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Informace o odpadovém hospodářství 
městyse Koloveč za rok 2022 

 
 

V souladu s § 60 odst. 4, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech má městys povinnost 
informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech 
a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění 
komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního 
odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz 
obecního systému. 
 
 
Systém sběru odpadů v městysi Koloveč je stanoven obecně závaznou vyhláškou a 
mohou ho využívat pouze fyzické osoby přihlášené v městysi nebo vlastníci nemovité 
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, vyjma systému 
zpětného odběru elektrozařízení, který mohou využívat i jiné osoby. 
 
 
 
Každý je povinen odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního systému, odkládat 
na místa určená městysem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii 
nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou.  
 
 
Osoby předávající komunální odpad na místa určená městysem jsou povinny odděleně 
soustřeďovat následující složky: 
 

a) Biologické odpady rostlinného původu, 
b) Papír, 
c) Plast, 
d) Sklo, 
e) Kovy a kovové obaly, 
f) Nebezpečné odpady, 
g) Objemný odpad, 
h) Jedlé oleje a tuky, 
i) Oděvy a textilní materiály, 
j) Nápojové kartony 
k) Směsný komunální odpad 

 
 
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění. 
 



Soustřeďování papíru, plastů, nápojových kartonů, skla, kovů, biologického odpadu 
rostlinného původu, jedlých olejů a tuků, textilu, 

 
Papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje 
a tuky, textil, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a 
velkoobjemové kontejnery. 
 
 
Zvláštní sběrné nádoby a velkoobjemný kontejner jsou umístěny na těchto stanovištích: 
       

 - Sběrné nádoby na papír, plast, nápojové kartony a sklo jsou umístěny na stanovištích: 
Stanoviště č.1, Hřbitovní ulice, pozemek KN, p.č.1532/2, k.ú. Koloveč, obec Koloveč; 
Stanoviště č.2, Palackého ulice, pozemek KN, p.č.5, k.ú. Koloveč, obec Koloveč; 
Stanoviště č.3, Husova ulice, pozemek KN, p.č.1548/2, k.ú. Koloveč, obec Koloveč;  
Stanoviště č.4, Dlouhá ulice, pozemek KN, p.č.1542, k.ú. Koloveč, obec Koloveč;  
Stanoviště č.5, Lidická ulice, pozemek KN, p.č.1394/1, k.ú. Koloveč, obec Koloveč;  
Stanoviště č.6, Sadová ulice, pozemek KN, p.č. 2078, k.ú. Koloveč, obec Koloveč;  
Stanoviště č.7, Zichov, pozemek KN, p.č.1756, k.ú. Zichov, obec Koloveč 
 
 - Sběrná nádoba na oděvy a textilní materiály a jedlé oleje a tuky je umístěna na 
pracovním dvoře městyse, Hřbitovní ulice, pozemek KN, p.č 2527/2,.k.ú. Koloveč, obec 
Koloveč  
 - Velkoobjemový kontejner na kovy a kovové obaly je umístěn na pracovním dvoře 
městyse, Hřbitovní ulice, pozemek KN, p.č 2527/2,.k.ú. Koloveč, obec Koloveč  
 - Sběrné nádoby na biologický odpad rostlinného původu jsou umístěny, Sportovní ulice, 
p.č. 2044, k.ú. Koloveč, obec Koloveč 
 

 
 
 
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 

a) Biologické odpady rostlinného původu – označení „tráva“, označení „ větve“  
b) Papír - barva modrá, označení „Papír“ 
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony - barva žlutá, označení „Plasty“ 
d) Sklo -  barva zelená nebo bílá, označení „Sklo“ 
e) Kovy a kovové obaly -  označení „Kovy“ 
f) Jedlé oleje a tuky -  označení „Jedlé oleje a tuky“ 
g) Oděvy a textilní materiály - barva bílá, označení „Textil“ 
 

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro 
které jsou určeny. 

 
Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při 
manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před 
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat (slisovat nebo rozdělit na části), aby byla 
maximálně využita kapacita sběrných nádob. 
 
 
 
 



Ukládání nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odevzdávat do zvláštních sběrných nádob 
umístěných v pracovním dvoře, Hřbitovní ulice, pozemek KN, p.č. 2527/2, k.ú. Koloveč, 
obec Koloveč a to ve stanovených provozních hodinách. 
 
 
Ukládání objemného odpadu 
 
Objemný odpad lze odevzdávat do zvláštních sběrných nádob umístěných v pracovním dvoře, 
Hřbitovní ulice, pozemek KN, p.č. 2527/2, k.ú. Koloveč, obec Koloveč a to ve stanovených 
provozních hodinách 
 
 
Soustřeďování směsného komunálního odpadu  

 
Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými 
nádobami rozumějí: 
 

a) Typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného 
komunálního odpadu. 

b) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v městysi, sloužící 
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 

c) Fyzické osoby – poplatníci, jsou povinni si opatřit na své náklady potřebný počet 
sběrných nádob (popelnic) vhodného typu.  

d) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou 
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 
Jedná se o veřejná prostranství nacházející se bezprostředně před nemovitostmi 
poplatníků a při jejich využití musí poplatník dodržet podmínky stanovené jinými 
právními předpisy (např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů) 

 
Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 
určeny. 
 
Sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci 
nevypadával. 
 
 
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

 
Stavebním a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních 
činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem 
komunálním. 
 
Stavební a demoliční odpad lze předávat do zařízení určených k nakládání s odpady dle 
zákona o odpadech a nebo do zařízení ke sběru a využívání odpadů IČ:CZP00083, které je 
provozováno městysem Koloveč na pozemku KN, parc. č. 1056/1, 1057/1, 2726, 2727, 2730 
v k.ú. Koloveč, obec Koloveč. 
 



 
Nakládání s výrobky s ukončenou životností (zpětný odběr) 

 
Městys v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností: 
 

a) elektrozařízení (např. lednice, mrazáky, pračky, sporáky, bojlery) 
b) baterie a akumulátory 

 
Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do:  

a) sběrné nádoby na drobná elektrozařízení, baterie a akumulátory, která je umístěna: na 
stanovišti č.2, Palackého ulice, pozemek KN, p.č.5, k.ú. Koloveč, obec Koloveč;, barva 
červená, označení „Elektro“ 

 
b) zvláštních sběrných nádob na elektrozařízení, baterie a akumulátory, umístěných 
na pracovním dvoře, Hřbitovní ulice, pozemek KN, p.č. 2527/2, k.ú. Koloveč, obec 
Koloveč a to ve stanovených provozních hodinách 

 
 
Množství vyprodukovaného odpadu, náklady na provoz obecního systému 
odpadového hospodářství a příjmy do odpadového hospodářství 
 
Komunální odpad a objemný odpad vyprodukovaný v městysi je z 95% odvážen do zařízení 
pro energetické využití odpadů - ZEVO Chotíkov. 
 
Náklady a množství: 
 
Druh odpadu    množství v tunách  náklady v Kč 
Směsný komunální odpad  237,688178   804.399,81 
 
Tříděný odpad  
Papír     17,595479   133.468,95 
Plast     21,033970   288.351,00 
Sklo     9,846549   38.591,70 
 
Objemný odpad   30,38    98.661,91 
 
Nebezpečný odpad a pneumatiky 2,651    6.758,88 
 
Kovy     5,14    5.159,44 
 
Textil     2,695    635,00 
 
BIO odpad (tráva, větve)  99,00    36.300,00 
 
Zařízení CZP00083 (skládka) 6.502,5   49.228,36 
 
Provoz pracovního dvora:      13.400,00 
 
Náklady na provoz zařízení CZP00083 (skládky)   49.228,36 
 
Náklady na odpadové hospodářství celkem:   1.524.183,41 



 
Příjmy:  
 
Příjmy za místní poplatek od poplatníků   717.651,00 
 
Příjmy z odměny EKO-KOM    179.254,05 
 
Příjmy z odměny zpětného odběru elektrozařízení  11.995,00 
 
Příjmy za skládkovací poplatek (skládka)   98.406,61 
 
Příjmy z prodeje železa     25.500,00 
 
Příjmy celkem      1.032.806,66 


