Vyhodnocení odpadového hospodářství obce Pozděchov za rok 2021
V obci Pozděchov je zaveden kombinovaný systém sběrné sítě na tříděný sběr a směsný
komunální odpad. Svoz odpadu je realizován ve spolupráci s firmou Technické služby
Vsetín s.r.o. Je zaveden pytlový i nádobový sběr. Pro směsný komunální odpad mají
občané k dispozici plastové a pozinkované popelnice a černé pytle. V odlehlých
lokalitách kam není možné projet svozovým vozidlem je dostupný pytlový systém. Na
tříděný sběr odpadu je možno využít pytlový systém a navíc jsou pro občany k dispozici
dvě sběrná místa a to „U obecního úřadu“ a „Na točně na Hořansku“ kde jsou pro třídění
odpadu umístěny nádoby o objemu 1100 litrů. Svozy odpadu vychází z harmonogramu
svozu odpadu, který je stanoven vždy na dané pololetí kalendářního roku.
V obci Pozděchov je podporováno domácí kompostování, kdy byly z dotace pořízeny
domácí kompostéry, které byly dány k dispozici občanům. Navíc mohou občané využít
vratový kontejner pro likvidaci bioodpadu, který nelze zlikvidovat v domácím
kompostéru.
Dle platné legislativy je v obci Pozděchov dvakrát ročně organizován na parkovišti před
prodejnou Jednota mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Při tomto
svozu občané zároveň mohou také odložit jakýkoliv další odpad např. elektroodpad a
kovový odpad velkých rozměrů, který se nevejde do kontejneru 1100l, který je
k dispozici na sběrném místě „U obecního úřadu“. Na drobný elektroodpad jsou ve
vestibulu obecního úřadu k dispozici sběrné boxy. Před obecní úřadem je rovněž
k dispozici sběrný box pro odložení textilu. Likvidace stavebního odpadu je možná na
základě telefonické dohody, kdy je svozovou firmou přistaven kontejner, která následně
tento odpad odveze a předepsaným způsobem recykluje.
V obci Pozděchov bylo v roce 2021 vyprodukováno toto množství odpadu v tunách:
Název druhu odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje

množství odpadu
v tunách
0,237

Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

0,151

Kovové obaly obsahující nebezpečnou
výplňovou hmotu
Pneumatiky
Olověné akumulátory
Asfaltové směsi
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Kabely
Papír a lepenka
Sklo

0,03
1,32
0,095
1,06
0,0486
0,0378
0,014
0,056
7,18
8,46

Oděvy
Rozpouštědla
Kyseliny
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Jedlý olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a
pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

1,265
0,105
0,005
0,007
0,106
0,564
0,35
13,44
21,875
2,53
102,007187
20,1

Náklady na odpadové hospodářství obce Pozděchov v roce 2021 činily:
Náklady dle druhů
odpadů

nádobový a
pytlový sběr

Sběrný dvůr a mobilní
sběrné místo
sběr

ostatní
sběr

náklady celkem

sběr využitelných odpadů
(tříděný sběr)

151 047 Kč

151 047 Kč

z toho tříděný sběr papíru

17 519 Kč

17 519 Kč

z toho tříděný sběr plastů
z toho tříděný sběr skla

119 733 Kč
12 530 Kč

119 733 Kč
12 530 Kč

1 265 Kč

1 265 Kč

12 190 Kč

12 190 Kč

z toho tříděný sběr
nápojových kartónů
oddělený sběr
biologických odpadů od
občanů
oddělený sběr
nebezpečných odpadů
oddělený sběr objemných
odpadů
směsný komunální odpad

532 Kč

26 909
Kč

11 296 Kč

62 411
Kč

289 838 Kč

odpadkové koše na veřejných prostranstvích - úklid a vysypávání

úklid odpadů na veřejných prostranstvích (tzv.litteringu)
celkové náklady

27 441 Kč
73 707 Kč
289 838 Kč

6 000 Kč

3 000 Kč
563 223 Kč

Celkem bylo v obci Pozděchov v roce 2021 vytříděno 63,689 tun odpadu, které byly
předány k dalšímu využití a za které obec Pozděchov obdržela od společnosti EKOKOM, a.s. odměnu ve výši 121.494,66 Kč.

