ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE LENORA
Odpadové hospodářství obce Lenora je provozováno podle obecně závazné vyhlášky obce Lenora
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Komunální odpad se třídí na složky:
a, biologické odpady rostlinného původu
b, papír včetně nápojových kartonů
c, plasty včetně PET lahví
d, sklo
e, nebezpečné komunální odpady
f, objemný odpad
g, elektroodpad
h, kov
i, směsný komunální odpad
Jednotlivé složky odpadu se ukládají na pevně stanovená místa. Odvoz a ukládání odpadů zajišťují
firmy oprávněné k této činnosti:
Papír, plasty a sklo jsou tříděny do barevných plastových nádob. Nádoby obci bezplatně zapůjčila
společnost EKO-KOM, a.s., která je oprávněna zajišťovat sdružené plnění povinnosti zpětného odběru
a využití odpadu z obalů. Společnosti EKO-KOM se pravidelně odesílají hlášení o množství
vytříděných odpadů. Společnost EKO-KOM také pravidelně vyhlašuje soutěž v množství vytříděných
odpadů. Kromě toho, že vítězná obec obdrží odměnu, znamená to i podstatné snížení ostatního
komunálního odpadu, tím pádem i snížení plateb za tento odpad a v neposlední řadě šetrrný přístup
k životnímu prostředí. V obci je rozmístěno 6 sběrných hnízd. Samotný svoz tříděného odpadu
zajišťují pro naši obec Technické služby Vimperk.
Nebezpečný odpad, elektroodpad a objemný odpad se shromažďuje na určeném místě dvakrát
ročně, vždy na jaře a na podzim. Nebezpečný odpad obec odveze do sběrného dvora ve Vimperku,
popř. na skládku do Vodňan. Objemný odpad nechá obec odvézt na skládku do Vimperka nebo na
Libínské Sedlo. Elektroodpad vyveze společnost RETELA do svého zpracovatelského závodu. V létě
roku 2016 bude k dispozici kontejner na sběr drobného elektroodpadu od společnosti ASEKOL. Bude
umístěn ve sběrném místě u obecních garáží pod bytovkami č.p. 31,32 a 33.
Biologické odpady mají občané možnost ukládat v kompostérech, které distribuovala obec
jednotlivým žadatelům. Občané žijící v bytových domech mají možnost uložit bioodpad do velkých
kompostérů umístěných u č.p. 101, 87, 79, 41 a na obecním dvoře u železniční tratě. Tam je také
v letních měsících v době vegetace umístěn velkoobjemový kontejner na biologický odpad.
Kovový odpad je pravidelně sbírán každoročně na přelomu dubna a května místní jednotkou SDH a
následně odevzdán k recyklaci příslušné firmě.
A konečně směsný komunální odpad, kterého je největší množství, je vyvážen v týdenních intervalech
prostřednictvím Technických služeb města Prachatice. Obec pravidelně informuje občany v místním
tisku o nutnosti třídit a přistavovat k vývozu jen plné nádoby.

