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Informační povinnost – nakládání s odpady 
 
 

Obec Velhartice informuje dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech: 
 
Celý systém odpadového hospodářství obce je organizován na základě níže uvedených 
vyhlášek: 
 
OZV Obce Velhartice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
OZV Obce Velhartice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
 
Obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici na adrese: 
https://www.velhartice.cz/ouvelhartice/vyhlasky.asp 
 
 

 
Obec Velhartice vyprodukovala za rok 2021 následující množství odpadů: 

 

 Kompozitní obaly (katalogové číslo 150105)      0,299 t 

 Obaly obsahující zbytky nebez.látek (k.č. 150110)     0,548 t 

 Pneumatiky (k.č. 160103)        0,11 t 

 Směsi – frakce betonu, cihel, tašek, keramiky (k.č. 170107)    9,34 t 

 Stavební materiály obsahující azbest (k.č. 170605)     5,27 t 

 Papír a lepenka (k.č. 200101)      10,635 t 

 Sklo (k.č. 200102)       14,989 t 

 Textilní materiály (k.č. 200111)        2,398 t 

 Jedlý olej a tuk (k.č. 200125)        0,14 t 

 Barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebez. látky (k.č. 200127)     0,575 t 

 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (k.č. 200136)    0,875 t 

 Dřevo (k.č. 200138)          1,12 t 

 Plasty (k.č. 200139)          11,63 t 

 Kovy (k.č. 200140)          0,847 t 

 Biologický odpad (k.č. 200201       67,76 t 

 Směsný komunální odpad (k.č. 200301)                       262,776 t 

 Objemný odpad (k.č. 200307)                  50,067 t 
 
 
 
Všechny uvedené druhy odpadu obec předává svozové firmě Rumpold-P s.r.o. k dalšímu 
zpracování.  
 
 

https://www.velhartice.cz/ouvelhartice/vyhlasky.asp


 
 
Za tuto službu (svoz jednotlivých komodit a jejich zpracování) zaplatila Obec Velhartice 
v roce 2021 následující finanční částky: 
 

 Sběr papíru      49 541,- Kč 

 Sběr plastů    252 393,- Kč 

 Sběr skla       11 263,- Kč 

 Sběr kovů         2 455,- Kč 

 Sběr textilu        5 695,- Kč 
 

Tříděný odpad celkem   321 347,- Kč 
 
 

 Sběr biologických odpadů od občanů 153 600,- Kč 

 Sběr nebezpečných odpadů    47 299,- Kč 

 Sběr objemných odpadů   205 035,- Kč 
 
Ostatní odpad celkem   405 934,- Kč 
 
 
Výsyp odpadkových košů     43 172,- Kč 
 
 
Směsný komunální odpad   899 814,- Kč  
 
 

Náklady na odpadové hospodářství  za rok 2021 činily celkem 1 670 267,- Kč. 
 
 

Na základě zjištěných hodnot ohledně produkce a odstranění odpadů žádáme občany, aby 
důsledněji přistupovali k třídění jednotlivých komodit a snažili se tak nenavyšovat produkované 
množství odpadu (např. bioodpad ukládat do vlastního kompostéru, či kompostovat na vlastním 
pozemku apod.). Jen takto můžeme dosáhnout nezvyšování ceny za odpadové hospodářství. 


