Informace o výsledcích odpadového hospodářství
obce Břežany II za rok 2021
Systém odpadového hospodářství obce Břežany II v roce 2021 zahrnoval sběr a svoz níže uvedených
složek komunálního odpadu za účelem jejich využití nebo odstranění.

Sběr a svoz využitelných (tříděných) složek komunálního odpadu
Sběr a následný svoz k využití probíhal pomocí zvláštních sběrných nádob (kontejnerů), umístěných na
jedenácti stanovištích v obci. Zahrnuje tyto složky komunálního odpadu: papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, jedlé tuky a oleje.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob
jsou společná pro více uživatelů.
Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Českém Brodě - Liblicích
(na základě smluvního vztahu obce a Technickými službami Č. Brod).
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1. dubna do 30. listopadu občané
odkládali do sběrné nádoby před vlastní dům na obecní pozemek. Obec každý týden zajistila svoz a uložení na pozemku par. č. 551 v k. ú. Rostoklaty.
Jedná se o: ovoce a zeleninu ze zahrad, květiny, trávu, plevel, drny se zeminou, košťály a celé rostliny,
zbytky rostlin, listí, seno, slámu, štěpku, větve keřů i stromů.

Svoz směsného ( netříděného) komunálního odpadu
Svoz směsného odpadu k odstranění uložením na skládku probíhal pomocí sběrných nádob o objemu 120
l, 240 l nebo 1100 l (kontejnery u BD), které jsou sváženy od jednotlivých domů. V roce 2021 byl v intervalu
1x za 14 dní. Svoz a odstranění směsného odpadu byl v obci zpoplatněn částkou 550,- Kč/trvale hlášená
osoba nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.

Sběr a svoz dalších složek komunálního odpadu
Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu byl zajištěn dvakrát ročně
v předem avizovaných termínech před budovou starého obecního úřadu (čp. 32).
V průběhu roku bylo možné další složky komunálního odpadu, např. velkoobjemový odpad, pneumatiky,
plechovky od barev, vysloužilé elektrospotřebiče apod. odevzdávat ve Sběrném dvoře v Českém BroděLiblicích.
.

Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
Vzniku komunálních odpadů lze účinně předcházet uplatňováním environmentálně příznivého přístupu,
který může zahrnovat například:
- nahrazení jednorázových obalů opakovaně použitelnými obaly při nákupu některých komodit (zejména
potraviny a drogerie),
- odevzdávání některých výrobků (např. oděvů) k opětovnému využití

Výsledky odpadového hospodářství obce
V roce 2021 bylo v obci Břežany II vyprodukováno 299,33 tun odpadu.
K 01.01.2021 měla obec 894 obyvatel (údaj ČSÚ).
Náklady na sběr odpadu:
Druh odpadu
Sběr využitelných odpadů (tříděný sběr):
z toho tříděný sběr papíru
z toho tříděný sběr plastu a nápojových kartonů
z toho tříděný sběr skla
Oddělený sběr nebezpečných odpadů (+oleje a tuky)
Oddělený sběr objemných odpadů
Směsný komunální odpad
Platby jiným obcím za využití sběrného dvora
Odpadkové koše na veřejných prostranstvích
CELKEM

Množství v tunách

Náklady na sběr
v Kč

24,28
24,21
17,88
0,56
25,13
207,27

68 433
199 945
10 757
16 750
19 965
535 472
51 506
7 812

299,33

910 640

Příjmy za odpad:
Druh příjmu
Od občanů za svoz směsného odpadu
Od společnosti EKO-KOM za tříděný odpad
Za prodej druhotných surovin ( Sběrna Tuklaty)
CELKEM

Příjmy v Kč
464 645
249 774
1 330
715 749

Obec Břežany II své odpadové hospodářství v roce 2021 dotovala částkou 194 891 Kč.

