Obecní úřad Litošice
Litošice 27 53501 Přelouč

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2021
na základě § 60 odst.4 zákon o odpadech
Nakládání s odpady na území Obce Litošice (Litošice, Krasnice) řeší Obecně závazná vyhláška obce
Litošice č.1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, plné znění na adrese:
https://www.litosice.cz/soubor/obecne-zavazna-vyhlaska-c-1-2021/.
Veškeré odpady obec předává svozové společnosti SOP a.s. a bioodpad také společnosti Liponova a.s.,
kovy předávají občané do sběren v okolí.
Přehled vyprodukovaných odpadů za rok 2021
Druh odpadu
Množství odpadu(t)
Předáno (komu)
Náklady na svoz a
uložení
Kompozitní obaly
0,088
SOP a.s.
(nápojový karton)
130 520,- Kč
Plasty
4,475
SOP a.s.
Celková částka za
svoz
tříděného odpadu
Sklo směsné
5,73
SOP a.s.
+ recyklační poplatek
Papír
0,939
SOP a.s.
Kovy

3,61
4,03

SOP a.s.
Kovošrot Hladík
SOP a.s.

Objemný odpad

23 161,- Kč

Nebezpečný odpad

0,546

SOP a.s.

10 989,- Kč

Jedlé oleje a tuky

0,053

SOP a.s.

0,- Kč

Bio odpad

136,19

31 870,- Kč

Směsný komunální
odpad

64,976

SOP a.s.
Liponova a.s.
SOP a.s.

213 578,- Kč

Podrobný rozpis plateb za odpady je zveřejněn ve „vyúčtování za svoz a uložení odpadu“.
Za zapojení do systému EKOKOM obec za rok 2021 obdržela za vytříděné množství odpadů z obalů
odměnu ve výši 42 088,-Kč.
Děkujeme občanům za to, jak třídí odpady, ale jsme si vědomi, že je co zlepšovat, proto apelujeme na
všechny, kdo využívají systém odpadového hospodaření obce, aby se snažili snižovat množství směsného
komunálního odpadu, ještě lépe třídit a netvářet odpad tam kde není třeba, např kompostováním
biologicky rozložitelných materiálů.
Náklady na skládkování se budou neustále zvyšovat a tím se bude zvyšovat i zatížení obecního rozpočtu,
pokud se nepodaří snížit množství nevytříděného odpadu.
V Litošicích 28.2. 2022
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