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Informace obce Čtveřín za rok 2021  

o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu,  

využití a odstranění komunálního odpadu  

a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu 
 

 

 

 

Množství vyprodukovaného odpadu v roce 2021 
 

Katalogové 

číslo 

odpadu 

Název druhu odpadu 
Množství 

odpadu (tuny) 

130205 nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 0,011200 

150102 plastové obaly 0,029000 

150110 obaly obsahující zbytky nebezp.látek…. 0,185000 

160103 pneumatiky 0,610000 

170107 směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek 47,540000 

170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 00 03 01 5,170000 

170604 izolační materiály 0,400000 

170605 stavební materiálny obsahující azbest 0,540000 

200101 papír a lepenka 11,949745 

200102 sklo 8,667311 

200110 oděvy 0,848000 

200125 jedlý olej a tuk 0,460000 

200126 olej a tuk 0,040000 

200127 barvy, tiskařské barvy…………. 0,200000 

200128 barvy, tiskařské barvy neuvedené pod 200127 0,040000 

200132 jiná léčiva 0,003000 

200139 plasty 5,517868 

200140 kovy 7,860000 

200201 biologicky rozložitelný odpad 91,020000 

200301 směsný komunální odpad 99,706098 

200307 objemný odpad 32,614000 

    313,411222 
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Příjmy a výdaje týkající se odpadového hospodářství v roce 2021 
 

PŘÍJMY      

poplatky za odpady 287 862,00 Kč 

příjem z prodeje pytlů 3 315,00 Kč 

EKO KOM – odměna za separovaný odpad 79 553,50 Kč 

  370 730,50 Kč 

       

VÝDAJE      

sběrný dvůr v Turnově 112 746,00 Kč 

komunální odpad – popelnice 421 416,52 Kč 

nákup pytlů 27 996,25 Kč 

kontejnery separovaný odpad (sklo, plast, papír) 158 075,28 Kč 

  720 234,05 Kč 

 

 

 

 

Systém odpadového hospodářství obce Čtveřín v roce 2021 
 

Systém odpadového hospodářství se v roce 2021 řídí Vyhláškou 3/2019, která je účinná od 1.1.2020: 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na území obce Čtveřín 

 

Zastupitelstvo obce Čtveřín se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením č. OZ 6/2019 usneslo vydat 

podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení  

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Čtveřín. 

 

http://ctverin-ud.e-obec.cz/storage/1576509672_sb_2019_03_vyhlaska_system_ko.pdf
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Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu  

(1) Komunální odpad se třídí na složky:  

a) papír, 

b) sklo, 

c) plasty,  

d) kovy, 

e) nápojové kartony 

f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, 

g) jedlé oleje a tuky, 

h) nebezpečný odpad, 

i) objemný odpad, 

j) směsný odpad.  

(2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do 

sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek). 

(3) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až j). 

(4) Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných nádob 

(zvláštních a typizovaných), velkoobjemových kontejnerů, do kterých mohou být odkládány 

pouze složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny. 

 

 

Čl. 3 

Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu 

(1) Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou 

určené k odkládání:  

a) papíru - barva modrá,  

b) skla – barva zelená, 

c) plastů – barva žlutá, 

d) jedlé oleje a tuky – barva oranžová 

 

(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na následujících stanovištích: 

a) Čtveřín – u hasičské zbrojnice 

b) Doubí -   u obchodu. 

 

(3) Pytle odlišené barvou, označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené 

k odkládání: 

a) kovů – barva šedá 

b) nápojových kartonů - barva oranžová  
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Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě, naplněné a zavázané pytle se odkládají na stanoviště 

u hasičské zbrojnice ve Čtveříně. 

(4) Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťováno 

jeho odkládáním přímo do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému a umístěnému: 

a) Čtveřín – u č.p. 2 

b) Čtveřín - u obecního úřadu (dle potřeby) 

c) Doubí -    u nádrže. 

 

(5) Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno minimálně dvakrát ročně 

mobilním svozem. Nebezpečný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných 

stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech 

a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na výlepových 

plochách a na webových stránkách obce. Nebezpečný odpad lze také odkládat přímo 

do kontejneru k tomuto sběru určenému ve sběrném dvoře. 

 

 

Čl. 4 

Oddělené soustřeďování objemného odpadu 

Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno přímo do velkoobjemového kontejneru 

k tomuto sběru určenému ve sběrném dvoře. 

 

 

Čl. 5 

Oddělené soustřeďování směsného odpadu  

(1) Směsný odpad se shromažďuje do:  

a) typizovaných sběrných nádob  - popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby, 

b) odpadkových košů, které jsou zvláštními sběrnými nádobami sloužícími pro odkládání 

drobného směsného odpadu a které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci. 

(2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění 

směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více 

uživatelů.  
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – v roce 2021 
 

 

Úhrady poplatků za odpady se roce 2021 řídí Vyhláškou č.  2/2019, účinnou od 1.1.2020 

 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena: 

a) z částky 0 Kč za kalendářní rok a 

b) částky 500 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 

obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 

poplatníka a kalendářní rok. 

 

Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů platí: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 

poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 

nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně 

a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 

v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí 

poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, 

příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný ve dvou shodných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 31. srpna 

příslušného kalendářního roku. 

(2) Poplatek lze uhradit také jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku. 

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný 

nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

 

http://ctverin-ud.e-obec.cz/storage/1576509614_sb_2019_02_vyhlaska_mp_ko.pdf
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Prevence vzniku odpadů, informovanost občanů 
 

 

Občané obce jsou pravidelně informování o odpadovém hospodářství (změny, možnosti odkládání 

odpadů, předcházení vzniku odpadů) na internetových stránkách obce Čtveřín, na zasedání obecního 

zastupitelstva, ve zpravodaji, který je doručován občanům do schránek a přístupný na internetových 

stránkách obce: 

 

Zpravodaj Čtveřín-Doubí 2/2021 

 

Zpravodaj Čtveřín-Doubí 3/2021 

 

Zpravodaj Čtveřín-Doubí 4/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Čtveříně dne 10. března 2022  

https://ctverin-doubi.cz/
https://ctverin-doubi.cz/wp-content/uploads/2021/06/2021_02_obecni-zpravodaj.pdf
https://ctverin-doubi.cz/wp-content/uploads/2021/11/2021_03_zpravodaj-iii.pdf
https://ctverin-doubi.cz/wp-content/uploads/2021/12/2021_04_zpravodaj.pdf

