OBEC RTYNĚ NAD BÍLINOU
Informace k odpadovému hospodářství obce Rtyně nad Bílinou za rok 2021 v souladu s § 60
odst.4 zákona č.541/2020 Sb.
Důležitý odkaz: https://www.rtynenadbilinou.cz/obecni-urad/odpadove-hospodarstvi-1/
NÁKLADY ROKU 2021 =1 517 706,59 Kč /VÝNOSY ROKU 2021 = 212 414,50 Kč

Pol. Název

Množství (t)

1

Směsný komunální
odpad

171,1945

573 016,17

2.

Tříděný odpad celkem

355,0001

690 171,43

- Papír

14,9023

- Sklo

13,595

- Plasty

21,6101

- Jedlé tuky a oleje

Náklady v Kč Výnosy v Kč
X
212 414,50

0,171

- Bioodpad

81,726

- Kovy

222,9957

3.

Velkoobjemový odpad

72,78

4.
5.

179 451,98

x

Nebezpečný odpad

38 525,01

x

Nádoby na SKO

36 542,00

x

Celkem:

1 517 706,59

SMLUVNÍ PARTNEŘI:
Podnik technických služeb s.r.o. Lovosice – svoz směsného komunálního odpadu
Marius Pedersen a.s. Hradec Králové – svoz směsného komunálního odpadu a velkoobjemového
odpadu
FCC Bec s.r.o. Lovosice – svoz tříděného a nebezpečného odpadu
MOŽNOSTI PREVENCE A MINIMALIZACE VZNIKU KOMUNÁLNÍHO ODPADU:
Od roku 2012 je místní poplatek za komunální odpad pro občany zrušen, což je podmíněno
zodpovědným tříděním odpadů jednotlivci. Co je směsný komunální odpad?

Směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po vytřídění složek:
•papíru,
•plastů a nápojových kartonů,
•skla,
•kovů,
•elektroodpadu.

• textilu,
• biologicky rozložitelného odpadu,
• jedlých olejů a tuků
• nebezpečného a objemného odpadu

Povinnost třídit vše výše uvedené je uložena zákonem a platí pro každého. Jestliže
pečlivě třídíte, vašeho směsného odpadu je méně a obsahuje pouze složky, které nelze
dál využít.
TŘÍDIT ODPADY, k vývozu dávat pouze PLNÉ nádoby na směsný komunální odpad! Cílem je snížit
množství odpadů, které končí nevyužité na skládkách. Zároveň udržet v rozumných mezích náklady
na provoz odpadového hospodářství, které jsou hrazeny z obecního rozpočtu, a tím jej zároveň udržet
pro občany nadále bezplatně.
Tříděný odpad ukládat do kontejnerů na sběrných místech podle druhů k tomu určených, způsobem
uvedeným na sběrné nádobě /zde je vše popsáno, co sem patří či nikoli - kdo neumí číst, jsou na
nádobě i obrázky!
Kam odpad směřuje? - k využití, na dotřídění a využití, na skládku.
NEJVĚTŠÍ „PROHŘEŠKY“ NA KTERÉ JE NUTNÉ NEUSTÁLE UPOZORŇOVAT – příklady
-plastové lahve sešlapávat,
-papírové krabice od TV, počítačů, ledniček atd. rozřezávat, nevhazovat celé kusy, které zabírají
spoustu místa, ani neodkládat okolo nádob - tím vzniká další nepořádek!!!
- oleje z friťáků dávat do plastových nádob nikoli skleněných!
- bionádoby dávat k vývozu pravidelně po celé svozové období duben – listopad
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl přijat v návaznosti na právní
předpisy Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hospodářství. Nový zákon o odpadech obsahuje
oproti předchozí právní úpravě hned několik významných změn.
Stanovuje jasné a přísné cíle:
Obce jsou povinny zajistit, aby vytříděné složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025 – 2029
alespoň 60 %, dále v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 nejméně 70 % z celkového
množství komunálních odpadů, kterých bude v daném roce obec původcem. Zároveň k roku 2035
snížit skládkování na 10%. Navíc je novým zákonem stanoveno postupné navyšování tzv.
„skládkovacího“ poplatku. Do loňského roku byl zákonný poplatek za uložení tuny směsného
komunálního odpadu (SKO) nebo velkoobjemového odpadu na skládku 500,-Kč.
V roce 2022 cena za uložení tuny odpadu činí 800,- Kč, v následujících letech bude cena: r. 2023 –
900,-Kč, r. 2024 – 1 000,- Kč, r. 2025 – 1 250,- Kč, r. 2026 – 1 500,-Kč – poplatek bude postupně
narůstat, a to až na 1.850,-Kč za tunu v roce 2030! Před tak drastickým zdražováním může obce
zachránit především snižování produkce těchto odpadů, čehož lze z velké části dosáhnout právě
důsledným tříděním či předcházením vzniku odpadů.
Nový zákon sice obcím na přechodné období (do roku 2029) umožňuje využít tzv. „třídící slevu“, což v
praxi znamená, že obec může být navýšení tohoto poplatku zproštěna a nadále skládkovat za
dosavadních 500,- Kč, tato zákonná „sleva“ však může být uplatněna pouze na množství odpadu,
které nepřesáhne limit max. produkce, stanovený např. pro rok 2021 na 200 kg odpadu/ osoba/ rok
(Již v průběhu měsíce září 2021 byla tato hodnota překročena) a postupně se snižuje až na 120 kg
na obyvatele v roce 2029.
Například, aby obec či město dosáhlo i v roce 2025 na poplatek 500,- Kč za tunu, musí tou dobou
vykazovat množství vyprodukovaného směsného komunálního a velkoobjemového odpadu
maximálně 160 kg na občana za rok.

V obci Rtyně nad Bílinou se odděleně soustřeďují tyto druhy odpadů:
• směsný komunální odpad
• biologické odpady rostlinného původu
• papír
• plasty včetně PET lahví
• sklo
• kovy
• nápojové kartony
• nebezpečné odpady
• objemný odpad
• jedlé oleje a tuky
• textil
Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
• popelnice • kontejnery na SKO 1100 l u vybraných objektů
• odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje
a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou
• typizované sběrné nádoby o objemu 240 l pro ukládání biologického odpadu
• typizované nádoby nebo speciální kontejnery na ostatní uvedené složky komunálního
odpadu.
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. Informace o svozu jsou na webových stránkách
obce, formou letáků do každé domácnosti, na obecních vývěskách.
Objemný odpad lze ukládat ve sběrném areálu do určených sběrných nádob (sběrný areál uzamykatelný prostor za budovou Obecního úřadu Rtyně nad Bílinou na části p. č. 389/2 v
katastrálním území Rtyně nad Bílinou) + v areálu lze rovněž uložit některé složky
komunálního a nebezpečného odpadu do určených sběrných nádob.

