Obec Bařice-Velké Těšany
Plnění informační povinnosti podle § 60 odst. 4 zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech
V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o odpadech je obec povinna informovat
nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu
odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu,
o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a o výsledcích
odpadového hospodářství v předešlém roce.
 Podrobný způsob, jakým občané obce Bařice-Velké Těšany mohou nakládat s
vyprodukovanými odpady je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2021, o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
 Způsob platby a výše poplatku včetně termínu splatnosti je stanoven v Obecně
závazné vyhlášce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
 Obě vyhlášky jsou zveřejněny v elektronické podobě umožňující dálkový přístup na
webových stránkách obce Bařice-Velké Těšany – Úřad – Obecně závazné vyhlášky :
https://www.barice-velketesany.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky/
Jakým způsobem můžete nakládat s odpady – kam lze odpady odložit :
Komunální odpady, vznikající v domácnostech, lze umisťovat do popelnic v provedení plast
nebo plech, které jsou domácnostem bezplatně přiděleny, případně do veřejných
odpadkových košů.
Velkoobjemový odpad (koberce, matrace, velké kusy nábytku, linolea,…) lze umístit
bezplatně do sběrného dvora ve Kvasicích nebo do velkoobjemových kontejnerů, které jsou
přistaveny do obce dvakrát ročně.
Kam s tříděným odpadem :
 Do žlutého kontejneru na plasty
- patří : fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren
sem vhazujeme v menších kusech,
- nepatří : mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 Do modrého kontejneru na papír
- patří : časopisy, noviny, sešity, rozložené či sešlápnuté krabice, papírové obaly,
lepenka. Obálky lze vhodit i s fóliovými okýnky, bublinové obálky bez plastového
vnitřku. Kancelářské sponky z papíru není třeba oddělávat. Technologie při
zpracování si s jejich odstraněním poradí,
- nepatří : uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály
nelze už nadále recyklovat. Použité dětské pleny v žádném případě nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice na směsný odpad.
 Do zeleného kontejneru na sklo
- patří lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
- nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovovaná skla.

 Do bílého kontejneru na sklo :
- patří jakékoliv čiré sklo, láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin,
- nepatří tabulové a barevné sklo, autosklo, porcelán, keramika, zrcadla, drátěné sklo,
zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo nepatří ani do jednoho z kontejnerů, ale zpět do obchodu.
 Do bílého kontejneru na kovy označeného šedou nálepkou
- patří : drobnější kovový odpad jako jsou plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky, drobné
kovové předměty z domácnosti atd.
- nepatří : plechovky od barev, obaly znečištěné zbytky potravin, tlakové nádobky
se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená
z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí samostatně nebo pomocí mobilního
svozu (obvykle 2x ročně).
 Větší kusy železného odpadu je možné odevzdat jednou ročně při pravidelném
mobilním sběru, který pořádají dobrovolní hasiči.
 Do bílého kontejneru na textil od společnosti TextilEco
- patří : veškeré oděvy, boty, hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, povlečení,
přikrývky,
- nepatří – průmyslové odstřižky látek, znečištěné, mokré a plesnivé oblečení.

Veškerý vysloužilý textil, hračky, obuv, bytový textil, nádobí je možno také odevzdat po
předchozím vyhlášení jednou ročně na jaře při humanitární sbírce pro Diakonii BroumovSběrné místo je vždy v přízemí obecního úřadu, po dobu cca 14 dní.
Jak odložit s odpady typu
 Nebezpečný odpad : tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné nepatří do běžné popelnice
na směsný odpad. Jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky, zbytky
postřiků… V případě pochybností najdete na etiketě informace, jak s daným obsahem naložit.

Tyto odpady můžete odevzdat ve sběrném dvoře ve Kvasicích nebo při mobilním svozu, který
se koná dvakrát ročně, vždy začátkem září a dubna. Sběrné místo bývá po předchozím
vyhlášení před obecním úřadem v Bařicích nebo u točny ve Velkých Těšanech a firma Biopas
takto odložené odpady odveze.
Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.
 Vysloužilá elektrozařízení, světelné zdroje a baterie : Staré a nefunkční elektrické
spotřebiče či baterie můžete odevzdat v přízemí obecního úřadu do E-boxu.

 Zářivky a žárovky je možno odložit do papírového boxu v přízemí obecního úřadu
nebo v chodbě budovy mateřské školy ve Velkých Těšanech (vchod ze dvora).
 Tonery je možno odložit zabalené do původního obalu nebo alespoň do sáčku (aby se
předešlo poškození) do sběrného boxu v přízemí obecního úřadu.
 Jedlé tuky a leje lze uzavřené v nádobách odložit do speciálního boxu v přízemí
obecního úřadu.

 Bioodpad - Jedná se o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející
především z údržby zahrad. Bioodpady jsou řešeny kompostéry v jednotlivých
rodinných domech, který byly domácnostem přidělovány zdarma oproti podpisu
smlouvy. V případě většího množství zeleného odpadu je přistaven kontejner na
zeleň ze sběrného dvora z Kvasic.

Jak je s odevzdaným odpadem dále nakládáno?
 Netříděný komunální odpad z popelnic i z velkoobjemových kontejnerů odváží firma
Biopas na skládku do Nětčic. Pokud je velkoobjemový odpad uložen na sběrném
dvoře ve Kvasicích, končí opět na skládce v Nětčicích.
 Tříděné odpady (plasty, papír, kovy a sklo) jsou vyváženy do Biopasu, kde dochází po
dotřídění k předání společnostem, které se zabývají materiálovým zpracováním a
využitím tříděného odpadu.

 Použitý textil z bílého boxu odváží firma TextilEco, která minimální část předává do
maloobchodu k dalšímu prodeji, část posílá do třetích zemi, část využívá
v automobilovém průmyslu na hadry, část jako příměs v papírenském průmyslu a
minimální nevyužitelná část jde do spalovny. Materiál, který odváží Diakonie
Broumov, jde k dotřídění na takové, které dále poslouží k nošení a zbytek jde na
materiálové zpracování (čistící hadry).
 Jedlé tuky a oleje jsou předávány na sběrný dvůr do Kvasic. Hlavním odběratelem
recyklovaných tuků je petrochemický průmysl. Používají se jako přísada do bionafty
nebo jako vstupní surovina při výrobě recyklované nafty nebo leteckého paliva. Další
využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství a v chemickém průmyslu.
 Kovový odpad – drobný odpad z bílého kontejneru odváží Biopas do kovošrotu. Totéž
mobilní sběr od hasičů – převážně Metalšrot Tlumačov.
 Tonery jsou odesílané, v případě, že je to možné, k opětovnému naplnění.
Prostředky získané z renovace předává zpracovatel organizacím, pečujícím o
postižené osoby.

Jak předcházet vzniku odpadů?
Občané jsou pravidelně informováni o možnostech environmentálně příznivého přístupu na
stránkách obce
https://www.barice-velketesany.cz/aktualne/odpadovehospodarstvi/informace-osveta/.
Zde jsou informace :
- Jak snížit množství odpadu
- Jak správně kompostovat
- Termíny svozu odpadů
- Termíny mobilních svozů
- Rady a typy pro třídění odpadů (odkaz na portál jaktridit.cz)
- Nápady a náměty pro školáky z oblasti třídní odpadů
Obec se zapojuje do aktivity „Ukliďme Česko“. Odpad takto sesbíraný je vytříděn a
nevytřiditelný zbytek následně předán Biopasu k uložení na skládku do Nětčic.
Průvodce předcházení vzniku odpadů v domácnosti – přehledné informace publikované na
stránkách Ministerstva životního prostředí:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE
/OODP-pruvodce_obcan-20170201.pdf

Přehled o produkci odpadů na rok 2021 včetně nákladů

-

Katalogové číslo

Název odpadu dle katalogu odpadů

150102
150107
150110
160103
170107
170405
200101
200119
200125
200126
200127
200132
200140
200201
200203
200301
200307

Plastové obaly
Skleněné obaly
Obaly se zbytky nebezpečných látek
Pneumatiky
Stavební odpad
Železo
Papír a lepenka
Pesticidy
Jedlé tuky a oleje
Oleje a tuky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla
Léčiva
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Hřbitovní odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

Vyprodukované
množství v tunách
5,827
5,154
0,802
0,981
24,98
7,360
3,656
0,079
0,066
0,192
0,410
0,012
0,720
8,560
5,440
78,72
17,38

Náklady za služby spojené s odpadem

Výdaje:
Komunální odpad
Tříděný odpad
Nebezpečný odpad
Sběrný dvůr Kvasice
Celkem za rok 2021
Příjmy :
Poplatky od občanů
Finanční odměna od Ekokomu za množství vytříděného odpadu
Plechovky
Textil
Celkem za rok 2021

268.993 Kč
117.562
21.836
49.996
458.387 Kč
213.706 Kč
64.500,50
870 Kč
2.000 Kč
281.076,50 Kč

Obec dotovala odpadové hospodářství v roce 2021 částkou 177.310,50 Kč.
Meziročně došlo k navýšení poplatku za odpad na osobou o 50 Kč – na 550 Kč.

