OBEC ŽIHLE
Informační povinnost o odpadovém hospodářství obce Žihle ve
smyslu § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
za rok 2021
Obec Žihle umožňuje občanům ukládat odpady na místech a způsobem uvedeným v OZV
č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. OZV lze nalézt:
https://www.obec-zihle.cz/urad-194/uredni-deska/?kshow=1156.
Odděleně lze soustřeďovat do zvláštních sběrných nádob tyto odpady:
• Papír – modré sběrné nádoby
• Plast – žluté sběrné nádoby
• Sklo – zelené sběrné nádoby
• Jedlé oleje a tuky – černá popelnice s označením
• Bioodpad – velkoobjemové kontejnery
• Kovy – nádoba ve Shromažďovacím místě
• Objemný odpad – nádoba ve Shromažďovacím místě
• Nebezpečný odpad – nádoba ve Shromažďovacím místě
Směsný komunální odpad z nemovitostí je odkládán do sběrných nádob:
• Popelnice
• Kontejnery
• Igelitové pytle
• Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad a velkoobjemový odpad je svážen svozovou firmou Marius Pedersen,
a.s. a končí ve spalovně ZEVO Chotíkov, popř. na skládce Vysoká u Dobřan.
Tříděný odpad (plasty,papír,sklo) sváží firma Marius Pedersen, a.s., roztříděné se předává dále
ke zpracovatelům.
Nebezpečný odpad svážen firmou Marius Pedersen, a.s., dále předáván k ekologické likvidaci,
případně k dalšímu zpracování kvalifikovaným firmám.
Elektroodpad svážen firmou Marius Pedersen, a.s., dále předáván v rámci zpětného odběru.
Jedlé tuky a oleje sváží firma Černohlávek Group, s.r.o.
Kovy sváženy firmou Metfer Trading, spol. s r.o.
V rámci předcházení vzniku odpadů obec Žihle v roce 2021 z dotačního programu pořídila pro
občany 200 ks kompostérů na biologický odpad. V obci Žihle a v přilehlých částech jsou
rozmístěny sběrné nádoby na textil a oděvy. V budově Obecního úřadu Žihle je umístěna nádoba
na ukládání použitých baterií.

OBEC ŽIHLE
Množství vyprodukovaného odpadu a celkové náklady za rok 2021
Odpad

Množství odpadu v tunách

Náklady v Kč

papír
plasty
sklo
jedlý olej a tuk
nebezpečný odpad
objemný odpad
směsný odpad

17,20
17,49
31,30
0,27
0,84
37,44
358,97

110 616,421 105,33 092,1 210,33 091,176 501,1 307 626,-

V Žihli dne 31.5.2022

