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 Povinně zveřejňované informace dle § 

60 odstavce 4 zákona o odpadech č. 

541/2020 Sb. pro Obec Otovice  

 
Informování a vzdělávání občanů  
 

Na území obce Otovice se třídí komunální odpad, dle obecně závazné vyhlášky obce Otovice  

č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, na složky:  

 

a) biologické odpady,  

b) papír,  

c) plasty včetně PET lahví a nápojového kartonu,  

d) sklo,  

e) kovy,  

f) nebezpečné odpady,  

g) objemný odpad,  

h) jedlé oleje a tuky,  

i) textil,  

j) směsný komunální odpad.  

 

Tříděné složky odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, textil, jedlé oleje a tuky) a biologicky rozložitelný odpad 

jsou soustřeďovány do zvláštních sběrných nádob, kterými se rozumí sběrné nádoby různých objemů nebo 

velkoobjemové kontejnery. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy.  

 

Sběr objemného odpadu na území obce je zajišťován dvakrát až třikrát ročně prostřednictvím mobilního svozu 

ze stanoviště vedle objektu obecního úřadu, kde je objemný odpad ukládán přímo do zvláštního sběrného 

kontejneru k tomu určenému.  

 

Sběr nebezpečného odpadu na území obce je zajišťován minimálně dvakrát ročně prostřednictvím mobilního 

svozu z předem vyhlášeného  přechodného shromaždiště, kde je nebezpečný odpad ukládán přímo do zvláštních 

sběrných nádob  a na plochu k tomu určených.  

 

Směsný komunální odpad je soustřeďován do sběrných nádob, kterými se rozumí popelnice a odpadkové koše 

na veřejných prostranstvích.  

 

Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností je zajištěn možností odevzdání vysloužilého elektrozařízení a 

na sběrném místě zpětného odběru - do zeleného kontejneru umístěného na ploše nedaleko budovy OÚ ( p.č. 

759/20) 

 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem obec Otovice nezajišťuje. Pro odložení stavebního odpadu 

mají občané možnosti objednání kontejneru, který bude přistaven a odvezen za úplatu.  

 



Veškeré důležité informace ohledně svozu a nakládání s jednotlivými druhy odpadů jsou zveřejňovány na 

webových stránkách obce, vývěskách rozmístěných v obci a  obecním zpravodaji.  

 

Celková produkce odpadů v obci Otovice v roce 2022 dosáhla  247 tun.  

 

Skladba celkové produkce odpadů : 

 

Tab. č. 1: Celková produkce skupin odpadů v roce 2022 

 Název Produkce 2022 (t) Produkce 2022 (%) 

1 Směsný komunální odpad 124,02 50,21 

2 SEPAR odpady - plasty 22,93 9,28 

3 Papír a lepenka  28,165 11,40 

4 železo 1,26 0,51 

5 sklo 14,096 5,71 

6 kompozitní obaly  0,74 0,30 

7 Objemný odpad 11,5 4,66 

8 Jedlý olej a tuk 0,131 0,05 

9 Biologicky rozložitelné odpady 43,41 17,58 

10 nebezpečné odpady 0,742 0,30 

   246,994 100,00 

 

 

 
Z poměru vytříděného a skládkovaného nebo energeticky využitého odpadu vychází, že míra separace v roce 

2022 v obci Otovice dosáhla 32,21 %, čímž obec výrazně nesplňuje požadavek na míru separace 60 % pro rok 

2025.  

 

Graf č. 1: Míra separace dosažena městem za rok 2022  

 

 

                                                    
 

Pokud by se biologicky rozložitelné odpady využívaly plně na kompostování namísto skládkování, pak by bylo 

procento separace činilo 75,62%. 

 

Je tedy nutné snižovat množství směsného komunálního odpadu. 

 

Celkové výdaje na nakládání s odpady v obci Otovice v roce 2022 představovaly částku 1 202196,30 Kč. 

Nejvýznamnějšími výdajovými položkami byl sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu ve výši  

689705,- Kč (   57,37 % celkových výdajů), zajištění tříděného sběru (papír, plasty, sklo, nápojové kartony a 

kovy) v hodnotě 306111,- Kč (25,46 % celkových výdajů), svoz a zpracování biologicky rozložitelného odpadu 
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ve výši 181217,- Kč (15,07% celkových výdajů), a svoz a odstranění nebezpečného odpadu představující částku 

25163,15 Kč (2,09 % celkových výdajů). 
     

Tab. č. 2: Výdaje na OH v roce 
odpad náklady- Kč % 

SKO 689705,1 57,37 

BRKO 181217 15,07 

separovaný 306111 25,46 

nebezpečný 25163,15 2,09 

celkem 1202196,3 100,00 

 

Graf č. 2: Výdaje na OH v roce 2022  

                                                             
Oproti roku 2021 se finanční náklady zvýšily zejména z důvodu dražších služeb svozových firem  

( pohonné hmoty navýšení) 

 

 

Celkové příjmy v roce 2022 činily 1 094 088,79 Kč. Příjmy z plateb za nakládání s odpady od občanů 

dosahovaly výše 895489 Kč (81,85 % celkových příjmů), bonusy od společnosti EKO-KOM za zajištění sběrné 

sítě pro SEPAR odpady činily 198599,79 Kč (18,5 % celkových příjmů). 

 

 

Z porovnání celkových příjmů 1 094 088,79  Kč a výdajů 1202196,3 Kč vychází míra doplatku obce  

8,99 %, což představuje částku 108 107,46  Kč. 

 

Zpracoval 30.3.2023: Švecová 

výdaje na OH za 2022
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