
Informace o obecním nakládání s odpady dle § 60 odst. 4 zák. 541/2020 Sb. o odpadech 

Systém fungování odpadového hospodářství v obci Velká Jesenice je uveden v obecně závazné 

vyhlášce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování ,  sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Jesenice. 

 Informace o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu je uvedena v obecně závazné 

vyhlášce č. 1/2022.  

Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na https://velkajesenice.cz/vyhlasky-a-narizeni/ nebo 

k nahlédnutí na obecním úřadě Velká Jesenice, Velká Jesenice 200, 552 24. 

Ceny a termíny svozů pro rok 2023 https://velkajesenice.cz/odpady/ 

Systém odpadového hospodářství v obci motivuje občany ke třídění, protože mají možnost koupit si 

četnost svozů směsného komunálního odpadu dle množství vyprodukovaného odpadu. 

 

 

Odpadové hospodářství obce Velká Jesenice za rok 2022 

Název druhu odpadu Příjmy Výdaje 

Nebezpečný  

       333 329,00 Kč  

         53 781,48 Kč  

Biologicky rozložitelný             1 210,00 Kč  

Směsný komunální a tříděný        285 713,82 Kč  

Textil                         -   Kč  

Celkem        340 705,30 Kč  
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Informace dle § 60 odst. 4 zák. č. 541/2020 Sb, o odpadech 

    Množství  vytříděného a směsného komunálního odpadu za rok 2022 

    Katalogové 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Množství 
odpadu 
(tuny) 

Způsob nakládání 

150105 Kompozitní obaly 0,42 Předáno oprávněné osobě 

150110 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 
znečištěné 

0,18 Předáno oprávněné osobě 

160103 Pneumatiky 0,31 Předáno oprávněné osobě 

170605 
Stavební materiály obsahující 

azbest 
0,66 Předáno oprávněné osobě 

200101 Papír a lepenka 10,3 Předáno oprávněné osobě 

200102 Sklo 11,59 Předáno oprávněné osobě 

200110 Oděvy 1,86 Předáno oprávněné osobě 

200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla 

a pryskyřice obsahující 
nebezpečné látky 

0,41 Předáno oprávněné osobě 

200133 Baterie a akumulátory 0,09 Předáno oprávněné osobě 

200139 Plasty 35,99 Předáno oprávněné osobě 

200140 Kovy 0,11 Předáno oprávněné osobě 

200201 Biologicky rozložitelný odpad 365 Předáno oprávněné osobě 

200301 Směsný komunální odpad 52,7 Předáno oprávněné osobě 

200307 Objemný odpad 8,05 Předáno oprávněné osobě 

 


