Obec Biskupice-Pulkov
Biskupice 4, 675 58 BISKUPICE-PULKOV

Informování občanů o odpadovém hospodářství
za rok 2021
SBĚR SMĚSNÉHO A OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Sběr směsného (zbytkového) komunálního odpadu je zajišťován jednak sběrem do typizovaných
sběrných nádob (popelnice, kontejnery), určených pro ukládání směsného komunálního odpadu, dále
sběrem do odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci.
Svoz objemného odpadu, který je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Objemný
komunální odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Hrotovicích - ulice Hladov,
675 55 Hrotovice.
Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.
Další nakládání: skládka.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích.
Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Hrotovicích - ulice Hladov,
675 55 Hrotovice.
Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.
Další nakládání: spalovna.

SBĚR PAPÍRU, PLASTŮ, SKLA, KOVŮ, BIOLOGICKÉHO ODPADU ROSTLINNÉHO PŮVODU,
JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ, TEXTILU
Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují
do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou velkoobjemové kontejnery a popelnice 240L.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: Biskupice u obchodu, Biskupice na
náměstí, Biskupice u kulturního domu, Biskupice u bytovek, Pulkov na náměstí. Tento odpad lze také
odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Hrotovicích - ulice Hladov, 675 55 Hrotovice.
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: biologické odpady
rostlinného původu barva hnědá, papír barva modrá, plasty PET lahve a nápojové kartony barva žlutá,
sklo čiré barva bílá, sklo barevné barva zelená, kovy barva šedá, jedlé oleje a tuky barva zelená, textil
barva bílá.
Další nakládání: recyklace a textil částečně skládka.

VYPRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ ODPADU
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0,032 t
0,004 t
1,069 t
4,150 t
4,272 t
1,081 t
0,224 t
5,317 t
5,563 t
60,603 t
83,989 t
16,126 t
182,505 t

Pneumatiky
Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Dřevo
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Celkové množství vyprodukovaných odpadů

NÁKLADY NA VYPRODUKOVANÉ ODPADY
11.386 Kč
28.916 Kč
5.503 Kč
2.979 Kč
96.701 Kč
1.150 Kč
8.489 Kč
47.513 Kč
271.670 Kč
474.307 Kč

Tříděný sběr papíru
Tříděný sběr plastů
Tříděný sběr skla
Tříděný sběr kovů
Oddělený sběr biologických odpadů
Oddělený sběr olejů a tuků
Oddělený sběr nebezpečných odpadů
Oddělený sběr objemných odpadů
Směsný komunální odpad
Celkové náklady na odpadové hospodářství

MNOŽSTVÍ A NÁKLADY ROZPOČÍTANÉ NA OBYVATELE S TP / CHALUPÁŘE
Odpady celkem
Směsný komunální odpad
Oddělený sběr objemných odpadů
Oddělený sběr biologických odpadů
Tříděný sběr papíru, plastů, skla a kovů
Ostatní

0,521 t
0,237 t
0,046 t
0,171 t
0,055 t
0,012 t

1.355 Kč
776 Kč
136 Kč
276 Kč
141 Kč
26 Kč

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
Environmentálně příznivý přístup při nákupu (místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné
látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod.) a tedy nevytváření odpadů vůbec, domácí
kompostování, opětovné použití výrobků (oděvy atp.).

Odpadová statistika 2018/21: https://www.biskupice-pulkov.cz/obecni-urad/odpadova-statistika-obce/.
Další informace o nakládání s odpady: https://www.biskupice-pulkov.cz/obcan/nakladani-s-odpady/.
Platba poplatku za odpad - https://www.biskupice-pulkov.cz/obcan/poplatek-za-odpad-a-psa/.
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