
Informování občanů o odpadovém hospodářství 
2021 

v souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. 

 

• o odděleném soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu 

• o možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu 

• kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce 

Odpadového hospodářství obce Vepřová  se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, kterou 
je stanoven obecní systém odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, 
kterou je stanoven místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. 

OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Výše uvedená vyhláška stanovuje, jak mají občané nakládat s odpady: 

• jaké složky je možné odděleně soustřeďovat, 
• do jakých sběrných nádob odkládat, 
• kde jsou sběrné nádoby umístěny, 
• jak lze předcházet vniku odpadů. 

Obec Vepřová žádné převzaté odpady sama nevyužívá či neodstraňuje. Předává je 
společnostem, které mají oprávnění nakládat s daným odpadem. Ty pak převzatý odpad třídí, 
upravují či zpracovávají, aby našel další uplatnění a minimalizovalo se tak množství odpadu. 
Pokud není pro daný odpad žádné další uplatnění, je uložen na skládce. 

Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu  v obci Vepřová zajišťuje společnost Ave 
s.r.o., textil společnost TextilEco a.s. 

Vzniku odpadů lze předcházet jako např. místo plastových sáčků používat opakovaně 
použitelné látkové, místo jednorázových platových tašek využívat látkové nebo koše k tomu 
určené, kupovat náhradní náplně do již zakoupených nádob z oblasti drogerie a domácí 
kompostování. 

 

 

 

 

https://www.obecmezirici.cz/obec/obecne-zavazne-vyhlasky/ozv-c-1-2022.html
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Náklady na odpadové hospodářství za rok 2021 

Název odpadu 

Obec 
Občané mimo obecní 

systém 
Celkem 

množství 
v tunách 

náklady v 
Kč 

množství v 
tunách 

náklady 
obce v 

Kč 

množství                       
v tunách 

náklady  Kč 

papír a lepenka 5,01 30 201,60     5,01 30 201,60 

sklo 3,25 4 160,00     3,25 4 160,00 

oděvy 1,50 0,00     1,50 0,00 

jedlý tuk 0,20 0,00       0,20 0,00 

barvy, tiskařské barvy, lepidla, pneumatiky 0,58 10 107,40     0,58 10 107,40 

plasty 9,43 94 304,98     9,43 94 304,98 

kovy 0,87 4 752,30 4,02 0,00 4,89 4 752,30 

biologicky rozložitelný odpad 52,80 45 563,88     52,80 45 563,88 

směsný KO, objemný odpad 41,45 119 114,04     41,45 119 114,04 

Celkové náklady na sběr a likvidaci odpadů 115,09 308 204,20     119,11 308 204,20 

  

OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Výše uvedená vyhláška stanovuje poplatkovou povinnost: 

• definuje plátce: Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území obce Vepřová 
a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí 
rovněž vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu) 

• výši poplatku: 450 Kč 

• splatnost: do 31. května daného roku 

Výnosy z odpadového hospodářství za rok 2021 

Výnosy z odpadového hospodářství za rok 2021 

Kód 
odpadu 

Název odpadu nebo druhu příjmu Občané Chataři Celkem 
 

200301 směsný KO 177 800 Kč 2 400 Kč 180 200,00 Kč 
 

xxx Odměna za třídění - EKO-KOM 82 641,00  Kč 82641,00 Kč 
 

Celkové výnosy z odpadového hospodářství 262 841,00 Kč 
 

 

https://www.obecmezirici.cz/obec/obecne-zavazne-vyhlasky/ozv-c-2-2021.html

