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Zpráva o odpadovém hospodářství za rok 2021 

Obec je povinna dle ust. § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. Zákona o odpadech informovat nejméně 
jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování 
komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a 
minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů 
na provoz obecního systému. 

Pro odpadové hospodářství platí Obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o stanovení obecního sytému 
shromažďování odpadů a č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu 

Počet sběrný hnízd na veřejném prostranství SKLO PET PAPÍR 
přístupné místo u sběrného dvora 1 1 1 

bytový dům Lesní ulice 1 1 1 

    
vývoz 1 x za 2 týdny    

 

Další složky komunálního odpadu – kovy, jedlé oleje a tuky, textil, elektroodpad, velkoobjemový 
odpad, pneumatiky, plechovky od barev a další nebezpečný odpad, bioodpad lze odevzdávat v areálu 
sběrného dvora. 

Svoz bioodpadu probíhá též pomocí zvláštních sběrných nádob o objemu 240 l přímo od jednotlivých 
nemovitostí v intervalu 1 x za 14 dní od března do listopadu. 

Svoz směsného komunálního odpadu (netříděného) probíhá pomocí sběrných nádob o objemu 120 l 
nebo 240 l, které jsou sváženy od jednotlivých nemovitostí. Dále je možno odkládat v areálu sběrného 
dvora. Svoz je od ledna 2022 sjednocen na frekvenci 1 x za 14 dnů. 

Svoz, využití a odstranění odpadu:  
Komunální odpad:   Marius Pedersen a.s. 
Plast:    Marius Pedersen a.s. 
Papír:    Marius Pedersen a.s. 
Sklo:    Marius Pedersen a.s. 
Jedlé tuky a oleje:  Marius Pedersen a.s. 
Biologicky rozložitelný odpad: Marius Pedersen a.s. 
Železo a ocel:   Marius Pedersen a.s. 
Nebezpečné odpady:  Marius Pedersen a.s. 
Objemné odpady:  Marius Pedersen a.s. 
Textil a oděvy:   TextilEco a.s. 
 
Příloha: náklady na odpadové hospodářství obce, sumarizace odpadů 


