
VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021 

Od 1. 1. 2021 je platný nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. společně s další odpadovou legislativou, 

která se zákonem souvisí. K podstatné změně patří sledování odvezeného množství směsného 

komunálního odpadu na skládku, který ovlivňuje výši poplatku za uložení odpadu na skládku. V roce 

2021 je stanoven limit pro uplatnění této slevy 200 kg za trvale hlášeného občana. Každoročně se toto 

množství snižuje a to o 10 kg na občana. Pro rok 2022 platí limitní množství se sníženým poplatkem za 

uložení odpadu na skládku 190 kg na občana. Tento snížený poplatek činí 500,- Kč za tunu odpadu. Při 

překročení vzroste poplatek na 900,- Kč za tunu odpadu. 

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. upravuje i hierarchii způsobu nakládání s odpady, kterou by se měl 

každý původce odpadu řídit, a to: 

1. Předcházení vzniku odpadu – PRIORITNÍ ZPŮSOB - ODPAD VŮBEC NEVZNIKNE 

2. Příprava odpadu k opětovného využití/recyklaci – ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ TŘÍDIT 

3. Jiné využití odpadů např. energetické využití – BIOPLYNOVÉ STANICE, DAROVAT POTŘEBNÝM 

4. Skládkování odpadu 

 

Co vše je možné v obci třídit 

Tuto problematiku v naší obci řešila v roce 2021 OVZ č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. V důsledku nové legislativy je 

od  1.  1.  2022 platná OVZ č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  

V naší obci třídíme následující složky komunálního odpadu: papír, plast, nápojové kartony, sklo, 

biologický odpad rostlinného původu, biologický odpad z kuchyní domácností (od 1. 7. 2021), jedlý olej 

a tuk, kovy, nebezpečný odpad, objemný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče, textil, tonery z tiskáren, 

baterie a akumulátory, zářivky. Konkrétní systém sběru těchto odpadů je uveden ve výše uvedené OZV 

č. 4/2021 nebo na webových stránkách obce (odkaz: https://www.bludov.cz/odpadove-hospodarstvi). 

Na webu je také uveřejněn seznam stanovišť s veřejnými kontejnery pro sběr složek komunálního 

odpadu.  

 

VÝDAJE 

Druh odpadu 
Množství odpadu 

v tunách 
Náklady v Kč 

Plasty 68,92 t 460 357,685 Kč 

Papír 70,59 t 260 455,425 Kč 

Sklo 58,68 t 80 584,353 Kč 

Kovy  6,88 t 7 895,90 Kč 

Biologicky rozložitelný odpad 651,2 t 667 268,052 Kč 

Oděvy a textil 12,604 t 0 Kč 

Jedlé oleje a tuky 0,854 t 0 Kč 

Gastroodpad 5,173 t 24 107,73 Kč 

Objemný odpad 86,66 t 159 753,817 Kč 

Nebezpečný odpad 3,924 t 64 216,88 Kč 

Směsný komunální odpad 508,36 t 1 238 374,464 Kč 

Celkem za svoz a likvidaci odpadů 1 473,845 t 2 963 014, 306 Kč 

https://www.bludov.cz/odpadove-hospodarstvi


Ostatní výdaje 

Nákup pytlů na papír a plast 53 037,33 Kč 

Nákup samolepících štítků na pytle 4 794,00 Kč 

Nákup nových čteček + retraktory 75 664,00 Kč 

Nákup 1100 l kontejnerů 13 673,00 Kč 

Samolepky na popelnice 4 126,10 Kč 

Správa systému MESOH 99 817,00 Kč 

Dotace společnosti Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje a.s. 

6 140,00 Kč 

CELKOVÉ VÝDAJE ZA ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ 

3 220 265,736 Kč 

 

PŘÍJMY 

Přijatý poplatek za odpady od občanů a za rekreační 
objekty 

1 442 802,00 Kč 

Příjem za zpětný odběr elektrozařízení (Asekol, Elektrowin) 3 104,86 Kč 

Příjem od EKO-KOMU za tříděný odpad 611 702,00 Kč 

Příjem od SUEZU za vytříděný papír (od 1. 4. 2021) 32 425,00 Kč 

Příjem od SUEZU za kovový šrot 43 136,00 Kč 

CELKOVÉ PŘÍJMY ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2 133 169,86 Kč 

 

Z příjmů ze zpětného odběru elektrozařízení, od EKO-KOMU, od SUEZU kompenzuje obec úlevu na 

poplatku pro občany v rámci systému MESOH. Sleva v rámci tohoto systému může činit až 70 % úlevy 

z poplatku. 

V roce 2021 činil roční poplatek za odpady 633,- Kč za přihlášenou fyzickou osobu nebo za objekt bez 

hlášených osob.  


