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Výsledky odpadového hospodářství za rok 2022 
 

 

 

V roce 2022 dotovala obec provoz odpadového hospodářství částkou 161 710 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 2022 byl limit 190 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.  

Výdaje odpadového hospodářství                     

podle druhu odpadu 

 Výdaje           

na svoz 

odpadu  

 Množství 

odpadu          

v tunách  

Komunální odpad   362 471 Kč      107,410  

Objemný odpad     23 565 Kč          8,560  

Tříděný odpad - plast     29 771 Kč          1,999  

Tříděný odpad - papír     40 471 Kč          4,234  

Tříděný odpad - sklo       2 582 Kč          1,517  

Tříděný odpad - kovy          968 Kč          0,370  

Bio odpad - hnědé popelnice     57 877 Kč        29,244  

Bio odpad - kontejner     37 026 Kč        12,400  

Nebezpečné odpady     14 124 Kč          0,305  

Použité jedlé oleje a tuky          605 Kč          0,079  

Výdaje celkem  569 461 Kč      166,118  

   

Příjmy odpadového hospodářství    

Příjmy z poplatku za odpady   315 134 Kč   

Příjmy z poplatku za svoz bio odpadu     57 205 Kč   

Příjmy z železa a barevných kovů       2 997 Kč   

Příjmy za tříděný odpad - EKO-KOM - plast     13 889 Kč   

Příjmy za tříděný odpad - EKO-KOM - papír     12 660 Kč   

Příjmy za tříděný odpad - EKO-KOM - sklo       4 741 Kč   

Příjmy z prodeje pytlů a popelnic       1 125 Kč   

Příjmy celkem  407 751 Kč   


