Odpadovém hospodářství za rok 2021
S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se
informování občanů o odpadovém hospodářství.
V naší obci se podle vyhlášky č. 1/2021 odděleně soustřeďují tyto složky: papír, plasty, včetně PET
lahví, nápojové kartony, sklo čiré, sklo barevné, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, jedlé
oleje a tuky, směsný komunální odpad. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění.
Papír, plasty nápojové kartony, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných
nádob a sběrných plastových pytlů. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených
na webových stránkách obce www.kramolna.cz. Naplněné sběrné pytle s nápojovými kartony se
odkládají vedle sběrných nádob na plasty.
Zvláštní sběrné nádoby a sběrné plastové pytle jsou barevně odlišeny a případně označeny
případnými nápisy: papír – sběrné nádoby, barva modrá, plasty, nápojové kartony – sběrné nádoby,
barva žlutá, sklo čiré – sběrné nádoby, barva bílá, sklo barevné – sběrné nádoby, barva zelená, kovy
– sběrné nádoby, barva červená, nápojové kartony – sběrné plastové pytle, barva oranžová, jedlé
oleje a tuky – sběrné nádoby s nápisem “JEDLÉ OLEJE A TUKY – barva hnědá.
Sběr nebezpečného odpadu a objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených Sběr kovů větších rozměrů je zajišťován dvakrát ročně mobilním svozem v obci. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, ve zpravodaji a na webových stránkách
obce.
Směsný komunální odpad se soustřeďuje do sběrných nádob: typizované sběrné nádoby – popelnice
110 l, 120l, 140 l a kontejnery 1100 l určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu a černé plastové pytle s označením obce (pouze pro
objekty určené k rekreaci. Stanoviště sběrných plastových pytlů je vedle kontejnerů na směsný
komunální dopad. Umístění stanovišť kontejnerů je na webových stránkách obce. Občanovi vzniká
povinnosti zajistit si sběrnou nádobu o dostatečném objemu a zajistit její přistavení na určené
přechodné stanoviště v den svozu ráno (každý pátek), případně v předvečer dne svozu.
Dále je možné v obci odložit oděvy a obuv do dvou kontejnerů na textil u prodejny potravin na
Kramolně a u obecního úřadu na Kramolně.
Rostlinné zbytky z údržby zeleně zahrad a domácností z území obce, které budou využity v rámci
komunitního kompostování (úprava a následné zpracování na kompost) lze odkládat v komunitní
kompostárně na pozemku p.č. 117/2 v k.ú. Lhotky nebo na pozemku p.č. 302 v k.ú. Trubějov.
V obci je prostřednictvím Technických služeb Náchod, spol. s.r.o., prováděn svoz komunálního
odpadu, skla, plastů a objemného odpad. Svoz papíru a železa zajišťuje firma Jiroušek, Česká Skalice.
V naší obci se „vyprodukovalo“ za kalendářní rok cca 232,86 tun komunálního odpadu. Původ tohoto
objemu je následující: - občané ze svozových nádob 228,92 tun, - odpadkové koše a velkoobjemové
svozy 3,940 tun. Dále jsme v loňském roce vytřídili 14,04 t plastů, 21,05 t skla, 21,67 t papíru, 4,02 t
železa, 2,07 t nebezpečného odpadu (barvy, lepidla, nebezpečné látky, pneumatiky atd) a 4,36 t
textilu. Na kompostárně bylo seštěpkováno 90 t větví.

Za loňský rok jsme zaplatili za směsný komunální odpad 4 139,43 Kč/ t, plasty 11 128,22 Kč/t, sklo
1 078,95 Kč /t, papír 2 393,21 Kč/t, nebezpečný odpad 15 551,93 Kč/ t a textilu 249,77 Kč/t.
Štěpkování větví 146,54 Kč/t.
Celkové náklady na odpadové hospodářství za rok 2021 činily 1 241 191,00 Kč.
Za poplatky za odpady vybráno od občanů 536 808,00 Kč, sběr železa 10 269,50 Kč, EKO-KOM
164 652,00Kč a ASEKOL 139,50 Kč.
Celkem příjmy za odpadové hospodářství za rok 2021 činily 711 869,00 Kč.

