Informování občanů o odpadovém hospodářství
Otázky/odpovědi
Jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady?
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Složky odpadu jako jsou papír, plast, sklo a bioodpad mohou
občané odkládat do třídících nádob pro tyto složky určené,
nacházející se ve všech částech obce Samopše.
Použitý rostlinný olej mohou občané odkládat do třídících
nádob nacházejících se v částech obce Samopše: Samopše,
Přívlaky, Talmberk, Budín
Kovy mohou občané obce přinášet do velkoobjemového
kontejneru umístěného vedle obecního úřadu na adrese
Samopše 17, 285 06
SÁZAVA a do 1 100 l kontejnerů a 240
l popelnic v částech obce
Elektroodpad lze přinést přímo na OÚ Samopše, na adrese
Samopše 17, 285 06
SÁZAVA
Velkoobjemový odpad mohou občané obce Samopše přinést do
velkoobjemových kontejnerů přistavených v předem daných
termínech na konkrétní místa v částech obce Samopše
minimálně 2x ročně
Zbývající složky odpadu tzv. TKO mají občané možnost
umístit do kontejnerů na TKO umístěných v každé části obce
Samopše.
Textil lze odkládat v částech obce Samopše: Samopše,
Talmberk, Budín a Přívlaky do kontejnerů speciálně k tomu
určených.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně v předem
uvedených termínech a na přesně předem určených místech.

Jakým způsobem je s jednotlivými složkami odpadu dále nakládáno?
▪
▪
▪

Třídění a recyklaci papíru, plastu, kartonů, skla a kovů
v rámci své činnosti zajišťuje spol. EKO-KOM, a. s.
Svoz a likvidaci použitého rostlinného oleje zajišťuje
společnost ČERNOHLÁVEK GROUP, s. r. o., se sídlem Církvice
57, 285 33
CÍRKVICE U KUTNÉ HORY
Svoz a likvidaci TKO, bioodpadu a velkoobjemového odpadu a
textilu zajišťuje společnost FCC HP s. r. o., Uhlířské
Janovice

Jaké množství jednotlivých složek komunálního odpadu obec
v předchozím roce vyprodukovala, jaké náklady s tím měla a jaké
jsou celkové náklady na odpadové hospodářství obce?
Množství jednotlivých složek komunálního odpadu v r. 2021/výše
nákladů na jejich likvidaci (v Kč)
▪
▪
▪
▪

Kovy
Papír a lepenka
Sklo
Textilní materiály

3,3394
18,7146
18,2167
2,3498

t/ 9 005,t/116 615,t 32 925,t

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rostlinný olej
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Nebezpečný odpad

0,1150
17,4050
88,6500
171,2500
8,4890
0,4180

t/
605,t/261 217,t/206 915,t/615 841,t/ 40 825,t/ 11 434,_____________
Kč 1 295 382,-

