
Informace občanům o odpadovém hospodářství městka rok 2021 

1) Komunální odpad se třídí na složky: 

a) biologické odpady rostlinného původu,  
b) papír, 
c) plasty včetně PET lahví, 
d) nápojové kartony, 
e) sklo, 
f) kovy, 
g) nebezpečné odpady, 
h) objemný odpad, 
i) směsný komunální odpad. 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po 
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až h). 

 

3) Tříděný komunální odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, 
velkoobjemových kontejnerů a sběrných pytlů. 
 

4) Zvláštní sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery jsou umístěny na těchto 
stanovištích: 

a) velkoobjemové kontejnery na biologický odpad rostlinného původu – ul. 

Buvova, ul. Husova, u katolického hřbitova, ve Veselské Lhotě před č. p. 13; 

b) sběrné nádoby (kontejnery 1100 l) na papír, sklo – Mírové náměstí, 

ul. Prof. Seemana před č. p. 183, Tržiště, ul. Krátká u č. p. 284, ve Veselské 

Lhotě u č. p. 58. 

Do sběrných žlutých pytlů se shromažďují plasty včetně PET lahví a nápojové 
kartony. Stanoviště naplněných sběrných pytlů je u sběrných nádob na směsný 
komunální odpad. 

Zvláštní sběrné nádoby, velkoobjemové kontejnery a pytle jsou barevně odlišeny či    
označeny příslušnými nápisy: 

a) biologické odpady rostlinného původu – velkoobjemové kontejnery, 
b) papír – sběrné nádoby (plastové kontejnery) – barva modrá, 
c) plasty včetně PET lahví, nápojové kartony – sběrné plastové pytle – barva 

žlutá, 
d) sklo – sběrné nádoby (zinkovaný nebo plastový kontejner 1100 l) – barva 

zelená. 

Kovy lze odevzdávat na základě smlouvy uzavřené městem průběžně ve sběrně 
v ulici Prof. Seemana, Vysoké Veselí nebo při organizovaném sběru místními hasiči. 

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

Odběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován odběrem přímo na 
městském úřadě v úředních hodinách jako přechodné stanoviště přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto sběru určených.  



Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jednou ročně (mobilním sběrem) jeho 
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány 
na úřední desce městského úřadu a vyhlášením v místním rozhlase. 

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob a sběrných pytlů 
s logem svozové společnosti. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami 
rozumějí: 

a) typizované sběrné nádoby – popelnice o objemu 110 litrů označené 
příslušnou známkou pro daný rok 

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, 
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 

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. Stanoviště sběrných pytlů je u sběrných nádob. 

Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným 
způsobem. 

Všechny složky odpadů vyprodukovaných na území města jsou předány oprávněné 
osobě tj. Technické služby města Jičína. Tříděný odpad je dotříďován a dále 
recyklován. 

Množství vytříděného odpadu za rok 2021 v tunách  

Směsný komunální odpad  124,324 

Papír         8,291 

Plast       14,430 

Sklo       13,956 

Nebezpečný odpad       0,113 

Oděvy         1,639 

 

Příjmy za odpadové hospodářství 

Přijaté platby od občanů  345.538,-Kč 

Za prodej pylů TS JC      6.150,-Kč 

Za třídění od EKO-KOM  144.455,-Kč 

 

Výdaje za odpadové hospodářství 

Za komunální odpad TS JC 588.920,-Kč 

Za likvidaci plastů     72.718,-Kč 

Nákup pytlů na plasty    24.992,-Kč 

 



Předcházení vzniku odpadů 

Předcházením vzniku odpadu se rozumí opatření přijatá předtím, než se movitá věc 
stane odpadem, která omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní 
prostředí a zdraví lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech a výrobcích 
nebo omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků 
nebo jejich částí k původnímu účelu nebo prodloužením životnosti výrobků. Prevence 
v odpadovém hospodářství by tak měla směřovat jednak ke snižování množství 
vznikajících odpadů, jednak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají 
nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel. Problematika předcházení 
vzniku odpadů má velice široký obsah. Předcházení vzniku odpadů se týká sektoru 
nakládání s odpady, ale rovněž těžebního sektoru, výrobního průmyslu, designu, 
návrhářů, projektantů, poskytovatelů služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné i soukromé 
spotřeby. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech ukládá 
členským státům povinnost vytvořit národní programy předcházení vzniku a 
stanovuje další požadavky s cílem předcházet vzniku odpadů. Současná prevenční 
opatření odpadového hospodářství České republiky jsou stanovena zejména v 
Programu předcházení vzniku odpadů České republiky, který byl schválen 
usnesením vlády č. 869/2014 dne 27. 10. 2014. Program je plně zahrnut ve 
stávajícím Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 
(POH ČR), který schválila vláda České republiky 22. 12. 2014. Vláda ČR rovněž 
schválila nařízení vlády č. 352/2014 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR. 
Návrhová část Programu (cíle a opatření) se stala součástí nařízení č. 352/2014 Sb. 

Zákony v oblasti odpadového hospodářství, a to jak zákon č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, tak zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a zákon č. 
477/2001 Sb., o obalech, v sobě obsahují celou řadu prvků na podporu prevence. 
Povinnosti v oblasti předcházení vzniku odpadů jsou stanoveny zejména v § 12 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Prevence předcházení vzniku odpadů je v ČR 
rovněž součástí aktivit v rámci oběhového hospodářství. 

 

 

 


