Obec Police, Police 142, 756 44 p. Loučka

Výroční zpráva
o nakládání s odpady v roce 2021

Na území obce Police se v roce 2021 třídil odpad, dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Police, na složky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologické odpady rostlinného původu
Papír a nápojové kartony
Plasty včetně PET lahví
Sklo
Kovy
Elektroodpad
Nebezpečné odpady
Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Jedlé oleje a tuky

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny na sedmi
sběrných stanovištích. Tříděný odpad PET lahve a plasty se v obci shromažďuje také do plastových
pytlů. Svoz probíhá v pravidelných intervalech.
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob – popelnic a odpadkových košů. Svoz
probíhá v pravidelných intervalech.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu je zajišťován dvakrát
ročně do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad mohou občané bezplatně odevzdat na skládce Skládka Bystřice
s.r.o., Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
Svoz zmíněných odpadů, mimo jedlých olejů a tuků, je zajišťován společností Skládka Bystřice, s.r.o.,
se sídlem Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
Svoz jedlých olejů a tuků je zajišťován firmou FRITEX s.r.o., se sídlem Vladislav 70, 675 01 Vladislav.
V rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá obec s oděvy a
textilem ve spolupráci s Diakonií Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves, 550 01,
Broumov.

Obec Police, Police 142, 756 44 p. Loučka

Produkce odpadů a výdaje za odvoz v roce 2021
Název druhu odpadu
Směsný komunální odpad
Plasty
Papír
Sklo
Kovové obaly
Biologické odpady
Jedlý olej a tuk
Nebezpečné odpady
Objemný odpad
Celkem

Množství odpadu
v tunách
116,24
12,42
8,36
8,84
0,17
24,92
0,045
1,233
17,9
193,128

Výdaje za odvoz
v Kč
264.605,00
146.380,19
39.296,00
6.649,00
784,00
39.330,00
0,00
16.373,00
29.919,00
543.336,19

Příjmy v souvislosti s komunálním odpadem
Druh příjmu
Poplatky vybrané od občanů
Poplatky od EKO-KOM za vytříděný odpad
Jedlý olej a tuk
Příjmy celkem

Kč za r. 2021
298.416,00
104.411,99
45,00
402.872,99

Obec Police dotovala v roce 2021 oblast odpadového hospodářství částkou ve výši 140.463,20 Kč,
což představuje částku cca 231,- Kč na obyvatele.
V Policích 10. 3. 2022

Karel Hlavica v.r.
Starosta obce

