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Informace o obecním nakládání s komunálními odpady dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech 
 

Odpadové hospodářství za rok 2021 

 

V souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. zveřejňujeme výsledky odpadového hospodářství obce 

včetně nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství za rok 2021. 

 

Náklady v roce 2021:  

 

- pevný domovní odpad (popelnice)     232 374,46 Kč 

- separovaný odpad (plast, papír, sklo)    122 043,61 Kč 

- bioodpad          28 107,22  Kč 

- objemný odpad         25 329,88 Kč 

- nebezpečný odpad         13 929,06 Kč 

- evidence odpadů           4 840,00 Kč 

- jedlý tuk a olej           1 815,00 Kč 

- CELKEM        428 439,23 Kč 

 

Příjmy v roce 2021: 

 

- místní poplatek za systém shromažďování a třídění   220 855,00 Kč 

- odměny EKO-KOM za třídění odpadu     97 592,50 Kč 

- kontejner u hřbitova          1 140,00 Kč 

- CELKEM       319 587,50 Kč 

 

Množství odpadu z obce Ruda za jednotlivé roky: 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet obyvatel 

k 1.1. 

daného roku 

(www.czso.cz) 

371 

 
369 375 373 386 398 392 

Druh odpadu 
množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

směsný 

komunální odpad 
70,21 71,11 73,75 77,38 74,78 69,89 77,82 

plasty 5,98 6,74 7,23 7,95 7,85 8,83 8,66 

papír a lepenka 6,63 8,38 8,37 7,95 12,77 9,45 10,60 

sklo 4,72 5,18 6,38 5,03 8,96 7,78 7,258 

biologický 

rozložitelný odpad 

neevidoval 

se 
61,60 30,46 30,76 35,48 62,12 57,94 

jiný biologicky 

nerozložitelný 

odpad 

11,30 8,60 11,16 13,50 10,24 7,74 0 

jedlý tuk a olej 
neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 
0,03 0,08 0,14 

objemný odpad 
neevidoval 

se 
1,90 0,68 

neevidoval 

se 
1,28 7,68 15,04 

kovové obaly 
neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 
0,06 0,45 14,81 

hliník 
neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 
0,04 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

nebezpečný odpad - - - - - 0,21 0,31 
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Z výše uvedených údajů a množství vidíme všichni, že se oproti roku 2020 třídění odpadu v naší obci zhoršilo 

– máme více komunálního odpadu, který končí v popelnicích a méně vytříděného odpadu. 

Nový zákon o odpadech, který má účinnost již od 1.1.2021, chce po lidech, aby více třídili. Je stanoveno kolik 

kg komunálního odpadu na jednoho poplatníka může být za základní cenu. Je stanoveno každým rokem se 

snižující max. množství tohoto komunálního odpadu. Pro rok 2021 to bylo 200 kg. Pro letošní rok to je již jen 

190 kg a tato váha bude dále klesat až na 120 kg pro rok 2029. Nad uvedenou hmotnost bude poplatek za uložení 

na skládku v letošním roce činit již 900 korun za tunu odpadu, tato částka každoročně poroste, až na 1850 korun 

za tunu v roce 2029. Toto zvyšování poplatku má být motivací pro obce a občany, aby více třídili. Ty obce a 

jejich obyvatelé, kteří budou třídit méně a vyprodukují letos více než 190 kg komunálního odpadu na poplatníka, 

tak budou platit více. 

Proto se zde musí zvýšit motivace na třídění k zabránění výraznějšímu zvyšování místního poplatku. 

Pro porovnání, jak si na tom stojí naše obec, může sloužit soutěž „My třídíme nejlépe“ (https://www.kr-

vysocina.cz/my-tridime-nejlepe-2021/ds-304709/p1=111291), kde se sleduje, jaká obec vytřídí kolik odpadu. 

Zde zveřejňujeme umístění naší obce včetně Lhotky - v kategorii obcí 301 – 1 500 obyvatel: 

- rok 2018 - 64. místo, 

- rok 2019 - 88. místo, 

- rok 2020 – 111. místo 

- rok 2021 – 97. místo průběžně (rok není ještě firmou EKOKOM uzavřen, nemají spočítány všechny 

výsledky) 

 

Do soutěže je v naší kategorii v Kraji Vysočina zapojeno celkem 218 obcí. Nejsme sice nejhorší, ale máme 

se co učit ohledně třídění od ostatních obcí a měla by být motivace více třídit. 

V Rudě máme celkem čtyři sběrná místa na tříděný odpad – před kulturním domem, naproti hostinci U Malců 

u silnice, u fotbalového hřiště a u hřbitova. Na Křeptově je jedno sběrné místo u bytovky a ve Lhotce u autobusové 

zastávky. Do modrých kontejnerů se odkládá papír, do žlutých patří plasty a nápojové kartony, do zelených 

kontejnerů patří sklo (odlišeno samolepkami – bílá samolepka označuje kontejner na sklo čiré, zeleně je označený 

kontejner na barevné sklo), do červeného kontejneru u kulturního domu se vkládá kov, jedlé oleje a tuky lze 

vhazovat do černé popelnice, bioodpad patří do velkoobjemového zeleného kontejneru u hřbitova a hřiště. 

Prosíme vás tedy, zlepšeme se všichni v třídění odpadů a snižme jeho objem v popelnicích! 

Předem děkujeme za spolupráci a pomoc. 

 

 

 

Za Obec Ruda 

 

 

Ing. Karel Dvořák 

starosta Obce Ruda 


