
Výsledky odpadového hospodářství za rok 2021 

V roce 2021 nastává změna daná legislativou a začal platit nový zákon o odpadech (č. 

541/2020). Tento zákon byl připravován dlouhou dobu, ale jeho schválení nastalo pár dní před 

koncem roku 2020 a již od 1. 1. 2021 byl platný. Tímto krokem byla nastartována jiná 

pravidla, než platila v předchozím roce. Některá ustanovení platila přechodně a všichni 

zúčastnění se museli vypořádat s novinkami. Mezi nové povinnosti např. patří, že 

provozovatel skládky sleduje odvezené množství směsného komunálního odpadu, a to 

ovlivňuje výši poplatku za uložení na skládku. V roce 2021 je hranice pro slevu za 

skládkování 200 kg za trvale hlášeného občana. Každoročně se toto množství zákonem 

snižuje a to o 10 kg/občana, až do roku 2029 na 120 kg/občan. Pro rok 2022 platí limitní 

množství se sníženým poplatkem za uložení odpadů na skládku 190 kg na 1 občana. 

 

Co stále zákonem platí (§ 4 zák. 541/2020) a každý původce odpadu (občan) se podle těchto 

pravidel má řídit: 

PRIORITA - předcházet vzniku odpadů 

Pokud již odpad vznikne, je nutné: 

- připravit odpady k recyklaci (řádně a důsledně třídit) 

- jinak využít odpad včetně energetického využití (darovat věci potřebným, kompostovat atd.) 

Poslední možností každého původce je odstranění odpadu stanoveným způsobem (směsný 

komunální odpad, objemný odpad). 

 

Co vše se třídí v obci Helvíkovice stanovuje OZV č. 1/2021, platná od 1. 4. 

2021: 

Plasty – v domácnostech vyhrazené typizované nádoby (popelnice 120 l, 240 l, 1100 l, 

nedostupná místa pytle) 

Papír – v domácnostech vyhrazené typizované nádoby (popelnice 120 l, 240 l, 1100 l, 

nedostupná místa pytle) 

Sklo – zvony zvlášť na bílé a barevné sklo umístěné na 9 veřejně přístupných stanovištích po 

obci 

Kov – typizované popelnice 1100 l umístěné na 3 veřejně přístupných stanovištích po obci, 

svozy SDH – termíny uveřejněny předem v kalendáři obce, požadavky občanů předem 

nahlášené 

Elektrospotřebiče – svozy SDH – termíny uveřejněny v kalendáři obce, požadavky občanů 

předem nahlášené 

Jedlé oleje a tuky – popelnice 120 l hnědo-zelená – stanoviště U staré hasičárny (OÚ), pouze 

v nádobách olej 

Textil – bílý kontejner – stanoviště U staré hasičárny (OÚ), předem stanovené sběry pro 

Charitu Broumov 

 

V období 1. 1. – 31. 3. 2021 byly na veřejných stanovištích stále zvony na plasty a papír a 

současně platil pytlový sběr plastů v předem určených termínech na stanovištích zvonů (OZV 

č. 1/2019).  



Z několika důvodů 

-  nového zákona č. 541/2020 o odpadech 

- dostupnosti nádob a důslednějšího třídění – nové popelnice u jednotlivých 

nemovitostí 

- většího pořádku na veřejných prostranstvích po obci  

začala od dubna 2021 platit nová OZV č. 1/2021, která stanovila systém uložení odpadů.  

O změnách v odpadovém hospodářství obec informovala občany již od prosince 2020 a 

připravila harmonogram změn v odpadovém hospodářství.  

 

 

Přehled několika údajů z uplynulého roku: 

 

Celkové vyprodukované množství odpadů (v tunách) v roce 2021: 

Plast Papír Sklo  Kov  Textil Směsný 

odpad 

Jedlé 

oleje 

14,03 12,45 17,06 2,755 1,85 99,82 0,086 

 

 

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2021: 

Náklady na nákup nových popelnic na papír (výpůjčky občanům)  114 999,50 Kč 

Celkové náklady na likvidaci všech odpadů včetně svozů    394 358,91 Kč 

Z celkových nákladů činí náklady na: 

 směsné odpady           185 613,14 Kč  

 nebezpečné odpady   20 863,21 Kč 

 plasty     87 223,64 Kč 

 papír     39 856,60 Kč 

 sklo     23 576,- Kč 

 bioodpad včetně zřízení nového místa  28 951,32 Kč 

 oleje a tuky           605 Kč 

 vydání kalendářů s termíny svozů    7 670 Kč. 

 

 

Příjmy v oblasti odpadového hospodářství v roce 2021: 

Přijaté poplatky za odpady od občanů a za rekreační objekty   285 903,- Kč 

Odměny od spol. EKO-KOM za množství a způsob sběru tříděných odpadů vyprodukovaných 

na území obce         133 734,- Kč 

Prodej druhotných surovin (papír ze svozů po obci od 1. 4. 2021)     27 375,77 Kč. 

Výše poplatku za odpady v roce 2021 činila 550 Kč za přihlášenou fyzickou osobu nebo za 

objekt bez hlášených osob (rekreaci), splatnost poplatku je vždy k 31. 3. – jednorázově, vše 

v souladu s OZV č. 2/2020. Současná výše a termín úhrady poplatku zůstává stejná i pro rok 

2022, pouze se z legislativních důvodů byla vydána OZV č. 2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. 

 



Porovnání množství vyprodukovaných komunálních odpadů v letech 2019 – 2021 (v tunách) 

 Plast  Papír Sklo Kov Textil  Směsný 

2019 10,01 5,67 8,72 0,075 1,91 76,95 

2020 13,57 7,56 10,88 8,87 1,97 78,78 

2021 14,03 12,45 17,06 2,755 1,85 99,82 

 

Věřím, že změna systému a získaný komfort při samotném třídění a ukládání odpadů 

z domácností, našla oblibu u většiny osob. Za obec mohu potvrdit, že jednoznačně změna 

systému přispěla k většímu pořádku na veřejných prostranstvích a přinesla větší výtěžnost ve 

sběru tříděných komodit. U množství směsného komunálního odpadu v loňském roce jsme 

bohužel zaznamenali zvýšení produkce. 

V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti třídění odpadů se můžete na obec kdykoliv obrátit. 

 

Za obec starostka Bc. Jana Kolářová 

 

 


