
Informace o výsledcích odpadového hospodářství města Žlutice za rok 2021 

a způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního opadu. 

 
Dle ustanovení § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o 

odpadech“), je město Žlutice povinno nejméně jednou ročně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový 

přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství města včetně nákladů na provoz obecního 

systému odpadového hospodářství. 
 

Množství odpadu a náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Příjmy v odpadovém hospodářství obce v roce 2021 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dále dle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o odpadech, je město povinno 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. 

 

Oddělené soustřeďování papíru, plastů, skla, nápojových kartónů, kovů, biologického odpadu, 

jedlých olejů a tuků a textilu 

Papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartóny, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky 

a textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a kontejnery.  

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: 

Sběrné nádoby na papír plasty, sklo, nápojové kartóny jedlé oleje a tuky jsou umístěny rovnoměrně na 

území města na sběrných stanovištích.  

Umístění kontejnerů viz. https://www.zlutice.cz/obcan/mapovy-portal.htm 

Sběrné nádoby na textil jsou umístěny v areálu sběrného dvora Žlutice.  

Druh odpadu tuny CZK

Směsný komunální odpad 500,155 3 221 743  

Tříděný odpad (papír, plast, sklo) 141,001 1 500 691  

Objemný odpad 164,64 878 536     

Nebezpečný odpad 2,574 58 660       

Stavební odpad 181,76 21 000       

Jedlý olej a tuk 0,24012 2 420          

Oděvy 2,178 968             

Kovy 37,585 -                  

Náklady na provoz Sběrného dvora 2 705 244  

Celkem 1030,13312 8 389 262  

Přijmy CZK

Místní poplatek za odvoz SKO občané 1 146 540 

Místní poplatek za odvoz SKO rekreanti 56 208 

Odměna za tříděný odpad EKOKOM 360 586 

Platby za zpětný odběr elektrozařízení 25 196 

Celkem 1 588 530 

https://www.zlutice.cz/obcan/mapovy-portal.htm


Velkoobjemový kontejner na kovy a biologické odpady rostlinného původu je umístěn ve sběrném 

dvoře, který je v Nádražní ulici, Žlutice. 

 

 
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy.:  

 

a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá 

b) Papír, barva modrá, 

c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá, 
d) Sklo, barva zelená, 

e) Kovy, velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY 
f) Jedlé oleje a tuky, sběrná nádoba s nápisem JEDLÉ OLEJE A TUKY 

 

Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu 

 

Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odevzdávat ve sběrném dvoře Žlutice, ul. Nádražní.  
 

Předcházení vzniku odpadů 

 

Jak je možno předcházet vzniku odpadů?  

-  při nákupu místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové nebo papírové 

-  domácí kompostování 

-  opětovné použití výrobků (oděvy atp.) 

 

Z výše uvedených výsledků zcela zřetelně vyplývá, že náklady na likvidaci odpadu několikanásobně 

převyšují příjmy, které město získá z výběru místního poplatku za odpad, příspěvku za tříděný odpad a 

zpětný odběr elektrozařízení.  

Jediným možným způsobem, jak snížit náklady na odpadové hospodářství města je produkovat co 

nejméně směsného komunálního odpadu, který končí na skládce a naopak zvýšit množství vytříděného 

odpadu, který lze zapojit do dalšího zpracování. 


