
 

Informace k odpadovému hospodářství  

v obci Bělá u Jevíčka za rok 2020 

 

V obci Bělá u Jevíčka zajišťuje svoz a likvidaci směsných i tříděných odpadů svozová společnost 

Technické služby Malá Haná s.r.o. Svoz tříděného odpadu zahájila již v červenci 2019 a svoz 

komunálního odpadu od 1. 1. 2020.  

Kontejnery o objemu 1 100 l na tříděný odpad jsou v obci rozmístěny v 6 sběrných hnízdech, kde jsou 

občanům k dispozici: 9x plasty, 2x nápojové kartony, 3x sklo, 5x papír (z nich dva 240 l), 5x kovy (z nich 

tři 240 l), 2x textil, 2x oleje a tuky a 2x velkoobjemový kontejner na BRKO. 

Aby bylo občanům, co nejvíce usnadněno třídění, byl zaveden systém D2D („Door to door“ = od dveří 

každé domácnosti). Nejprve v roce 2015 obdržela každá domácnost do zápůjčky domácí kompostér 

a v roce 2019 potom také modrou nádobu na papír a žlutou nádobu na plasty a kovy. Celkem bylo 

rozdáno 130 ks domácích kompostérů (zelených), 130 ks modrých nádob a 130 ks žlutých nádob. 

V roce 2019 bylo mezi zájemce rozděleno ještě dalších 40 ks domácích kompostérů (černých) a 20 ks 

pěstebních kompostérů (hnědých). 

Množství jednotlivých vytříděných odpadů v tunách před a po zavedení D2D zachycují následující dva 

grafy a tabulka. 

 
 

Graf znázorňující produkci vybraných komodit v kg na 1 obyvatele v letech 2014 – 2020  

 



 

Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který posouvá datum konce skládkování 

využitelných a recyklovatelných odpadů, a to ze současného roku 2024 na rok 2030. 

V souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech se obcím navyšují poplatky za skládkování 

směsného komunálního odpadu (SKO), a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního 

odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1 000 Kč, v roce 2025 na 1 500 Kč až na 1 850 Kč v roce 

2029. Nicméně obce budou moci získat tzv. třídící slevu na skládkovném v závislosti na poklesu 

množství SKO, který se bude sledovat v kg/osoba a rok. V roce 2021 bude na obyvatele limit 200 kg 

uložených komunálních odpadů na skládky a každý další rok se tento limit sníží o 10 kg. 

 
 

Množství velkoobjemové odpadu uloženého v roce 2020 na skládce Březinka II.:  8,6 t 

 

Financování odpadového hospodářství v roce 2020: 

Celkové výdaje (vč. DPH) 370 243 Kč 

z toho:   

   papír 36 015 Kč 

   plast 77 386 Kč 

   sklo 22 460 Kč 

   bioodpad 23 172 Kč 

   jedlé oleje a tuky (odevzdáno 0,16 t) 1 210 Kč 

   směsný komunální odpad 123 622 Kč 

   velkoobjemový odpad 17 423 Kč 

   nebezpečný odpad 18 135 Kč 

   úklid veřejného prostranství 50 820 Kč 

Celkové příjmy (vč. DPH) 309 023 Kč 

z toho:  

   vybráno na poplatcích (492 Kč/občan/rok) 193 397 Kč 

   odměny za třídění od EKO-KOMu, a.s. 100 866 Kč 

   výnos z prodeje surovin (kov) 14 740 Kč 

Rozdíl – doplatek z rozpočtu obce 61 220 Kč 

 

Poznámka: Bez nákladů pro obec je sběr textilu, který odebírá Charita Moravská Třebová a Diakonie 

Broumov. Obec také provádí sběr pneumatik, které bezplatně předává k recyklaci. Sběr kovu zajišťují 

jednou ročně místní spolky, kterým obec získané peníze z výkupny vrací formou daru. 


