Informace o odpadovém hospodářství obce Chlístov za rok 2021
TŘÍDĚNÝ ODPAD
V naší obci máme tři sběrná místa na tříděný sběr odpadů, a to u domu č.p. 75, u obchodu,
naproti obecnímu úřadu. Přesné umístění a množství sběrných nádob je uvedeno
v OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Chlístov.
Svoz plastů probíhá každých 14 dní, svoz papíru jednou za čtyři týdny, svoz skla jednou za
šest týdnů, svoz kovů jedenkrát za dva měsíce.
Dvakrát ročně probíhá svoz nebezpečného odpadu, sběr bioodpadu probíhá od dubna do října
(přistavení velkoobjemového kontejneru), na podzim byly občanům rozdány domácí
kompostéry.
Dále mohou občané využívat síť sběrných dvorů f. ESKO-T v Třebíči.
Velkoobjemový odpad je možno na vlastní náklady ukládat na skládku v Petrůvkách.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Roční poplatek za odpady na jednoho obyvatele v roce 2021 je 520,- Kč, vybírán je na
základě OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Svoz komunálního odpadu probíhá každých 14 dní.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Druh odpadu

tun

Kč

komunální odpad
tříděný odpad (vč. SD)
nebezpečný odpad
bioodpad
jedlé tuky a oleje

58,233
13,056
0,818
13,2
0,039

217 104
79 051
12 284
23 123
0

celkem

85,346

331 562

Tříděný odpad (včetně sběrných dvorů):
železo a ocel
stav. a dem.odpady
papír a lepenka
sklo
sklo bílé
olej
dřevo
plasty
kovy
objemný odpad
celkem

0,156
0,079
2,32
1,6455
1,1551
0,01
0,322
4,697
0,1605
2,511
13,0561

Místní poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2021 byly vybrány ve výši 166 918,- Kč.
Svozovou firmou je AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha 10,
Provozovna Třebíč, Hrotovická 1184, Třebíč.

Obec je povinna zajistit oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního
odpadu.
Tříděním odpadů pomáháme šetřit primární zdroje surovin, energie a životní prostředí.
Pokud odpady správně třídíme už při jejich vzniku, umožňujeme tím jejich další využití a
recyklaci.

