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Výsledky odpadového hospodářství za rok 2021 
 

Výdaje odpadového hospodářství                                                    

podle druhu odpadu 

 Výdaje           

na svoz 

odpadu  

 Množství 

odpadu           

v tunách  

Komunální odpad   301 566 Kč     108,707  

Objemný odpad     26 895 Kč          7,720  

Tříděný odpad - plast     23 731 Kč          1,817  

Tříděný odpad - papír     27 388 Kč          3,666  

Tříděný odpad - sklo       2 245 Kč          1,448  

Tříděný odpad - kovy       3 872 Kč          2,160  

Bio odpad - hnědé popelnice     60 409 Kč        30,034  

Bio odpad - kontejner     50 046 Kč          9,740  

Nebezpečné odpady     19 650 Kč          0,777  

Použité jedlé oleje a tuky          605 Kč          0,122  

Výdaje na pytle na odpady a popelnice       3 509 Kč                -    

Výdaje celkem   519 914 Kč     166,191  

   

Příjmy odpadového hospodářství    

Příjmy z poplatku za odpady   311 799 Kč   

Příjmy z poplatku za svoz bio odpadu     59 800 Kč   

Příjmy z železa a barevných kovů     14 472 Kč   

Příjmy za tříděný odpad - EKO-KOM - plast     12 110 Kč   

Příjmy za tříděný odpad - EKO-KOM - papír     10 230 Kč   

Příjmy za tříděný odpad - EKO-KOM - sklo       4 568 Kč   

Příjmy za tříděný odpad - EKO-KOM - kovy            70 Kč   

Příjmy z prodeje pytlů a popelnic       2 791 Kč   

Příjmy celkem   415 840 Kč   

 

V roce 2021 dotovala obec provoz odpadového hospodářství částkou 104 074 Kč. 

Z celkového množství 166 tun odpadů bylo vytříděno k dalšímu využití 30 % odpadů. 

 

Každoroční nárůst poplatku za skládkování podle zákona o odpadech 541/2020 Sb. povede 
nadále k výraznému růstu nákladů za svoz komunálních odpadů. Obec může ukládat část 
odpadu na skládku s třídící slevou, pro rok 2021 byl limit 200 kg na obyvatele obce, v dalších 
letech se bude dotované množství odpadu nadále snižovat až na 120 kg na obyvatele v roce 
2029. Jediný způsob, jak ušetřit náklady na svoz odpadu, je zvýšit podíl vytříděného odpadu. 
Podle zákona o odpadech mají obce už v roce 2025 třídit nejméně 60 % z produkovaných 
komunálních odpadů. V roce 2030 to má být nejméně 65 % a v roce 2035 pak 70 %. Jinými slovy 
70 % produkovaných komunálních odpadů nemá být ve směsi v černé popelnici, ale vytříděné 
například v barevných kontejnerech.  


