Roční zpráva o odpadech za rok 2021
Vilantice
Svoz veškerého odpadu v obci Vilantice provádí firma Marius Pedersen a.s.
Svoz tuhého komunálního odpadu v obci je prováděn jednou za 4 týdny, nebo
za 8 týdnů.
Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně 0,70 Kč za jeden litr
dle OZV 1/2021 a OZV 2/2021
Sběrná místa se nachází u budovy hostince ve Vilanticích čp.36 a u bytovky
na Chotěborkách čp.6:
Popelnice: Sklo je odváženo po naplnění popelnic na zavolání
Popelnice: Papír 1x za 14 dní
Popelnice: Plast je odvážen 1x za týden
Popelnice: Kovy odváženy po naplnění
Popelnice: Oleje a tuky odváženy po naplnění cca 2 x ročně
Kontejner na biologicky rozložitelný odpad je odvážen po naplnění
Obec má uzavřenou smlouvu s firmou EKOKOM,a.s., o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů.
Odpadové hospodářství v obci
Obec Vilantice za rok 2021 zaplatila za odpady 205 443 Kč. Obyvatelé vyprodukovali
za rok 41 tun odpadu. Limit pro rok 2021 byl v naší obci 42 tun. Pokud bychom
překonali tento limit, platba za uložení jedné tuny odpady by byla násobně vyšší.
V roce 2022 je tento limit pro naši obec již jen 39 tun, pokud nesnížíme počet
kilogramů na osobu, zaplatíme na konci roku velkou přirážku za tyto odpady.
Během produkce odpadu ale občané zapomínají na třídění, plán třídění byl splněn
jen na 28 procent. Nejvíce ze separovaného odpadu jsme vyprodukovali plastu a to
5,374 t. Poté sklo s 3,677 t a papír s lepenkou s 3,094 t.
Sběrná místa se nachází u budovy hostince ve Vilanticích čp.36 a u bytovky na
Chotěborkách čp.6. Sbíráme a třídíme: plasty, sklo, kovy, papír, oleje, tuky a
biologicky rozložitelný odpad.
V interiéru budovy obecního úřadu je umístěn E-box pro sběr drobných
elektrozařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery,
fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače ...) Větší elektroodpad, jako jsou lednice,
pračky nebo sporáky mohou občané přivézt každé pondělí od 7 do 17 hodin na
sběrné místo hasičů u hostince. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu je

organizován 2x ročně, v jarních a podzimních měsících vždy po dohodě s firmou
odpadového hospodářství. Občané jsou včas informováni rozhlasem, sms zprávou
a informací na veřejné vývěsce.
Snažíme se předcházet vzniku odpadů. Obec Vilantice rozdala kompostéry pro
domovní kompostování cca 100 kusů občanům zdarma. Použitelné oděvy vybíráme
pro charitu zabalené v pytlích nebo krabicích každé pondělí po celý den na obecním
úřadu.

Produkce v Kg na obyvatele pro dosažení slevy
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Maximální množství odpadu na obyvatele/kg
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Paragraf 10 odst. 1-3 zákona o odpadech k tomu říká: " Každý má při své činnosti nebo v
rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a
nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v
souladu se zákonem odpadech a se souvisejícími právními předpisy.

