
Odpady aneb jak jsme na tom v našem městě 
 
Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás seznámili s hospodařením s odpady v našem městě. 
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. 
Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. 
Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě 
výrobků, které běžně používáme. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v 
domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, 
rozhodujeme právě my. 
 

Celková produkce komunálních odpadů ve městě a příměstských 
částech za rok 2022 

V tabulce č. 1 viz. níže je uvedeno veškeré množství vyprodukovaných odpadů za rok 2021 a rok 2022. 
Je zde cela viditelné, že v našem městě všichni občané pochopili, jak je výhodné třídění odpadů, 
domníváme se, že u nás to již přináší ovoce. Množství směsného komunálního odpadu a objemného 
odpadu nám klesá a zvedá se nám množství vytříděných složek. 

 

Tabulka č. 1 – celková produkce odpadů 

Název druhu odpadu 
Produkce 

odpadu rok 
2021 

Produkce 
odpadu rok 

2022  
Směsný komunální odpad 968,1555 860,15  

Objemný odpad 302,93 199,967  

Směsný stavební a demoliční odpad 71,71 66,33  

Stavební materiály obsahující azbest 4,71 5,475  

Plasty 83,9931 105,692  

Papír 88,9149 111,821  

Sklo 75,522 129,65  

Kompozitní obaly 3,096 4,989  

Biologicky rozložitelný odpad 85,285 124,53  

Kovy 28,83 33,428  

Dřevo 20,18 67,055  

Textilní materiály 8,9 10,981  

Jedlý olej a tuk 2,0102 1,257  

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 0,078 1,045  
 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

2,13 0,11 
 

 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 16,855 16,695  

 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 

obsahující nebezpečné látky 
3,7 5,181 

 

  
 



Produkce komunálních odpadů na občana v kg/rok. 

Celková produkce v průměru veškerých odpadů na jednoho občana za rok 2021 činní 371,6 kg 
a za rok 2022 činní 370 kg. Oproti roku 2021 je zde zřetelné že jsme zvýšili míru třídění, která 
vzrostla u využitelných složek odpadu a snížili jsme produkci u směsného komunálního a 
objemného odpadu.  Zde vidíme potenciál pro další snižování v důkladném třídění směsného 
komunálního odpadu. 

Tabulka č.2 – produkce odpadů na občana v kg/rok 

Název odpadu 
2021 2022 

tuny kg/obyvatel tuny kg/obyvatel 
Papírové a lepenkové obaly 88,915 18,7 111,821 23,72 
Plasty a plastové obaly 83,993 17,67 105,692 22,42 
Sklo a skleněné obaly 72,522 15,25 129,65 27,5 
Biologicky rozložitelný odpad 85,285 17,94 124,53 26,41 
Kovy a kovové obaly 28,83 6,06 33,428 7,09 
Směsný komunální odpad 968,155 203,65 860,15 182,46 
Objemný odpad 302,93 63,72 199,967 42,41 
Ostatní využitelný odpad 31,09 6,54 84,282 17,87 

 

Největší množství nevytříděného odpadu vidíme u biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu, kde budeme maximálně podporovat předcházení vzniku tohoto odpadu 
v domácnostech. 

 

Náklady na odpadové hospodářství 

Město sleduje náklady ve svém rozpočtu dle skupin, v členění dle následující tabulky. Celkové 
náklady oproti minulému roku klesají jen u SKO vzrostly, na to má rozhodně vliv ekonomická 
situace a nový zákon o odpadech.  

 

Tabulka č.3 – náklady na odpadové hospodářství kč/rok/občan 

Rok 2021 2022 
Druh odpadu Kč Kč/obyvatel Kč Kč/obyvatel 

Tříděný odpad    1 021 380,00 Kč           215,00 Kč        349 062,00 Kč             74,00 Kč  
BIO            8 320,00 Kč               1,75 Kč             2 961,00 Kč               0,62 Kč  
SKO    3 319 910,00 Kč           698,00 Kč     3 547 048,00 Kč          752,50 Kč  
SD – ostatní odpad    1 333 334,00 Kč           280,00 Kč        268 787,00 Kč             57,00 Kč  
Objemný odpad       813 484,00 Kč           171,00 Kč        772 770,00 Kč          164,00 Kč  
Nebezpečný odpad       101 539,00 Kč             21,00 Kč        140 060,00 Kč             29,70 Kč  
Celkem  6 597 967 Kč       1 386,75 Kč     5 080 688,00 Kč       1 077,82 Kč  

 



Příjmy odpadového hospodářství 
Největší příjmy města jsou poplatky od občanů, které v porovnání s minulým rokem minimálně 
klesly. Pozitivní jsou i rostoucí částky odměn od EKO-KOMU, zpětného odběru 
elektrozařízení, a hlavně z prodeje druhotných surovin, které se oproti roku 2021 znatelně 
zvýšili. 

 

Tabulka č.4 – příjmy odpadového hospodářství 

Příjmy 
2021 2022 

Kč Kč 
Poplatky od občanů    2 795 098,00 Kč     2 664 716,90 Kč  
Poplatky od rekreantů       203 000,00 Kč        195 000,00 Kč  
Poplatky od ostatních původců       175 228,00 Kč        235 394,72 Kč  

Odměny od EKO-KOM       752 850,00 Kč        966 637,00 Kč  
Druhotné suroviny       303 111,00 Kč        714 855,00 Kč  
Zpětný odběr elektrozařízení          29 322,00 Kč           37 053,00 Kč  
Celkem    4 258 609,00 Kč     4 813 656,62 Kč  

 

Závěr 
Město Bělá pod Bezdězem má dobře fungující systém odpadového hospodářství, daří se zde 
udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady. Nově zde byl 
zaveden oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní, stravoven a vedlejších 
produktů živočišného původu. Je to další opatření na podporu navýšení separace a 
materiálového využití, tak aby se účinnost separace navýšila a postupně došlo ke snižování 
komunálních odpadů.  

Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům za důkladné třídění odpadů a jak je vidět 
třídění odpadů se vyplácí.  

 

 

 

 

 


