
Výroční zpráva 

o systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2021 

 

Na území obce Lipová se třídí komunální odpad, dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se 
stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území obce Lipová, na složky: 

• papír 
• sklo bílé a sklo barevné 
• plasty 
• nápojové kartony 
• drobné kovy 
• kovy 
• textil 

• biologicky rozložitelný odpad 
• jedlé tuky a oleje 
• objemný odpad 
• nebezpečný odpad 
• směsný komunální odpad 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob barevně odlišených a umístěných na 
stanovištích zvláštních sběrných nádob. Svoz probíhá v pravidelných intervalech. 

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob – popelnice, odpadkové koše. Svoz 
probíhá v pravidelných intervalech. 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu se shromažďuje do zvláštních sběrných 
nádob k tomuto účelu určených a je zajišťován dvakrát ročně. 

Sběr a svoz objemného odpadu se shromažďuje do velkoobjemových kontejnerů a je zajišťován dle 
potřeby. 

Svoz výše zmíněných odpadů, mimo textilu, je zajišťován na základě Smlouvy na zajištění sběru, 
svozu a zneškodňování komunálního odpadu ze dne 8. 8. 2001 společností Marius Pedersen a.s. 

Svoz textilu je zajišťován na základě Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů ze dne 18. 7. 
2014. 

Produkce odpadů v roce 2021 

Název druhu odpadu 
Množství odpadu 

v tunách 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

0,680000 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky, absorpční činidla, filtr. materiály, čistící tkaniny, jiné emulze 

0,130000 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků 13,650000 



 

 

Příjmy a výdaje v souvislosti s komunálním odpadem 
 

 

 

 

 

     Doplatek obce spojený s komunálním odpadem za rok 2021 je ve výši 
734 191 Kč. 

 

V Lipové dne 27. 01. 2022              Pavel Svoboda, starosta obce, v. r. 

Pneumatiky 0,830000 

Papír 18,680000 

Sklo 11,070000 

Plasty 22,320000 

Nápojové kartony 0,220000 

Drobné kovy 0,460000 

Kovy 2,415070 

Textil 0,398000 

Biologicky rozložitelný odpad 15,650000 

Jedlé tuky a oleje 0,220000 

Objemný odpad 17,680000 

Směsný komunální odpad 141,170000 

Druh příjmu Kč za rok 2021 

Poplatky vybrané od občanů, rekreantů a podnikatelů 568 753 Kč 
Poplatky od EKO-KOM za vytříděný odpad 203 538 Kč 
Poplatky za kovy a drobné kovy 6 149 Kč 
Příjmy celkem 778 440 Kč 

Druh výdaje Kč za rok 2021 

Nebezpečné odpady �sběr a svoz� 23 814 Kč 
Komunální odpady, objemný odpad �sběr, svoz, pronájem 
kontejnerů, popelnic, uložení odpadu na skládce� 

604 410 Kč 

Tříděný odpad �sběr, svoz, pronájem kontejnerů� 445 774 Kč 
Bioodpad �sběr, svoz, uložení na kompostárně� 46 597 Kč 
Sběrný dvůr �provoz, svoz, modernizace SD, rekonstrukce� 181 863 Kč 
Kontejnerová stání �rekonstrukce� 210 173 Kč 
Výdaje celkem 1 512 631 Kč 


