
Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce 

Zlatá Olešnice za rok 2021 
 
 

Systém odpadového hospodářství obce Zlatá Olešnice v roce 2021 
zahrnoval sběr a svoz níže uvedených složek komunálního odpadu  
za účelem jejich využití nebo odstranění. 
 

Sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu 
Sběr a následný svoz k využití probíhal pomocí zvláštních sběrných 
nádob (kontejnerů), umístěných na několika místech v obci: 
PET lahve – žluté kontejnery,  
Papír – modré kontejnery,  
Sklo – zelené kontejnery  
Bioodpad – zvláštní sběrné nádoby– barva zelená 
 

Rozmístění nádob po obci 

                                PET      PAPÍR      SKLO      Bioodpad 

Obchod čp.195          2             2              2                1 

Bytovky 237-240       1             1               1                1 

Truhlárna 69              1             2              2                1 

Hořenec 243             1              1              1                1 

Lhotka                       1              1              1               1 

Stanový                     1              1              1               1 

 
a to u č.p. 195 obchod ve Zlaté Olešnici, u bytovek č. p. 237, 238, 
239 a 240 ve Zlaté Olešnici, u č. p. 69 Truhlárna ve Zlaté Olešnici,  
u č. p. 243 Zlatá Olešnice, ve Lhotce u č.p. 46 a ve Stanovým  
na křižovatce před č. p. 9. 
 
Dále probíhal pytlový svoz: 
Na plasty z domácností mimo PET lahve – žluté pytle 
Na nápojové kartony – oranžové pytle 
Na kovy – šedé pytle 
Pytle bylo možné si vyzvednout na obecním úřadě ve Zlaté Olešnici.  
Po naplnění se soustřeďovali k č.p. 195 obchod ve Zlaté Olešnici,  
k bytovkám č. p. 237 - 240 ve Zlaté Olešnici, k č. p. 69 Truhlárna  
ve Zlaté Olešnici, k č.p. 243 Zlatá Olešnice, ve Lhotce  
k č.p. 46 a ve Stanovým na křižovatku před č. p. 9. 



Jedlé oleje a tuky se odevzdávali v plastových uzavřených 
nádobách pouze na sběrném místě u č.p. 69 ve Zlaté Olešnici. 
 
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 
byl zajištěn dvakrát ročně mobilním svozem a to 10. 4. a 11. 9. 2021  
na stanovištích Lhotka u č.p. 46, Stanový u č. p. 9 a ve Zlaté 
Olešnici u č.p. 69 Truhlárna. Obec o termínech a místech sběru 
informovala vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, 
na internetových stránkách obce a pomocí SMS zpráv. 
 
Soustřeďování objemného odpadu 
Oddělené soustřeďování objemného odpadu bylo zajištěno 
odkládáním do velkoobjemového kontejneru umístěného  
na sběrném místě obce, které se nachází u č. p. 69. 
 
Soustřeďování směsného komunálního odpadu 
Směsný komunální odpad se odkládal do: 
Typizovaných sběrných nádob – popelnice a kontejnery 
označené logem oprávněné osoby 
Igelitových pytlů označený logem oprávněné osoby a příslušnými 
nápisy 
odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejných 
prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného 
komunálního odpadu. 
 
Nakládání s výrobky s ukončenou životností 
Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky  
s ukončenou životností, které občané odevzdávali na sběrném 
místě u č. p. 69 : 
Elektrozařízení 
Baterie a akumulátory 
 
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku 
odpadu 
Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich 
opětovného použití nakládala s těmito movitými věcmi: 
oděvy, textil, hračky a obuv. V igelitových pytlích byly vkládány 
do kontejneru označeného logem oprávněné osoby, který je 
umístěn v části Zlatá Olešnice u obchodu č. p. 195. 
 



 
Výsledky odpadového hospodářství obce 
V roce 2021 bylo v obci Zlatá Olešnice vyprodukováno 
241,739 639 tun odpadu. K 01.01.2021 měla obec 501 obyvatel 
(údaj ČSÚ). 
 
Náklady na sběr odpadu: 
 

Druh odpadu Množství v 
tunách 

Náklady na sběr v Kč 

Plasty   14,562 724 158 188,- Kč 

Papír a nápojové kartony   13,371 774   72 296,- Kč 

Sklo   13,767 141   27 799,- Kč 

Kovy     1,87     2 118,-Kč 

Jedlé oleje a tuky     0,03     - 

Bioodpad  103     2 520,-Kč 

Směsný     93,897 443 997,-Kč 

Objemný     -     - 

Nebezpečný     1,241   19 314,-Kč 

Celkem 241,739 639 726 232,- Kč 

 
Vyúčtování za jedlé oleje a tuky je zahrnuto ve vyúčtování  
za nebezpečný odpad. Bioodpad je občanům v rámci obce odvážen 
bezplatně. V roce 2021 obec nevykázala žádný objemný odpad. 
 

Druh příjmů Příjmy v Kč 

Od občanů za svoz směsného 
odpadu 

449 264,-Kč 

Od společnosti EKO-KOM za 
tříděný odpad 

112 177,-Kč 

Za prodej kovů     3 904,-Kč 

Celkem 565 345,-Kč 

 
Obec Zlatá Olešnice své odpadové hospodářství v roce 2021 
dotovala částkou 160 887,-Kč. 


