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INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2022 
 
 
Podle § 60 odst. 4 zákona o odpadech vás informujeme o odpadovém hospodářství v naší obci za uplynulký rok 

2021. 
 
 
I. Předané evidované odpady za obec v roce 2022: 
 
Papír a lepenka                                4,72 tun  vytříděno k recyklaci 
Plasty 6,23 tun  

(vytříděno o 35,7 % více 
než v r.2021, tj. o 1,6 tun 
více ) 

 vytříděno k recyklaci 

Sklo 6,59 tun  
(o 11% méně než v 
r.2021, méně o 0,79 tun) 

 vytříděno k recyklaci 

Směsný (komunální) odpad        42,31 tun 
(o 15% méně než v r. 
2021, méně o 7,46 tun) 

jde na skládku  

Objemný odpad                                  4,28   tun jde na skládku  
Kompozit.obaly a obaly se  
zbytky nebezpečných látek *              

0,09 tun    
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(mimo skládku k 
likvidaci)           

Pneumatiky 0,21  tun jdou na skládku  
Drob. kovový odp. (SOP+Hor.) 0,41  tun  (o 50% vice)  vytříděno k recyklaci 
Jedlý olej a tuk        (mimo SOP) 0,05 tun,   tj. 54,3 l  vytříděno k recyklaci 
Bio odpad                 (mimo SOP) 152,0 tun 

 
 Vytříděno k recyklaci, ke 

zpracování 
Celková produkce odpadů v 
roce 2022 
 
Celkem odpadů bez Bio: 

216,89 tun 
 
 
64,89 tun 

46,598 tun  na skládku 
tj. o 13,64 % méně, tj. o 
7,4 tuny méně než v r. 
2021   
(SOP Q. hlášení) 

170,292 tun   vytříděno 
 
 
Vytříděno bez Bio: 18 tun 

 
* Vysvětlivka : kompozitní obaly a obaly se zbytky nebezp. látek jsou tetrapaky, které putují na třídičku a nebezpečné  
   látky, které se likvidují 
 
 
V roce 2022 jsme vyprodukovali celkem bez Bio odpadů: 64,89 tun odpadu         tj.   257,50 kg/občan/rok 
Vytříděno bylo:                                                                                18,29 tun                         tj.    72,58 kg/občan/rok  
Na skládku přišlo (obec zaplatila):                                            46,598 tun odpadu       tj. 184,91 kg/občan/rok.  
 
Z odpadů (mimo bio odpadů) bylo celkem vytříděno k dalšímu použití celkem 18,29 tun , tj. 28,19 %. V roce 2022 se 
vytřídilo více odpadů než v roce 2021 a to o 4%.   
To znamená, že na skládku přišlo celkem 71,81%  námi vyprodukovaných odpadů (bez bio odpadu). Tyto odpady 
vyvezené na skládku platíme, platíte ! 
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Zatím třídíme málo. Zákon o odpadech ukládá, aby vyseparované recyklovatelné složky odpadů v obcích činily od 
roku 2025 alespoň 60 % ze všech vyprodukovaných komunálních odpadů. A my jsem za rok 2022 dosáhly vytřídění 
pouze 28,19 %. Tedy v roce 2025 máme vyseparovat o 100 % více než nyní. To znamená více třídit! 
Navíc, za pár let bude platit zákaz vyvážení odpadů na skládky. 
 
V roce 2021 se vytřídilo do kontejnerů na plast:       4,49 tun plastového odpadu 
V roce 2022 se vytřídilo do kontejnerů a popelnic:  6,23 tun plastového odpadu. 
Díky zavedenému systému “popelnice na plast do každého domu” se vytřídilo o 35,75 % více než v r. 2021. Tedy z 
černých popelnic na směsný odpad se vytřídilo v roce 2022 do popelnic na plast o 1,74 tun plastového odpadu více 
než v roce 2021 ! To je výrazný úspěch. 
 
 

II. Třídící sleva ze skládkového poplatku 
 
Maximální množství odpadů na skládku, pro něž bylo možné za obec uplatnit slevu ze skládkovacího poplatku v roce 
2022, bylo 50,160 tun (pro 252 obyvatel s trvalým pobytem). 
Na skládku bylo v roce 2022 za celou obec vyvezeno 46,5989 tun odpadů. Vešli jsme se tedy do limitu pro platbu za 
uložení na skládku s cenou, která zahrnuje třídící slevu 500,- Kč/t odpadu.  
Pokud bychom překročili limit 50,160 tun odpadů uložených na skládku, pak by odpad nad tímto limitem byl 
zpoplatněn mnohem vyšší cenou a to 900,- Kč/t. 
 
Poplatek za uložení odpadů na skládku v roce 2022: 
za 46,5989 t odpadu uloženého na skládku obec v r. 2022 zaplatila: 46,5989 t x 500,- Kč/t  = 23.299,45 Kč.  
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Výše skládkového poplatku: 
a) v rámci třídící slevy: 500,- Kč/t 
 
b) bez třídící slevy:  
                         
 
Rok 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

2030 
a 
dále 

Skládkový 
poplatek 
(Kč/t) 
 

 
800 

 
900 

 
1000 

 
1250 

 
1500 

 
1600 

 
1700 

 
1800 

 
1850 

 
1850 

     

 
 
Limit pro získání třídící slevy 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Množství odpadu obyvatel/kg 200 190 180 170 160 150 140 130 120 

Počet obyvatel (zdroj ČSU) 262 252 252       
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Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že 

 každý rok se bude zvyšovat poplatek minimálně o 100 Kč za tunu uloženého odpadu na skládku 

 každý rok se bude současně snižovat množství odpadu uloženého na skládku na občana za rok, u něhož lze uplatnit 

nejnižší, tj. základní cenu 500,- Kč/t. 

 každý rok tedy progresivně porostou náklady za uložení nevytříděných odpadů z našich popelnic na skládku 

 Abychom udrželi náklady obce a nemuseli jsme do budoucna neustále zvyšovat náš poplatek za odpady, je třeba co 

nejvíce třídit odpady do separačních nádob na – papír, sklo, plasty, drobný kov, olej (do plastových láhví se 

společným odvozem plastů).  

           Bez třídění odpadů to nepůjde. Nebo půjde, ale draho!  

 

 
 
III. PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ODPADY V ROCE 2022 
 
Příjmy za odpady od občanů s trvalým pobytem 149.550 

Příjmy (odměna) za třídění odpadu (EKO-KOM)     75.227 

Příjmy za podnikatelský odpad, drobný kovový odpad     11.670 

Příjmy za odpady dle smluv (mimo trvalý pobyt)      1.200 

 
PŘÍJMY CELKEM 

 
237.647 Kč 
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Výdaje za svoz komunálního odpadu: 
 
svoz popelnic (směsného odpadu)  
 

156.737 
 

svoz separovaného odpadu +recykl. a palivový poplatek 178.102 

odvoz bio odpadu      1.591 

Svoz objemného odpadu   11.847 

Svoz nebezpečného odpadu     5.397 

Poplatek za svoz předaného použitého oleje     1.210 

 
VÝDAJE CELKEM 

 
354.884 Kč 

 
Ztráta za likvidaci odpadů celkem:                                         - 117.237 Kč 
Dividendy ze Svazku obcí Přeloučska:                                              44.144 Kč 
Konečná ztráta za odpady po odečtu dividend:                    - 73.093 Kč 
 
Ztráta za odpady na 1 občana:  – 290,05 Kč. 
Poplatek občana ve výši 600,- Kč za svoz a likvidaci jeho odpadů v roce 2022 pokryl jen 67,41 % nákladů.  
Zbytek, tj. 32,6 % nákladů na svoz a likvidaci našich odpadů, uhradila obec ze svého rozpočtu. 
 
 

 

IV. Sběrné nádoby a jejich svoz 
V obci jsou umístěny na sběrných místech tyto nádoby na komunální odpad: 
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A) SBĚRNÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD: 
                                                             

 Před prodejnou U bytovky Spodní obec 

Kontejner na papír                                                                                                                2 ks 1 ks              1 ks 

Kontejner na sklo    (Zvon)                                                                                                              1    1              1 

Popelnice na drobný kovový 

odpad                                                                   

                   2 

                  

1              1 

Popelnice na plastový odpad 

- tetrapak, drobný nápojový 

kovový odpad a použitý olej 

v láhvi (na víko popelnice)  

 

 

Popelnice u každého RD (pro každou domácnost, pro platícího podnikatele) 

 

                                                                     

 

B) SBĚRNÉ NÁDOBY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD: 

 Popelnice u RD 

 Odpadkové koše na drobný a lehký spotřební odpad na veřejném prostranství (nikoliv z domácností!). 
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C) MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ: 

 1x ročně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ze 3 sběrných míst v obci 

 bio odpad - odvoz z úložiště na Kozinci na kompostárnu do ZD Chýšť. 

 

ČETNOST SVOZŮ: 

 Popelnice se směsným KO – 1x 14 dní, sudý týden, úterý 

 Popelnice na plastový odpad – 1x měsíčně dle svozového plánu 

 Kontejner na papír – 1x14 dní, čt - pátek 

 Kontejner na sklo – 1x měsíčně 

Číslo bankovního účtu pro platby poplatků:  194 393 585/ 0300. 
 
 
Obecně závazné vyhlášky k odpadovému hospodářství: 
Obec má k odpadů a jeho poplatku vypracovanou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 O stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství a OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní system odpadového hospodářství. 
 
 

Vyšehněvice dne 17. února 2023 
 

 
Ing. Jana Exnerová 
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