ZMĚNY V SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTÍ
Vážení občané,
přinášíme vám informace o změnách v systému odpadového hospodářství v Líšťanech.

POPLATKY
Poplatek za využívání obecního systému odpadového hospodářství pro rok 2022 činí 400 Kč/osobu či
objekt1). Poplatek je splatný do 31. 5. 2022. Popelnici je však nutné opatřit novou známkou do konce února.
Poplatek je možné zaplatit hotově/kartou na obecním úřadě v Líšťanech nebo převodem na účet:
20327481/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, v poznámce k platbě uveďte: poplatek
za komunální odpad.
1.) Systém nakládání s odpady v Líšťanech se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového
hospodářství. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství stanovuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021.
Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je:
a.) fyzická osoba přihlášená v obci
b.) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je
umístěna na území obce.
Více informací ve výše zmíněných vyhláškách.

NOVÉ SBĚRNÉ MÍSTO KOUT

K odkládání odpadu (již od soboty 29. 1.) můžete využít nové sběrné místo Kout – ulice Kout, budova čp. 72
(nad obecním úřadem).
Provozní doba: STŘEDA

15:00 – 17:00

SOBOTA

9:00 – 11:00

Mimo provozní dobu: po telefonické domluvě (607 910 280, 777 144 706, 415 691 133)
Pro každý druh odpadu je zde připravena nádoba (kontejnery 1100 l, 6 m 3, 10 m3). Tyto nádoby jsou
označené cedulkou pro příslušný druh odpadu. Na řádné uložení odpadu bude dohlížet pracovník obsluhy,
který vám poradí a pomůže.
Vzhledem k vybudování nového sběrného místa Kout byl odstraněn kontejner na pozemkové parcele
číslo 25 (v tzv. „parádní zahradě, vedle č. p. 50). Toto místo tak již není možné pro odkládání odpadu využívat.
Do sběrného místa Kout je možné odkládat následující druhy odpadu:
PLASTY

POUŽÍTÉ KUCHYŇSKÉ OLEJE

ELEKTROODPAD

PAPÍR

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

NEBEZPEČNÝ ODPAD

SKLO

OBJEMNÝ ODPAD

STAVEBNÍ ODPAD

KOV

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Jedná se o odpad, který již nelze dále vytřídit nebo využít.
Směsný komunální odpad je možné ukládat do:
• popelnic o objemu 120 l
- Popelnici je nutné při změně kalendářního roku opatřit novou známkou, a to do konce února
příslušného kalendářního roku
- Objem popelnic může být 120 l, popelnice o větším objemu není svozová firma povinna svážet.
- Domácnost, kde je hlášeno více než 5 osob, má nárok na další známku.
- V případě poničené popelnice si musí občan zakoupit novou na vlastní náklady. Předešlý způsob,
kdy svozová firma zdarma nahrazovala poničené popelnice, již není platný. Svozová firma tak činila
na vlastní náklady a vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na odpadové hospodářství již nemůže
společnost tento benefit nabízet.
• označeného černého kontejneru (1 100 l) umístěného na novém sběrném místě Kout

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Tříděný odpad je možné odkládat do volně přístupných stanovišť sběrných nádob nebo do již zmíněného
sběrného místa Kout.
SBĚRNÁ MÍSTA
Volně přístupná
1. Stanoviště sběrných nádob u prodejny Coop (č. p. 136)
2. Stanoviště sběrných nádob u kulturního domu (u zadního vchodu, ulice Na Place, č. p. 258)
3. Stanoviště sběrných nádob nad budovou obecního úřadu (ulice Hrabačov)
4. Prostor vyhrazený pro bioodpad
Přístupná v provozní dobu
5. Sběrné místo Kout (č. p. 72)
1

2
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SVOZ KONTEJNERŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
PLASTY
Každé pondělí
PAPÍR
Sudé úterý
SKLO
1 x za 4 týdny

5
3

PAPÍR
Kam s ním:
modrý kontejner na sběrném místě u kulturního domu
modrý kontejner na sběrném místě u prodejny COOP
modrý kontejner na sběrném místě nad obecním úřadem
velký kontejner na kartony a modrý kontejner a na sběrném místě Kout
Kartonové krabice je nutné před vložením do kontejneru složit. Krabice je možné odevzdávat také do zvláštního
velkého kontejneru umístěném na novém sběrném místě Kout.
CO DO KONTEJNERŮ NA PAPÍR PATŘÍ:
•
•
•
•
•
•
•

CO DO KONTEJNERŮ NA PAPÍR NEPATŘÍ:
•
•
•
•
•
•
•

noviny, letáky, časopisy
sešity, brožury, knihy
krabice, cokoliv z lepenky
čisté papírové obaly
obálky s fóliovými okénky (bublinkové obálky
vhazujte pouze bez plastového vnitřku)
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami
(ty se během zpracování samy oddělí).
Do kontejneru na papír je možné již odkládat
i ruličky od toaletního papíru a kuchyňských
utěrek i plata na vajíčka, které ještě
donedávna bylo nutné (z důvodu již
mnohočetné recyklace) dávat do směsného
odpadu či na kompost.

papír znečištěný potravinami
použité pleny, obvazy, vložky
voskovaný papír, laminovaný papír
kopíráky
nápojové kartony
fotografie
použité papírové kapesníčky

Znečištěný papír již nelze dále recyklovat

SKLO
Kam s ním:
zelený kontejner na sběrném místě u kulturního domu
zelený kontejner na sběrném místě u prodejny COOP
zelený kontejner na sběrném místě nad obecním úřadem
zelený kontejner na sběrném místě Kout
CO DO KONTEJNERŮ NA SKLO PATŘÍ:
•
•

•
•
•

lahve od nápojů
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin
(sklenice není nutné pečlivě vymývat, obsah
stačí vyškrábnout, drobné znečištění u skla
nevadí)
tabulové sklo z oken a ze dveří
skleněné obaly od vonných svíček (zbytek
vosku nevadí, shoří při zpracování)
skleněné flakonky od parfémů

CO DO KONTEJNERŮ NA SKLO NEPATŘÍ:
•
•
•
•
•

keramika a porcelán
autoskla
zrcadla
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla
vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu

PLASTY
Kam s nimi:
žlutý kontejner na sběrném místě u kulturního domu
žlutý kontejner na sběrném místě u prodejny COOP
žlutý kontejner na sběrném místě nad obecním úřadem
žlutý kontejner na sběrném místě Kout
žluté pytle na plastový odpad
PYTLE NA PLASTOVÝ ODPAD
Plastové odpady je možné třídit také do plastových pytlů, které jsou k dostání na obecním úřadě. Pytle se vyváží
dvakrát v měsíci. V tento den je postavte před svůj dům již ráno (do 8:00), nebo den předem večer. Přehled termínů
svozu plastů naleznete v tabulce (vyjma 27. 10. se vždy jedná o pátky).
Termíny svozu pytlů s plasty
14.1.
13.5.
9.9.
28.1.
27.5.
30.9.
11.2.
10.6.
14.10.
25.2.
24.6.
Čtvrtek 27.10.
11.3.
15.7.
11.11.
25.3.
29.7.
25.11.
8.4.
12.8.
9.12.
29.4.
26.8.
23.12.
CO DO KONTEJNERŮ A PYTLŮ 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
nápojové kartony (od džusů, mléka)
polystyren (vhazujte v menších kusech)
Z kartáčů na nádobí a kartáčků na zuby
vhazujte jen rukojeť

CO DO KONTEJNERŮ A PYTLŮ NA PLASTY NEPATŘÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek
podlahové krytiny či novodurové trubky, PVC
silonové punčochy
objemné plastové předměty
pryžové výrobky (gumové rukavice)
molitan (houbičky na nádobí)
plastové tuby od pleťových masek
tuby od zubní pasty

PET láhev je před vhozením do kontejneru sešlápněte. Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu,
komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
Kelímky od jogurtů a jiných potravin není nutné důkladně vymývat. Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí,
když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Vypláchnutí vodou je žádoucí spíše z důvodu
delšího skladování doma a možného zápachu.
Velkým problémem v recyklaci je však mastnota. Obaly od potravin nesmí být mastné! Například plastovou láhev
od oleje je třeba pořádně vymýt, nejlépe přípravkem na nádobí a teplou vodou, jinak patří do směsného odpadu
stejně jako další mastné obaly.

KOVY
Kam s nimi:
velký kontejner na sběrném místě Kout
šedé pytle na drobný kovový odpad
PYTLE NA DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD
Nově můžete pro sběr drobného kovového odpadu (plechovky, konzervy) využít šedé pytle, které si můžete
vyzvednout na obecním úřadě. Naplněné pytle poté odložte před dům v den svozu pytlů s plasty.
Termíny svozu pytlů s drobnými kovy jsou
stejné jako termíny svozu pytlů s plasty
14.1.
13.5.
9.9.
28.1.
27.5.
30.9.
11.2.
10.6.
14.10.
25.2.
24.6.
Čtvrtek 27.10.
11.3.
15.7.
11.11.
25.3.
29.7.
25.11.
8.4.
12.8.
9.12.
29.4.
26.8.
23.12.
Z důvodu zavedení sběru drobného železného odpadu formou pytlů dojde ke zrušení sběrného místa pro drobné
kovy u kulturního domu. Kovový odpad zde již neodkládejte, kontejner je již odvezen.
Zachován bude nadále svozový sběr železa, který se koná jedenkrát ročně (zpravidla na jaře). Kovový odpad v tento
den odložte před váš dům. O termínu svozu vás budeme informovat.
CO DO PYTLŮ NA KOVY PATŘÍ:
•
•
•
•
•

drobnější kovový odpad (plechovky,
konzervy)
kovové tuby
alobal
kovové zátky, víčka, krabičky
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady

CO DO VELKÉHO KONTEJNERU NA SBĚRNÉM MÍSTĚ
KOUT PATŘÍ:
•

jak drobný, tak objemný kovový odpad

CO DO PYTLŮ NA KOVY NEPATŘÍ:
•

těžký, objemný kovový odpad

CO DO KONTEJNERŮ A PYTLŮ NA KOVY NEPATŘÍ:
•
•
•
•
•

plechovky od barev a jiných nebezpečných
látek
tlakové nádoby
elektrozařízení
těžké nebo toxické kovy (např. olovo či rtuť)
kabely, dráty

STAVEBNÍ ODPAD
Kam s ním:
kontejner na sběrném místě Kout
Na sběrné místo Kout je možné v omezeném množství vozit i stavební odpad (2 x malý automobilový
vozík/dům/rok (cca 200–300 kg). Jedná se tedy o odpad z drobných stavebních prací. Stavební odpad
z velkých stavebních akcí přijímán nebude.
CO DO KONTEJNERU NA STAVEBNÍ ODPAD PATŘÍ:

•
•
•
•
•
•
•

CO DO KONTEJNERU NA STAVEBNÍ ODPAD NEPATŘÍ:

•

beton
tašky
keramiku
sádrové stavební hmoty
kámen
omítka
výkopová zemina

nebezpečný stavební odpad:
materiál s obsahem azbestu
(eternit, azbestobeton)
asfaltové lepenky

Nebezpečný stavební odpad (eternit a další materiály s obsahem azbestu, asfaltové lepenky apod.) na sběrné místo
Kout nevozte. Stavební a demoliční odpad není součástí komunálního odpadu, a proto se na něho nevztahuje místní
systém shromažďování a odstraňování komunálních odpadů. Pokud v rámci stavební činnosti vznikne odpad s
obsahem azbestu, je vhodné, aby se o odborné nakládání s tímto nebezpečným odpadem postarala firma provádějící
stavební činnost. Odpad s obsahem azbestu má karcinogenní vlastnosti, při manipulaci s ním dochází k uvolňování
azbestu a ohrožení zdraví přítomných osob.
Nebezpečný stavební odpad je možné za poplatek uložit na sběrném dvoře společnosti Marius Pedersen v Lounech
(Rybalkova 2958, Louny, 440 01, tel: 493 645 805, 493 645 802).

TEXTIL
Kam s ním:
kontejner na sběrném místě u prodejny COOP (čp. 136)
CO DO KONTEJNERU NA TEXTIL PATŘÍ:

•
•
•
•
•

čistý a suchý textil
veškeré oděvy
bytový textil: záclony, závěsy, povlečení,
potahy, ubrusy a deky
spárované (svázané) nositelné boty
textil noste zabalený v zavázaných igelitových
pytlích/taškách

CO DO KONTEJNERU NA TEXTIL NEPATŘÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•

znečištěný nebo mokrý textil
matrace
molitan
koberce
tašky
netextilní materiály
komunální odpad
elektrospotřebiče.

BIOODPAD
Kam s ním:
vyhrazený prostor u fotbalového hřiště
Větve na vyhrazené ploše u hřiště odkládejte vlevo, trávu vpravo (platí při příchodu od asfaltové cesty).
CO DO PROSTORU NA BIOODPAD PATŘÍ:

•

•

CO DO PROSTORU NA BIOODPAD NEPATŘÍ:
•

materiál rostlinného původu zejména
z domácností, údržby zahrad a jiných ploch
pokrytých vegetací: (listí, větve, tráva,
rostliny, ovoce, zelenina)
v případě potřeby likvidace většího množství
bioodpadu najednou je vhodnější bioodpad
odvézt rovnou do kompostárny v Cítolibech,
kam je bioodpad od hřiště rovněž odvážen a
kde bude bezúplatně přijat.
Telefon: 777 210 022, 777 144 706

•
•

zbytky potravin živočišného původu
(masa, kosti, kůže)
uhynulá zvířata, exkrementy
stavební odpad, kamení

POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ
Kam s ním:
sběrná nádoba umístěná u kulturního domu (u zadního vchodu)
sběrné místo Kout
Olej slévejte doma do PET lahví, které po naplnění vhoďte uzavřené do sběrné nádoby nebo doneste na
sběrné místo Kout. Olej je určen k ekologické likvidaci. Olej nikdy nevlévejte do odpadu, kde tuhne a zanáší potrubí.
CO DO NÁDOBY NA OLEJ PATŘÍ:

•

CO DO NÁDOBY NA OLEJ NEPATŘÍ:
•
•
•
•

přepálený rostlinný olej a tuk v pevně
uzavřených a neporušených PET lahvích

směsný (komunální) odpad
živočišné tuky (sádlo, lůj)
motorový olej
bioodpad

OBJEMNÝ ODPAD
Kam s ním:
Kontejner na sběrném místě Kout (celoročně)
CO DO KONTEJNERU NA OBJEMNÝ ODPAD PATŘÍ:
•

•
•
•
•
•
•
•

odpad, který pro velké rozměry nemůže být
odkládán do sběrných nádob na směsný
komunální odpad
nábytek
koberce
linoleum
matrace
zahradní nábytek
tvrdé plasty (kbelíky, sudy apod.)
dětské hračky a potřeby (odrážedla, kočárky,
autosedačky apod.)

CO DO KONTEJNERU NA OBJEMNÝ ODPAD NEPATŘÍ:

•
•
•
•
•

elektrozařízení
kovy
pneumatiky
stavební odpad

nebezpečné odpady

ELEKTROODPAD, BATERIE, ŽÁROVKY A ZÁŘIVKY
Kam s ním:
sběrné místo Kout (celoročně)
CO SEM PATŘÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•

CO MEZI ELEKTROODPAD NEPATŘÍ:

•

malé spotřebiče (např. fény, kávovary,
žehličky…)
velké spotřebiče (ledničky, pračky…)
elektronické hračky
elektronické nářadí
telefony, PC, notebooky
televize, monitory
baterie
výbojky, LED žárovky, halogenové žárovky,
běžné přímo žhavené žárovky

nekompletní elektrozařízení
Do spotřebiče nezasahujte, jednotlivé díly
nedemontujte – výrobek a jeho komponenty
mohou obsahovat látky, které ohrožují zdraví
a bezpečnost, a nebo poškozují životní
prostředí.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Kam s ním:
sběrné místo Kout (celoročně)
CO SEM PATŘÍ:

•
•
•
•

CO SEM NEPATŘÍ:

zbytky barev a rozpouštědel
zbytky spotřební chemie, pesticidy
upotřebené motorové a převodové oleje
obaly od nebezpečných látek

•
•
•
•
•

nebezpečný stavební materiál (materiál
s obsahem azbestu - eternit, azbestobeton)
asfaltové lepenky
výbušniny
radioaktivní materiály
léky

Nebezpečný stavební materiál není součástí komunálního odpadu, a proto se na něho nevztahuje místní systém
odpadového hospodářství. Nebezpečný stavební odpad je možné za poplatek uložit na sběrném dvoře společnosti
Marius Pedersen v Lounech (Rybalkova 2958, Louny, 440 01, tel: 493 645 805, 493 645 802).

PNEUMATIKY
Použité pneumatiky na sběrném dvoře nepřijímáme. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje povinnost
výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Pneumatiky tedy odvážejte do míst zpětného odběru. Zpětný
odběr v těchto místech musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné
služby a bez ohledu na výrobní značku.
Vzhledem k tomu, že výrobci/dovozci pneumatik – tzv. povinné osoby, plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr
použitých pneumatik buď v individuálním systému (samostatně, organizačně, technicky na vlastní náklady) nebo
prostřednictvím kolektivního systému, existují dva seznamy míst pro zpětný odběr pneumatik.
Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA
Seznam míst zpětného odběru pneumatik - individuální systém

Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA v okolí
Lenešice
Roman Tříska
Komenského 73
Lenešice
Gregor Lenešice s.r.o.
Třebízského 467
Lenešice
Stanislav Čáka
Jiráskova 435
Louny
Michal Brejcha
Postoloprtská 2664
Louny
Miroslav Kočina Autoservis
Postoloprtská 2968
Louny
Stanislav Vránek
Nečichy 50
Březno
Petr Bláha
Březno 127
Louny
Auto Pánek s.r.o.
Rybalkova 2973
Louny
Contitrade Services s.r.o. - BestDrive
5. května 2770
Louny
Borl servis s.r.o.
Rybalkova 2128
Louny
OKIM SPOL. S.R.O.
5. května 2645
Jimlín
JPN Transport s.r.o.
Jimlín 200
Postoloprty
Alfred Giereth
Draguš 409
Chlumčany
Václav Pergl
Chlumčany 94
Seznam míst zpětného odběru pneumatik - individuální systém v okolí
Louny
SAZ - Evžen Myslivec s.r.o.
Rybalkova 2639
Louny
Autocentrum Novotný s.r.o.
Cukrovarská zahrada 2670

Odpady na hřbitově
U vchodu na hřbitov jsou umístěny 4 druhy popelnic – na sklo, plasty, bioodpad a na směsný odpad. Děkujeme všem,
kteří zde řádně třídí. Ostatní, co třídit nechtějí, prosíme, ať odpad vloží do popelnice na směsný odpad a nedávají ho
do popelnic na tříděný odpad.

Ekonomika odpadového hospodářství obce
V minulém roce obec vynaložila celkem 476 662,89 Kč na likvidaci všech odpadů. Odměna za tříděný odpad činila
72 565 Kč. Na jednoho obyvatele tak náklady na pokrytí výdajů za odpady vychází přibližně 823 Kč. Obec tedy doplácela
přibližně 500 Kč na obyvatele.
Do budoucna se předpokládá další nárůst cen. Náklady na odpadové hospodářství zahrnují jak náklady na svoz
odpadků, tak náklady na jejich samotnou likvidaci (uložení směsného odpadu na skládce). A právě poplatek za tzv.
„skládkovné“ dle nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) poroste každý rok až do roku 2029. Obce však mohou
uplatnit tzv. třídící slevu. Pro uplatnění slevy však nesmí množství odpadů přesáhnout zákonem dané množství
kilogramů směsného komunálního odpadu na jednoho obyvatele obce.
Vývoj cen poplatků za uložení směsného komunálního odpadu na skládce 2)
Poplatkové období
Poplatek za ukládání směs. kom.
odpadu na skládce (Kč/t)
Poplatek po slevě (Kč/t)
Maximální možné množství směs.
odpadu na obyvatele pro uplatnění
slevy (Kg/občan)
2.)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
a dále

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

200

190

180

170

160

150

140

130

120

120

Jedná se o poplatek, který obec platí za samotné uložení směsného komunálního odpadu na skládce. Netýká se svozu a dalších výdajů.

Je možné, že výše popsaný systém odpadového hospodářství se dočká dalších změn vycházejících ze
zkušeností s provozem nového sběrného místa. Za nápady a připomínky budeme rádi. Směřujte je na
obecní úřad.

