Zástřizly 31 768 05 Koryčany

Informační povinnost o dopadovém hospodářství obce Zástřizly dle § 60 odst. 4 Zákona
o odpadech č. 541/2020 Sb.
Obec Zástřizly umožňuje svým občanům, místním firmám i majitelům chalup, ukládat odpady
na místech a způsobem uvedeným v Obecně závazné vyhlášce / OZV/ č. 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství. OZV lze nalézt na www.zastrizly.cz / obecní
úřad-vyhlášky/. Obec Zástřizly je zapojena do třídění odpadů v rámci neziskové akciové
společnosti EKO-KOM. Tato společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový
systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Systém, který je
založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých
obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity
jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.
Nový zákon o odpadovém hospodaření a neustále se zvyšující cena za uložení komunálního
odpadu na skládku nás směruje k tomu, abychom si uvědomili, že je nutné odpad důsledně
třídit.
Třídění odpadu není složité, stačí se zamyslet, pochopit a přijmout fakt, že vytřídit lze
opravdu skoro všechno a zapojit se mohou všichni - dospělí i děti. Proč třídit? Tříděním
odpadu každá domácnost vyprodukuje méně směsného odpadu, to znamená, že vloží
méně odpadu do své popelnice. Díky tomu se sníží množství svezeného odpadu na
skládku.
Každý občan obce, firma i majitelé chalup mají možnost třídit následující druhy odpadu, a tím
minimalizovat množství odpadu, který vloží do své popelnice. Odpad je možné třídit do
nádob k tomu určených na dvou sběrných místech:
1. Sběrné místo v dolní části obce /za komínem/ : celoroční umístění kontejnerů
- 2x kontejner na plast
- 1x kontejner na papír
- 1x kontejner na sklo bílé
- 1x kontejner na sklo barevné
- 1x kontejner na kov /zvon/
- 1x kontejner na kov /box/
Dále z tohoto sběrného místa probíhá svoz nebezpečného odpadu /duben a září/, jednou,
popř. dvakrát ročně je zde umístěný kontejner na velkoobjemový odpad a od dubna do října je
zde k dispozici kontejner na bioodpad.
Sběr železa organizuje v obci Sbor dobrovolných hasičů, a to dvakrát ročně /jaro a podzim/.
S možností uložení železa do přistaveného kontejneru nebo uložení před domem, kde jej
hasiči vyzvednou.
Uvedené sběry odpadu jsou vždy předem vyhlášené obecním rozhlasem a zveřejněné na
webových stránkách obce, na úřední desce před obecním úřadem a na vývěsce u křižovatky,
před č.p. 67.
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2. Sběrné místo v horní části obce: před č.p. 46: celoroční umístění kontejnerů
- 1x kontejner na plast
- 1x kontejner na papír
- kontejner na bioodpad /duben-říjen/

Veškerý ostatní odpad pro naši obec sváží firma Biopas Kroměříž.
Tříděný odpad – sklo, papír, plast a kov je dále využíván kolektivním systémem EKO-KOM.
Bioodpad a objemný odpad je svážen na skládku ve Zdounkách-Nětčicích.
Nebezpečný odpad likviduje firma Biopas Kroměříž. - v rámci svozu nebezpečného odpadu
(duben a září). V rámci svozu je možné odevzdat v PET lahvích nebo plastovém kanystru
i použitý jedlý olej.
Komunální odpad je svážen firmou Biopas, spol. s r.o. Kroměříž a končí na skládce
komunálního odpadu DEPOZ, spol. s r.o. ve Zdounkách-Nětčicích.

Předcházení vzniku komunálního odpadu v obci Zástřizly
Předcházením vzniku odpadu se rozumí opatření přijatá předtím, než se movitá věc stane
odpadem, která omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a zdraví
lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo omezují množství
odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo jejich částí k původnímu
účelu nebo prodloužením životnosti výrobků.
Opatření k předcházení vzniku odpadů v naší obci:
- zapojení do dotačního programu - dodání komposterů občanům, a jejich využívání
k domácímu kompostování
- navýšení počtu kontejnerů na třídění odpadu – papír, plast, kov
- využívání kontejnerů na bioodpad
Odkaz na informace k třídění odpadu: www.zlinsky.trideni.cz
www.ekokom.cz
www.jaktridit.cz
www.trideni.cz
www.samosebou.cz
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Příjmy a výdaje odpadového hospodaření roku 2021.
Příjmy:
Poplatek za komunální odpad
od občanů 80 259 Kč
od firem 3 000 Kč
od majitelů rekreačních objektů 19 200 Kč
---------------------------------------------------Poplatky za komunální odpad celkem: 102 459 Kč
Příjem od spol. Eko-kom za tříděný odpad

31 707 Kč

Příjmy na odpadové hospodaření na rok 2021 celkem: 134 166 Kč
Výdaje:
druh odpadu

množství /t/

náklady /Kč/

papír
2,33
13 132
plast
3,04
36 654
sklo
3,63
0
kovy
9,16
5 023
nebezpečný odpad
0,99
11 186
směsný komunální odpad
29,36
123 093
objemný odpad
7,88
9 622
bioodpad
31,49
55 667
oděvy a textil
0,84
0
--------------------------------------------------------------------------------Výdaje odpadového hospodaření za rok 2021 celkem: 254 377 Kč

Rozdíl ve výši 120 211 Kč je hrazený z rozpočtu obce.
Počet obyvatel k 31.12.2021: 144.

