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*OUZD3OP03VBB*
Informační povinnost o odpadovém hospodářství obce Zdounky dle § 60 odst.4 Zákona
o odpadech č.541/2020 Sb.
Obec Zdounky umožňuje svým občanům ukládat odpady na místech a způsobem uvedeným
v OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. OZV lze nalézt
pod www.zdounky.cz/vyhlasky-a-zakony
Shromážděný odpad ( komunální ) je svážen svozovou firmou BIOPAS, spol. s r.o., končí
na skládce KO DEPPOZ spol. s.r.o., tříděný odpad – sklo, papír, plast, kovy sváží firma
BIOPAS, spol. s r.o., je dále využíván kolektivním systémem EKO – KOM, odpady ( suť, bio,
objemný a nebezpečný ) ze Sběrného dvora Zdounky sváží firma BIOPAS, spol. s r.o., suť,
bio a objemný odpad končí na skládce DEPOZ spol. s r.o., z toho suť a bioodpad
se nadále využívají, nebezpečný odpad ze sběrného dvora sváží a likviduje firma BIOPAS
spol.s r.o.
V rámci předcházení vzniku odpadu obec Zdounky v roce 2021 opakovaně využila dotačních
nástrojů z OPŽP a pořídila pro své spoluobčany 70 ks kompostérů o objemu 1050 l a 70 ks
domácích štěpkovačů zn. Bio Silent 2500. Občané mají možnost ve Sběrném dvoře využít
systém Re – use, který nabízí vhodné věci k opětovnému použití.
Obec Zdounky za rok 2021 vyprodukovala: 27,375 t papíru, 29,436 t skla, 22,934 t plastů, 1,410
t kovů, 124,51 tun sutě, 198,0 t objemného odpadu, 79,25 t biologicky rozložitelného odpadu,
30,13 t biologicky nerozložitelného odpadu, 343,14 t směsného komunálního odpadu a 2,7 t
nebezpečného odpadu.
Celkové náklady na odpadové hospodářství obce Zdounky v roce 2021 činily 2.544.000 Kč,
z toho náklady na sběr využitelných odpadů ( tříděný sběr ) 492.000 Kč, oddělený sběr
biologických odpadů od občanů 89.000 Kč, oddělený sběr nebezpečných odpadů 60.000 Kč,
oddělený sběr objemného odpadu 225.000 Kč, směsný komunální odpad 1.600.000 Kč
a stavební odpad 43.000 Kč, úklid veřejného prostranství ( odpadkové koše, littering, černé
skládky ) 35.000 Kč.
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