OBEC KOMÁRNO
Informování občanů o odpadovém hospodářství
S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro
obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství (Zák. 541/2020
Sb.Zákokn o odpadech). V § 60 odst. 4 je uvedeno:
Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o
způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění
komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.
Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované
výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Dle platné Obecně závazné vyhlášky obce Komárno č. 2/2021 jsou určena
místa k soustřeďování odpadu:
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů včetně PET lahví, skla, kovů, biologického
odpadu, jedlých olejů a tuků a textilu
1) Papír, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky,
textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) Sběrné nádoby na papír, sklo, plasty včetně PET láhví, kovy, biologické odpady
a textil jsou umístěny na rozcestí ulice Na pile a ulice Krátká
b) Sběrné nádoby na papír, sklo, plasty včetně PET lahví, biologické odpady jsou
umístěny u trafostanice na ulici Chaloupky a na ulici Dálnice
c) Velkoobjemový kontejner na bioodpad u trafostanice na ulici Dálnice a za
požární nádrží
d) Sběrná nádoba černé barvy na jedlé oleje a tuky ve dvoře OÚ, na adrese
Komárno č.p. 49
Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na webových
stránkách obce.
Čl. 5
Svoz a soustřeďování objemného odpadu
1) Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.
2) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře Odpadového centra
v Bystřici pod Hostýnem, který je umístěn v areálu Skládka Bystřice, s.r.o.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání směsného komunálního odpadu.
Čl. 7
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení
b) baterie a akumulátory
c) světelné zdroje
2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat celoročně do dvora
obecního úřadu, nádoba na drobné elektrospotřebiče je umístěna na chodbě obecního
úřadu, na adrese Komárno č.p. 49
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Příjmy a náklady za odpad v Kč:
Příjmy za odpady:
od fyzických osob poplatky
odměna za třídění EKO-KOM
odměna sběr jedlých olejů
PŘÍJMY CELKEM

106 900,00 Kč
45 443,00 Kč
26,00 Kč
152 369,00 Kč

Náklady na odpady:
směsný komunální a objemný odpad
tříděný odpad (plast,sklo,kov,bioodpad,papír)
nebezpečný odpad
NÁKLADY CELKEM

140 441,00 Kč
110 595,00 Kč
11 739,00 Kč
262 775,00 Kč

Předcházení vzniku odpadu
Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to redukce odpadu, zadruhé lze
množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování,
prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní
kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá
jeho doprava).
V Komárně 16.5.2022

