
Stav obecního systému odpadového hospodářství obce Bory 

Informační sdělení dle §60, odst. 4) zákona č. 541/2020., Sb., o odpadech 

Pravidla pro způsob sběru, svozu a dalšího nakládání s komunálním odpadem a jeho 
složkami, a dalšími odpady na území obce Horní určuje obecně závazná vyhláška č. 3/2020, 
která je platná od 1. 1. 2022   

 

Způsoby sběru a další nakládání s komunálními odpady 

Využitelné složky 

- V obci se sbírají odděleně odpady papíru do 10 modrých kontejnerů, plastů s nápojovými 
kartony do 18 žlutých kontejnerů, barevné sklo do 7 zelených kontejnerů, sklo čiré do 3 
bílých kontejnerů a kovy do 8 červených/šedých 240l objemných popelnic, které jsou 
umístěny na 8 veřejně přístupných stanovištích.  

- Odděleně jsou sbírány také bioodpady od rodinných domků do velkoobjemových 
kontejnerů umístěných na 2 místech v obci (u Havlišů a pod hasičkou), navíc je možné 
bioodpad uložit u fotbalového hřiště. Obec provozuje vlastní kompostárnu, která je 
k ukládání bioodpadu přímo určena. Obec zajištuje sběr a využití bioodpadů z veřejné 
zeleně. 

- Dále je v obci/městě zaveden sběr olejů a jedlých tuků do nádob umístěných na sběrném 
dvoře.  

- V obci jsou místa zpětného odběru použitých elektrozařízení a baterií (v budově OÚ a na 
sběrném dvoře).   

- Svoz a další nakládání s odpady zajišťuje pro obec firma AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o.  

- Vytříděné odpady papíru, plastů s nápojovými kartony a skla jsou odváženy taktéž firmou 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

- Bioodpady jsou odváženy na obecní kompostárnu. 
- Oleje odváží k dalšímu zpracování a využití firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

 

Sběrné místo  

- V obci je provozováno 8 sběrných míst.  
o POD OBECNÍM ÚŘADEM  
o U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY DB 
o U KABIN 
o U HŘBITOVA V HB 
o U HASIČKY 
o U HAVLIŠŮ 
o U HŘBITOVA DB 
o CYRILOV U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

Sběr objemných odpadů  

- Objemné odpady lze celoročně odevzdat na sběrném dvoře.  
- Objemné odpady se dotřiďují na využitelné složky, zbytek se odváží na skládku.   

Směsný komunální odpad 

- Sbírá se do popelnic o objemu 120/240 l. Frekvence svozu je 1x 14 dní.  
- Veškerý směsný komunální odpad se skládkuje.    



 

Množství produkovaných odpadů v obci/městě a jejich využití nebo odstranění 

Druh odpadu t/rok kg/obyvatel 
Komunální odpady celkem   
Z toho:   
− Papír 20 26,17 
− Plasty 22 28,8 
− Sklo 12 15,7 
− Kovy 15 19,63 
− Nápojový karton   
− Oleje   
− Dřevo (sk. 20) 2 2,62 
− Bioodpad 149 195,03 
− Směsný komunální odpad 158 206,81 
− Oděvy 3 3,93 
− Asfaltové směsi 20 26,18 
− Stavební odpad 58 75,92 
− Objemný odpad 37 48,43 
− Nebezpečné složky KO 3 2,93 

 

- Z celkové produkce komunálních odpadů se předalo k dalšímu materiálovému využití 
(recyklace, kompostování apod.) 301 t (60 %) komunálních odpadů.  

- Zbytek komunálních odpadů, tj. 198 t, 40 % skončil na skládce. 

 

Předcházení vzniku odpadů 

- Předcházet vzniku odpadů může každý – při nákupech (opakovaně použitelné tašky, 
pytlíky na ovoce na zeleninu, náhradní náplně saponátů, obchody bez obalu atd.), použitím 
věcí z bazarů, půjčováním nářadí, sportovního vybavení, omezením plýtvání potravinami 
atd.  

- Obec podporuje domácí kompostování v kompostérech a obecní kompostárně. Bližší 
informace jsou uvedeny webových stránkách obce. 

- Na území obce jsou umístěny 2 speciální kontejnery firmy TextilEco, a.s. na sběr použitého 
textilu.   

 

Náklady na odpadové hospodářství  

Položka Kč/rok Kč/obyvatel 
Náklady celkem 915 371 1 198 
Z toho   
− Tříděný sběr (pa, pl, sk, kov) 344 646 451 
− Směsný komunální odpad 436 257 571 
− Objemný odpad 91 909 120 
− Stavební odpad 13 881 18 
− Nebezpečné odpady 28 678 38 

 

 

 



Celková bilance odpadového hospodářství 

Položka Kč/rok Kč/obyvatel 
Příjmy celkem 758 605 993 
Z toho   
− Poplatek od obyvatel a ostatních 

poplatníků 
530 238 694 

− Odměna EKO-KOM za třídění obalových 
odpadů 

228 367 299 

Náklady celkem 915 371 1198 
Rozdíl nákladů a příjmů 156 766 205 
Pokrytí nákladů poplatkem od obyvatel v % 58% 

 


