámci osvěty v odpadovém hospodářství jsou pravidelně za tuto oblast zveřejňovány články
v místním periodiku. Tištěné příspěvky se týkají novinek v odpadovém hospodářství, třídění
odpadů, způsobu nakládání s odpady nebo předcházení jejich vzniku atd.
Předcházení vzniku odpadů a prevence:
V rámci předcházení vzniku odpadů je v obci zaveden systém sběru drobných elektrospotřebičů.
V obci jsou pro tyto komodity rozmístěny 3 výsypné kontejnery. Obsah kontejnerů je pravidelně
ukládán do nádob umístěných v kovovém skladu. Drobné elektrospotřebiče je možné též odkládat
do nádoby umístěné v obchodním středisku a od konce ledna 2022 i do kovové nádoby v budově
obecního úřadu.
Velké elektrospotřebiče, jako např. lednice, sporáky, myčky, pračky apod., je možné odkládat do
objektu kovového skladu.
Dále je v obci prováděn sběr použitých baterií a akumulátorů – ty, které jsou využívané
v elektrospotřebičích je možné odkládat do plastové nádoby umístěné v budově obecního úřadu a
do plastové nádoby umístěné v objektu nákupního střediska. Sběr použitých baterií provádí i
místní škola.
Pro použité světelné zdroje (žárovky, výbojky, zářivkové trubice, spořivky) jsou taktéž umístěné
nádoby v budově obecního úřadu a v obchodním středisku.
Novinkou roku 2022 je sběr použitých pneumatik jako použitého výrobku. Tímto režimem sběru
použitých pneumatik dojde k jejich odklonu z odpadového režimu. Obec k odběru této komodity
uzavřela smlouvu s kolektivním systémem, společností ELT Management Company Czech
Republic s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, IČ: 046 84 010. Občané tak mají
možnost v obci bezplatně odkládat použité pneumatiky ze svých vozidel. Obec si tím vylepší
bilanci odpadů, tedy o tento druh odpadu sníží jejich produkci.
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Výsledky obecního systému odpadového hospodářství včetně nákladů:
Roční náklady na odpadové hospodářství za rok 2021 byly celkem 2 295 720,- Kč, včetně nákladů
na provoz místní kompostárny. Převážná část produkovaných odpadů byla v roce 2021 předávána
společnosti SUEZ CZ a.s., se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 256 38
955, provozovna: Rapotín, Na Střelnici 633, 540862 Rapotín. Odpad jedlé oleje a tuky byl
předáván společnosti, EFG Rapotín BPS SE, se sídlem: Jihlavská 1558/21 Michle, 140 00 Praha
4, IČ 24259993. Odpadní textil byl předáván společnosti TextilEco a.s., se sídlem: Palackého
715/15, Nové Město Praha 1, IČ 28101766.
---

Příjmy na poplatcích (občané a podnikatelé) za využívání systému odpadového hospodářství obce
za rok 2021 činily 1 437 018,- Kč.
Odměna za třídění využitelných obalových odpadů (papír, plast, kov, sklo), kterou poskytuje
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s., se sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha
4, IČ 251 34 701, činila z rok 2021 celkem 366 989,- Kč.
Příjem za třídění použitých elektrospotřebičů činil za rok 2021 celkem 8732,- Kč.
Příjem za třídění odpadu textilu činil za rok 2021 celkem 2000,- Kč.

V Loučné nad Desnou dne 10. 1. 2022
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