
Informace o odpadovém 
hospodářství za rok 2021 

Vážení spoluobčané, 

 

vzhledem k tomu, že od roku 2021 je v platnosti nový zákon o odpadech a bude docházet k 

postupnému zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládku, tak jsem se rozhodla tímto 

způsobem Vám sdělit pár informací.  

Jedna z nejzásadnějších změn se týká limitu množství odpadu uloženého na skládku, resp. 

do životního prostředí. Na skládku musíme ukládat jen nejnutnější množství odpadu, který 

každý z nás vyprodukuje. 

 

Jedním způsobem, jak snížit množství odpadů ukládaných na skládku (především směsného 

komunálního odpadu), je předcházení vzniku odpadů. Dalším způsobem je správné a důsledné 

třídění vyprodukovaného odpadu, kterému se budu nyní blíže věnovat. 

 

V obci máme dvě sběrná místa na tříděný odpad, kde můžete ukládat následující: 

PAPÍR  
- odkládá se do modrých kontejnerů  

- před vložením do kontejneru co nejvíce zmenšete objem vytříděného odpadu, např. 

papírové a kartonové obaly rozložte, případně rozřezejte, apod. 

 

PLAST, NÁPOJOVÉ KARTONY 
- plast dáváme do žlutých kontejnerů 

- před vložením do kontejneru opět co nejvíce zmenšete objem vytříděného odpadu, 

např. PET láhve sešlápněte  

SKLO 
- sklo se vhazuje do  - u obchodu COOP popelnice 240 l – bílé 

                                 kovový kontejner – barevné 

                                -u hasičky – popelnice 240 l – bílé 

        - popelnice 240 l – barevné 

KOV 
- vždy označená černá popelnice o objemu 240 l  

- vhazujte plechovky od potravin a nápojů, kovové uzávěry, alobal, hliníková 

víčka, hliníkové obaly od potravin, kovové nádoby od sprejů, deodorantů, šlehaček, 

laků na vlasy, víčka od jogurtů, hřebíky, šrouby, zátky, kancelářské sponky apod. 

TEXTIL 
- textil se odkládá do bílého kontejneru u obchodu COOP 

- do těchto kontejnerů se vkládá čistý a suchý textil v igelitových taškách či v jiných 

obalech 

- v případě, že je kontejner plný, tak počkejte než ho odvezou, mokrý a špinavý textil již 

nevezmou 



JEDLÉ OLEJE A TUKY 
- jedlé oleje a tuky ze smažení či fritování nevylévejte do kuchyňských dřezů, ani do 

záchodových mís, ale vychladlý slévejte do uzavíratelných plastových nádob (např. 
PET láhve), které po naplnění zdarma odevzdejte do označené černé popelnice opět 

v obou sběrných místech 

- NEVHAZUJTE MOTOROVÝ OLEJ!!! 

BIOODPAD 
- pro tento druh odpadu máme v domácnostech rozdány kompostéry  

- ukládejte do kontejneru umístěného u místní komunikace k rybníku Sopoušek 

- je velmi důležité NEDÁVAT tento druh odpadu DO POPELNIC NA SMĚSNÝ 

KOMUNÁLNÍ ODPAD, neboť má vysokou hmotnost. Narůstá nám tím množství 

uloženého odpadu na skládku. Započítává se nám do zákonem určeného limitu (pro 

rok 2022 je to 190 kg/osobu/rok). 

OBJEMNÝ ODPAD, DŘEVO 
- jedná se o odpad, který se svým rozměrem nevejde do klasické popelnice či 

kontejneru, např. nábytek, matrace, koberce, linolea, dveře, umyvadla, plastové vany 

apod.  

- uvedený odpad lze zdarma odevzdat 1x ročně do přistaveného kontejneru 

NEBEZPEČNÉ ODPADY 
- jedná se o upotřebené motorové oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, rozpouštědla, 

pesticidy, domácí kapalné i tuhé chemikálie, kyseliny, louhy apod. 

- uvedený odpad sváží 2x ročně TSVM – jaro a podzim  

ELEKTROZAŘÍZENÍ 
- jedná se o elektrická a elektronická zařízení, k jejichž funkčnosti musel být použit 

elektrický zdroj. Patří mezi ně např. chladničky, mrazničky, monitory, televize, 

tablety, notebooky, pračky, myčky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, kávovary, 

fény, tiskárny, kopírky, mobily, vrtačky, zářivky, výbojky, LED diody apod. 

- uvedený odpad sváží 2x ročně TSVM – jaro a podzim 

Jaké povinnosti má obec podle nového zákona o odpadech? 

• Určit místa pro soustřeďování komunálního odpadu, minimálně nebezpečného 

odpadu, papíru, plastu, skla, kovu, bioodpadu a jedlých olejů a tuků, od 1.ledna 2025 

také textilu. 

• Zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu 

tvořily v roce 2025 alespoň 60 %, v roce 2030 65 %, v roce 2035 a následujících 

letech alespoň 70 % z celkové produkce komunálního odpadu obce. Za rok 2021 

máme 39 % vytříděného odpadu. 

 Jak se změní výše poplatku za uložení odpadu na skládku? 

V posledním období dochází, a bohužel stále bude docházet, k výraznému zvyšování nákladů 

na svoz a likvidaci komunálních odpadu. Již nyní, i přestože města a obce vybírají od svých 

občanů poplatky za svoz a likvidaci komunálních odpadu, musí na odpady vznikající na jejich 

území doplácet. Razantní zvyšování nákladů nás však teprve čeká. Důvodem je legislativní 

povinnost spojená s omezováním skládkování. Pokud tedy nesnížíme množství sváženého 

komunálního odpadu, všichni nepříjemné dopady nové legislativy brzy pocítíme. 



Směsný komunální odpad (SKO) – to je odpad, který již nelze žádným způsobem vytřídit, 

a tudíž musí skončit na skládce. Za uložení odpadu na skládku platíme poplatek, který 

postupně narůstá a bude dále prudce narůstat (pro rok 2022 to je 900 Kč/tuna). Tato komodita 

odpadu je zásadní pro stanovení výše poplatku pro občany dle obecně závazné vyhlášky 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. 

Základní změnou v této oblasti je navýšení poplatku za "skládkování" odpadů z 

původních 500 Kč na 900 Kč za tunu odpadu v roce 2022. Tato částka se podle nové 

právní úpravy bude zvyšovat každý rok. Zvyšování by se mělo zastavit až v roce 2029, kdy 

by cena měla zůstat na 1850 Kč za tunu, viz níže. 

Aby však došlo ke kompenzaci rapidního nárůst poplatku, došlo k zavedení tzv. třídící slevy. 

Ta spočívá v tom, že pro skládkování odpadu v množství do 190 kg ročně (v roce 2022) 

na jednoho občana bude stále platit sazba 500 Kč na tunu odpadu. Obec tedy uhradí vyšší 

sazbu až od určitého množství odpadu. Pro rok 2022 máme limit 29,26 t. 

Cílem vytvoření nové odpadové legislativy je minimalizovat množství odpadu ukládaného 

do životního prostředí. Vychází se z požadavků a pravidel. 

Prvním z nich je zvyšování poplatku za uložení odpadu na skládku. 

Dílčí základ 

poplatku 

za ukládání 

využitelného 

odpadu 

  Poplatkové období v roce 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dále 

Kč/tuna 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850 

 

A druhým nástrojem je snižování limitu množství uloženého odpadu na skládku na občana. 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Množství 

odpadu na ob. 

v tunách 

 0,2 0,19  0,18  0,17 0,16 0,15 0,14 0,13  0,12 

Pokud se s množstvím odpadu uloženého na skládku v letošním roce vejdeme do limitu 190 kg 

/os/rok, budeme za 1 t odpadu platit 500 Kč, po překročení limitu 190 kg /os/rok v průběhu 

roku 2022, budeme platit již 900,- Kč/t uloženého odpadu na skládku. V roce 2021 jsme na 

skládku uložili 35,397 t odpadu a limit jsme překročili o 7,397 t.  

 

PŘÍJMY A VÝDAJE NA ODPADY ZA ROK 2021 

Příjem za  provozování systému likvidace KO    97.900,00 Kč 

Výdej - za svoz nebezpečného odpadu       6.137,12 Kč 

- za svoz komunálního odpadu                           112.495,72 Kč 

- za ostatní odpad       73.178,68 Kč 

 

Náklady na jednoho občana v roce 2021 byly ve výši 981,00 Kč.  

 

https://www.finance.cz/528426-je-odpad-zdroj/
https://www.finance.cz/528952-chyby-trideni-odpadu/


Asi jistě tušíte, že pokud se nám nebude dařit snižovat množství odpadu uložené na skládku, 

nezbyde nám nic jiného, než poplatky za sběr a nakládání s odpady zvyšovat úměrně množství 

vyprodukovaných odpadů našimi občany a vlastníky nemovitostí v našem katastru. Dejme si 

tedy každý z nás za úkol přemýšlet nad vším, co koupíme, kde to skončí… Je důležité si 

uvědomit, že za odpad, který vyprodukujeme, je třeba zaplatit. Na každém z nás záleží, jak 

vysoká částka to bude. Podle zákona může sazba dosáhnout až na 1 200 Kč/poplatník/rok. 

Děkuji občanům, kteří třídí odpady. Kvalitní třídění pomáhá ve všech ohledech - snížení 

dopadu na životní prostředí, snížení nákladů obce na zpracování komunálního odpadu a v 

důsledku toho udržení poplatku za odpady v rozumné výši.  

Prosím, třiďte odpad co možná nejlépe. 

 V Březejci 27.3.2022      Rosová Eva, starostka obce 


