PRODUKCE ODPADŮ ZA ROK 2020
V našem městě jsme za rok 2020 vyprodukovali následující množství odpadů
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Papír a lepenka
Sklo
Plast
Biologicky nerozložitelný odpad (pietní výzdoba ze hřbitova)
Biologicky rozložitelný odpad
Obaly obsahující nebezpečné látky
Textil
Oleje a jedlé tuky

2066 tun
365,54 tun
325,56 tun
213,72 tun
193,11 tun
43,87 tun
276,78 tun
3,735 tun
39,62
1,919

V porovnání s rokem 2019 jsme svým přístupem VYLEPŠILI produkci těchto složek:
•
•
•
•
•

Objemný odpad – snížení produkce o 17,40 tun (o to méně se uložilo na skládku).
Sklo – zvýšení produkce o 13,74 tun (recyklovatelná surovina).
Biologicky rozložitelný odpad – zvýšení produkce o 46,66 tun (o to méně se uložilo
na skládku – odvezeno na kompostárnu)
Jiný biologicky rozložitelný odpad (pietní výzdoba ze hřbitova) snížení produkce
o 10,71 tuny (o to méně se uložilo na skládku)
Oleje a jedlé tuky – nová komodita 1,919 tun (o to méně se uložilo na skládku)
O něco hůře nám vyšel sběr následujícího odpadu:

•
•
•
•
•
•

Směsný komunální odpad – zvýšení produkce o 6,8 tun (o to více se uložilo
na skládku).
Papír a lepenka – snížení produkce o 22 tun (recyklovatelná surovina)
Plast – snížení produkce o 0,14 tun (recyklovatelná surovina)
Jiný biologicky rozložitelný odpad (pietní výzdoba ze hřbitova) zvýšení produkce
o 4 tuny (o to více se uložilo na skládku)
Obaly obsahující nebezpečné látky – zvýšení o 0,5 tuny (o to více se uložilo na skládku)
Nebezpečný odpad – zvýšení produkce o 1,3 tuny (o to více se uložilo na skládku)

Odděleně tříděné složky odpadů
Ve městě je zaveden systém separovaného sběru odpadu papíru, skla, plastů, plechovek,
nápojových kartonů, olejů a jedlých tuků a bioodpadu na stanovištích sběrných nádob
pro separovaný sběr (tzv. sběrná hnízda). V současné době je takto vytvořeno na území města
113 těchto sběrných hnízd, kam je odpad ukládán do označených sběrných nádob. Seznamy
míst kam, je možné odložit jednotlivé druhy tříděného odpadu, jsou umístěny na stránkách
města – odpadové hospodářství.

Třídí se tak
•
•
•
•
•
•

papír (včetně obalových složek),
plasty, nápojové kartony a plechovky (včetně obalových složek),
sklo směsné (včetně obalových složek)
hliník (včetně obalových složek)
bioodpad
oleje a jedlé tuky

Papír, plasty, sklo, nápojový karton a kov je možné také odevzdat na sběrném dvoře města.
Bioodpady je možno odevzdávat po celý rok na sběrném dvoře a od roku 2016 také
do nádobového systému sběru bioodpadů, kdy jsou nádoby umístěny na vybraných místech
města. Obyvatelé mají k dispozici nádoby o objemu 660 l. Tyto nádoby jsou sváženy jednou
za týden. Bioodpad začínáme svážet již v průběhu měsíce března a končíme v listopadu.
V současné době je rozmístěno na území obce 88 kontejnerů.
Od loňského roku se začal nově třídit i olej a jedlý tuk z domácností. Jednou z možností kam
odevzdat jedlé oleje a tuky z domácností je sběrný dvůr, který je umístěný v areálu
TECHNICKÉHO A DOPRAVNÍHO SERVISU s.r.o., U Pily 206/3a Mariánské Lázně. Na vybraná
místa bylo také rozmístěno 25 ks speciálně upravených odpadových nádob, do kterých je
možné odkládat použitý olej a tuk z domácností.
Textil je možné odevzdávat na sběrném dvoře a dále do nádob umístěných na vybraných
místech města. Celkem je rozmístěno 17 ks kontejnerů na textil.
Výrobky podléhající zpětnému odběru je ve městě Mariánské Lázně možné odevzdávat
na sběrném dvoře a dále do červených nádob umístěných na vybraných stanovištích města.
Objemný a nebezpečný odpad je možné odevzdat po celý rok ve sběrném dvoře města.
Náklady obce na odpadové hospodářství za rok 2020
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Papír a lepenka
Sklo
Plast
Biologicky nerozložitelný odpad (pietní výzdoba ze hřbitova)
Biologicky rozložitelný odpad
Nebezpečné odpady
Odstranění černých skládek nalezených na pozemcích města
Vývoz odpadkových košů
Oleje a jedlé tuky

6 315 190 Kč
672 593 Kč
1 451 609 Kč
320 420 Kč
1 248 391 Kč
125 240 Kč
374 946 Kč
47 069 Kč
220 000 Kč
1 098 000 Kč
6 038 Kč

Na závěr mi dovolte připomenout základní pravidla při nakládání s odpady, které v domácnosti
vyprodukujeme:
1. Předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství
2. V případě jejich vzniku dát přednost jejich využití
3. Odkládat vyprodukovaný odpad pouze na místa určená obcí, která jsou popsána
v Obecně závazné vyhlášce města o odpadech a nevytvářet černé skládky odložením
např. objemného odpadu nebo komunálního odpadu u nádob na tříděný odpad.

Zároveň bychom chtěli poděkovat všem vzorným občanům za třídění a obecně zodpovědný
přístup k problematice nakládání s odpady.

