
INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE JIŘETÍN POD BUKOVOU 

ZA ROK 2021 
podle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

 

Způsob předávání odpadů -  Třídíme doma! 

 

 

Do červených pytlů je možné  soustřeďovat tyto druhy odpadů: 

- Papír, PET, plasty, nápojový karton, plechovky od nápojů, textil na charitu i pro 

recyklaci, menší kovové předměty, drobné elektrospotřebiče, baterie. 

- Pytle jsou vydávány v kanceláři obecního úřadu. Po jejich naplnění mohou být 

předány ke svozu odložením do klece pod přístřeškem na odpady u čp. 107, 137, 138 

a u železničního přejezdu. Z rodinných domů také mohou být v den svozu odloženy 

podél svozové trasy. Další možností je také odevzdání ve sběrném místě obce v jeho 

provozních hodinách (budova čp. 60 v areálu společnosti DETOA)  

- Nepatří do něj nebezpečné odpady, použité roušky a respirátory,  znečištěné 

předměty. 

- Za třídění odpadu jsou občané odměněni slevou na poplatku za odpad dle objemu, 

které domácnost řádně vytřídila.  

- Objemné lepenkové obaly a textil je rovněž možné předat ve sběrném místě obce v 

jeho provozních hodinách (budova čp. 60 v areálu společnosti DETOA) 

 
 

 

 

 

Směsný komunální odpad: 

- Odkládá se do černých 110 l pytlů bez složek, které lze třídit.   

- Obyvatelé domů čp. 104 – 111, 113-114, 135-138 využívají pytle  nainstalované 

v přístřešcích na odpad, které obec po jejich naplnění vyměňuje a odváží. 

- Obyvatelům rodinných domů a rekreačních chalup jsou pytle vydávány v kanceláři 

obecního úřadu. Po jejich naplnění je musí v den svozu odpadů odložit na svém 

pozemku podél svozové trasy. Od nemovitostí mimo svozovou trasu musí být pytel se 

směsným odpadem svépomocí odložen do klece na odpady umístěné  u železničního 

přejezdu. 

- Nepatří sem   bioodpad z domácností, stavební suť, nebezpečný odpad, sklo. 

 
 

 

 

 

 



 

Sklo směsné: 

- Odkládá se do pěti speciálních nádob umístěných na území obce v hnízdech pro sběr 

odpadu u čp. 99, 102, 107, 137, 138.  

- Nepatří sem porcelán, keramika, tvrzené sklo, autoskla. 

- Rozměrnější skleněné předměty je rovněž možné předat ve sběrném místě obce 

 
 

 

Objemný odpad: 

- Předává se výhradně ve sběrném místě obce v jeho provozních hodinách (budova čp. 

60 v areálu společnosti DETOA) a to v rozloženém stavu. 

- V případě potřeby je možné dohodnout si jeho odvoz od domu. 

- Je zakázáno odkládat jej  na stanoviště určené pro odkládání pytlů s komunálním 

odpadem. 

 
 

 

Nebezpečný odpad: 

- Předává se výhradně ve sběrném místě obce v jeho provozních hodinách (budova čp. 

60 v areálu společnosti DETOA) 

- Patří sem zbytky barev, domácí chemikálie, léky, technický olej.  

-  Není přebírán odpad z podnikatelské činnosti. 

 
 

 

Stavební odpad: 

- Předává se výhradně ve sběrném místě obce v jeho provozních hodinách (budova čp. 

60 v areálu společnosti DETOA) 

- Množství stavebního odpadu předané ve sběrné místě je omezeno ročním  limitem 

0,25 m3 na domácnost. 

 

 
 

Biologický odpad z domácností: 

- Obyvatelé bytových domů jej odkládají do speciálních  šesti hnědých nádob    

umístěných na území obce v hnízdech pro sběr odpadu u čp.  107, 137, 138.  

-  Odpad se odkládá bez nádob v kterých jej přenášíte. 

- Obyvatelé rodinných domů jej odkládají do zahradních kompostérů. 

Biologický odpad z údržby zeleně: 

- Předává se po předchozím nahlášení pracovníkům sběrného místa na ppč. 7080/1 

- Obyvatelé rodinných domů jej odkládají do svých zahradních kompostérů. 



 

Pneumatiky: 

- Předává se výhradně ve sběrném místě obce v jeho provozních hodinách (budova čp. 

60 v areálu společnosti DETOA) 

- Množství pneumatik předané ve sběrné místě je omezeno ročním  limitem  max. 4 

kusy na domácnost. 

 

 

 

Jedlý olej: 

- Předává se výhradně ve sběrném místě obce v jeho provozních hodinách (budova čp. 

60 v areálu společnosti DETOA) do sběrné nádoby. 

 

 

 

 

Výrobky s ukončenou životností (elektrospotřebiče): 

- Drobné předměty mohou být předány prostřednictvím červených pytlů určených pro 

sběr tříděných složek odpadu 

- Objemné předměty se předávají výhradně ve sběrném místě obce v jeho provozních 

hodinách (budova čp. 60 v areálu společnosti DETOA) 

- Je zakázáno odkládat je  na stanoviště určené pro odkládání pytlů s komunálním 

odpadem. 

 

 

 

Jak můžete přispět ke  snížení množství odpadů 
 

 Při nákupu pečiva a zeleniny místo jednorázových plastových sáčků raději používejte 

látkové nebo jiné opakovatelně použitelné. 

 Preferujte nákup nápojů v zálohovaných obalech ze skla, 

 Preferujte skleněné obaly potravin a nápojů které je možné snáze recyklovat, před 

výrobky v kompozitních obalech a plastech. 

 Bioodpad v domácnostech vzniklý při vaření nedávejte do směsného odpadu, ale 

důsledně jej třiďte do nádob na bioodpad nebo domácích kompostérů. 

 Nepotřebné oděvy a textil prostřednictvím sběrného místa darujte na charitativní 

účely. 

 Funkční výrobky o které již nemáte zájem  předejte ve sběrném místě obce, někdo je 

ještě může rád využít. 

 



Přehled  vyprodukovaného množství  odpadů  za rok 2021 

Složky komunálního odpadu 

 / odběratel 

Množství      

v tunách 

Náklady za 

likvidaci 

odpadu 

Kč/t 

Způsob nakládání s odpadem 

Směsný a objemný odpad 

TERMIZO a.s. 
76,99 1.782,- Energetické využití spalováním 

Směsný a objemný odpad 

SKS s.r.o. Jablonec 
24,01 3.133,- Skládkování 

Papír 

KOVOŠROT GROUP CZ  
1,60 0 Prodej k recyklaci 

Papír 

EMBA s.r.o. 
8,16 0 Prodej k recyklaci 

Plast  

KOVOŠROT GROUP CZ 
3,70 0 Prodej k recyklaci 

Plast 

TRANSFORM a.s. 
1,37 0 Prodej  k recyklaci 

Sklo  

SKS Jablonec s.r.o.  
8.94 0 Předání k recyklaci 

Nápojový karton 0,10 0 Předání  k recyklaci 

Kovy 

Jaroslav Stránský 
1,50 0 Prodej  k recyklaci 

Textil 

Diakonie Broumov 
cca  0,50 0 

Předání k dalšímu využití nebo 

recyklaci 

Elektrospotřebiče 

REMA 
2,50 0 Předání k recyklaci 

 



Základní statistické údaje za provoz odpadového systému v roce 2021 

Náklady obce za odpady:                                   557.961,- Kč 

Příjem z poplatku od občanů:                        320.000,- Kč 

Příjem z poplatku od ostatních:                       5.000,- Kč 

Příjem za prodej vytříděných komodit:        19.820,- Kč 

Odměna od EKOKOM za vytříděné složky:  71.843,- Kč 

 

Celkem SKO/rok včetně objemného:            101,00 tun 

Tříděné složky celkem:                                       28,37 tun 

Produkce SKO/rok  na poplatníka:                    212 kg 

Produkce SKO/rok na občana obce:                  222 kg 

-  z toho uloženo na skládce:                    52,7 kg  (limit pro rok 2021 je 200 kg) 

Podíl vytříděného odpadu (bez bio):                 21,9 %   (do roku 2025 má být  60% včetně bio) 

(počet poplatníků = občané obce + počet objektů k rekreaci na území obce) 

 

Dosažené výsledky pro tuto chvíli nejsou špatné a řadíme se  k těm úspěšnějším obcím 

z hlediska množství směsného odpadu uloženého na skládce na občana obce. Je to 

především díky tomu, že podstatná část tohoto druhu odpadu je předávána v liberecké 

spalovně k jeho energetickému využití  a nezapočítává se tak do ročních limitů na občana. 

Zákonem daný cíl do roku 2030 je roční produkce odpadu uloženého na skládce  140 

kg/občan, který již teď plníme. Při neplnění zákonem stanoveného limitu pak obce musí 

platit výrazně vyšší poplatek za skládkování odpadu. 

Druhým sledovaným ukazatelem odpadového hospodářství obce je podíl vytříděných složek 

odpadu.  Tady máme ještě co dohánět protože do roku 2030 to má být 65 % všech 

vytříděných složek z celkové produkce odpadů. Při důsledném třídění v domácnostech a 

sledování množství bioodpadu to ale není nereálný cíl.  

 

V Jiřetíně pod Bukovou 17.03.2022 

Zpracoval Josef Kucin 


