
Odpadové hospodářství 

v Jedovnicích –  

co se změní v roce 2023? 

Oblast odpadového hospodářství je upravena 

zákonem č. 541/2020 Sb. Tento předpis klade 

požadavky na vyšší míru třídění a znovuvyužití 

komunálních odpadů. Dle zákona by se měl podíl 

vytříděných využitelných složek do roku 2025 

navýšit alespoň na 60 %.  V Jedovnicích tento podíl 

v současnosti činí cca 39%. Hlavním požadavkem 

zákona je ukončit skládkování výhřevných, 

recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů 

k roku 2030. 

S tím souvisí i změna výše poplatků za ukládání 

využitelného odpadu na skládky, která by ze 

stávajících 1000 Kč za tunu měla do roku 2030 

postupně vzrůst podle aktuálně platného zákona až 

na částku 1850 Kč za tunu (dle informací by mělo 

dále dojít k navýšení této horní hranice). Do roku 

2035 by měl maximální objem komunálního odpadu 

ukládaného na skládky činit maximálně 10 %. Vliv na 

výši poplatku za skládkování má i množství 

ukládaného odpadu přepočtené na jednoho občana a 

rok. Pro rok 2023 je legislativou stanovený limit 180 

kg na osobu a rok. 

To vše vede k potřebě předcházení tvorby odpadů, a 

pokud se odpad již vytvoří, musíme se snažit 

zvyšovat jeho třídění. Stále více obce přecházejí na 

tzv. door-to-door sběr, což znamená, že třídění 

probíhá již v samotných domácnostech do 

jednotlivých nádob dle druhu odpadu. Tento systém 

by měl být v Jedovnicích zaveden v roce 2025, kdy 

domácnosti obdrží barevné nádoby na papír, plast a 

bioodpad. Občané budou se zavedením tohoto 

systému v dostatečném předstihu seznámeni. 

 

Jak bude probíhat svoz komunálního 

odpadu v roce 2023? 

 Od 1. 1. 2023 zajišťuje nově 

svoz odpadu společnost 

Technické služby Malá Haná 

s.r.o. (původní společnost 

AVE CZ nabídla méně výhodné podmínky). Jedná se o 

komunální společnost ve vlastnictví obcí, která 

provádí pro tyto obce službu spočívající ve svozu 

odpadů. Tato společnost byla založena Dobrovolným 

svazkem obcí TS Malá Haná, který vznikl v roce 2017 

a jehož jsme od listopadu 2022 také členem. Více o 

této společnosti se dozvíte na www.tsmh.cz 

1. Svoz bude probíhat ve stejných intervalech - 

jednou za čtrnáct dní rodinné domy, 

jedenkrát týdně bytové domy, a to vždy 

v  pátek. Svozový kalendář je uveřejněn na 

www stránkách Jedovnic. 

2. Nádoby na svoz odpadu připravte večer 

předem nebo v den svozu nejpozději do 

6.00 hodin. 

3. Svozová auta jsou vybavena chytrými 

technologiemi na vážení odpadů. Městys za 

svoz odpadu bude proto platit na základě 

hmotnosti vyváženého odpadu, nikoliv jako 

dosud za vyvezenou popelnici (bez ohledu na 

její naplněnost). Tím i městys bude mít 

přesný přehled o množství vyprodukovaného 

odpadu za sledované období, což do 

současnosti neměl. 

4. Odpady budou vyváženy pouze z nádob 

k tomu určených, a pokud domácnost tvoří 

více odpadu, musí si na vlastní náklady 

pořídit také více nádob. Nebudou sváženy 

pytle s odpadem zanechané u popelnic. 

5. Svozová auta mají šířku 2,55 m. Pokud tedy 

parkují osobní auta v den svozu v úzkých 

ulicích po obou stranách, pak nemusí 

proběhnout svoz odpadů bez problémů. 

6. Reklamaci z důvodu nevyvezené nádoby je 

třeba nahlásit nejpozději následující den po 

svozu na tel. číslo 602 753 478 nebo e-mail 

referent@jedovnice.cz. 

7. Obec má dle zákona právo určit místo svozu 

odpadu - nádoby nebo kontejnery mohou být 

přistaveny na nejbližší zpevněné cestě, pokud 

se jedná o oblasti s nezpevněnými 

příjezdovými cestami (zejména chatová 

oblast) nebo pokud jde o nové domy, ke 

kterým není příjezdová cesta zpevněná. Není 

tedy automatickou povinností obce 

zabezpečit svoz odpadů přímo od dveří 

každého domu. V případě potřeby bude 

řešeno individuálně. 

             

 

 



Jaká bude výše poplatku za svoz 

komunálního odpadu v roce 2023? 

Dne 15. 12. 2022 schválilo zastupitelstvo městyse 

novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 

o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

Touto vyhláškou byl stanoven roční poplatek na 

obyvatele ve výši 800 Kč. Pokud jde o objekt, který 

není využíván k trvalému bydlení, je roční částka 800 

Kč stanovena za tento objekt. 

V roce 2022 činily výdaje městyse na likvidaci 

odpadů o 773.012 Kč více, než byly celkové příjmy 

z této oblasti. Městys tak musel doplatit ze 

svého rozpočtu za každého občana cca 300 Kč za 

likvidaci odpadu (občané hradili roční poplatek 600 

Kč). Stát bude v budoucnu požadovat po obcích, aby 

jejich odpadové hospodářství bylo rozpočtově 

vyrovnané, což nyní není. 

V roce 2023 lze předpokládat, že náklady na likvidaci 

odpadu budou minimálně ve stejné výši jako v roce 

předchozím. Nárůst cen za provedené služby 

způsobený inflací by mohla částečně pokrýt změna ve 

způsobu fakturování svozu odpadu. 

 

  

Systém tříděného odpadu 

Nezanedbatelnou část příjmů v oblasti odpadového 

hospodářství městyse tvoří odměny za vytříděný 

odpad. V roce 2022 se jednalo přibližně o 30 % 

celkového ročního příjmu v této oblasti. 

Městys je zapojen do systému EKO-KOM. Ten je 

postaven na úzké spolupráci s obcemi, kterým hradí 

náklady spojené se sběrem obalových odpadů. Výše 

odměn je pak závislá zejména na množství 

vytříděných odpadů. 

Společnosti ELEKTROWIN a ASEKOL zajišťují sběr 

elektrozařízení a elektroodpadu, likvidace kovového 

odpadu je zajištěna firmou ŠROT GEBESHUBER, 

likvidaci tříděného papíru, plastu, skla a 

velkoobjemového odpadu zajišťuje firma TS Malá 

Haná s.r.o. Ta předává papír a plast na třídící linku 

společnosti Remat Letovice. 

Mezi povinně tříděné odpady bude patřit i textil. Ten 

je možné již nyní průběžně odevzdávat na sběrném 

dvoře, kde je umístěn kontejner na textil. Ten musí 

být při odevzdání čistý a suchý, neboť je dále 

využíván. 

Důležité je i třídění kuchyňského odpadu. Komunální 

odpad totiž obsahuje až 30 % zbytků z kuchyně. 

Projekt „tridimgastro.cz“ nabízí obcím třídění 

kuchyňského odpadu z domácností (prošlé mléčné, 

masné výrobky, staré pečivo, použité jedlé oleje a 

tuky). K projektu se mohou připojit 

i gastroprovozovny a další firmy. Skupina EFG Vyškov 

BPS tento odpad energeticky využívá k výrobě zelené 

elektřiny, tepla a biometanu. V této oblasti nás čeká 

nalezení nejvhodnějšího způsobu řešení.  

A jak s odpadem z provozování živností?  

Pokud mají živnostníci sídlo či provozovnu na adrese 

svého bydliště, stává se, že své odpady příliš neřeší a 

ty pak končí v obecních systémech, což je špatně. 

Živnostenský odpad razantně zdražuje celkové 

odpadové hospodářství a následně poplatky občanů. 

Živnostníci si musí uzavřít smlouvu přímo se 

svozovou společností nebo se prokázat doklady 

ze sběrných dvorů o odevzdání odpadu. 

Městys může po živnostnících požadovat předložení 

těchto dokladů. 

 V případě jiného odpadu než komunálního (plast, 

papír apod.) je žádoucí likvidovat tyto druhy odpadu 

na základě smlouvy s městysem prostřednictvím 

sběrného dvora. 

 

Závěrem je třeba zdůraznit potřeba zodpovědného 

přístupu všech občanů ke svým vyprodukovaným 

odpadům. Změna myšlení nás všech při tvorbě a 

likvidaci odpadů bude pro následující období zcela 

zásadní! 

Nezapojí-li se aktivně většina občanů, pak se to 

bohužel prodraží nám všem. 

  

Irena Žižková, starostka městyse Jedovnice 

 


