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Stav obecního systému odpadového hospodářství obce Osová Bítýška  

za rok 2021 

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 Osová Bítýška určuje obecně závazná vyhláška č. 

2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která je platná od 1. 1. 2022. 

 

Způsoby sběru a další nakládání s komunálními odpady 

Využitelné složky 

Druh odpadu Způsob sběru Počet 
nádob (ks) 

Počet 
stanovišť 

poznámka 

Směsný 
komunální 
odpad 

• Černé nebo šedé nádoby  
120 – 240 l 

 
386 

 
- 

nádoby umístěné u 
nemovitostí 

Směsný 
komunální 
odpad  

• Kontejner 1100 l  
3 

 
- 

nádoby umístěné u 
nemovitostí 

Směsný 
komunální 
odpad  

• Kontejner 15 000 l   
1 

 
1 

 
u hřbitova 

Papír • Modré sběrné nádoby 1100 l   
 
7 

 
 
5 

u obecního úřadu, 
v ulici Kozí,  
u obchodu COOP, 
u sokolovny,  
místní část Osová 

Plasty • Žluté sběrné nádoby 1100 l   
 

11 

 
 
5 

u obecního úřadu, 
v ulici Kozí,  
u obchodu COOP, 
u sokolovny,  
místní část Osová 

Sklo směsné • Zelené sběrné nádoby 1100 l   
4 

 
4 

u obecního úřadu, 
v ulici Kozí,  
u obchodu COOP,  
místní část Osová 

Sklo čiré • Bílé sběrné nádoby 1100 l   
4 

 
4 

u obecního úřadu, 
v ulici Kozí,  
u obchodu COOP,  
místní část Osová 

Bioodpad • Hnědé nádoby 120 - 240 l 

• Domácí kompostéry 1400 l 
 

264 

 
- 

nádoby a 
kompostéry 
umístěné u 
nemovitostí 

Jedlé tuky a 
oleje 

• Černá sběrná nádoba 
 

2 
 

2 v ulici Kozí 
místní část Osová 

Textil • Speciální kontejnery na sběr 
použitého textilu 

 

2 
 

1 u obecního úřadu 
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Kromě nádob se sbírají odpady z okolí obce a místní části do pytlů, a to v rámci individuálního 

sběru odpadů během jarních měsíců, který organizuje obec Osová Bítýška.    

Kromě nádob je pro sběr použitého šatstva organizována ve spolupráci s Diakonií Broumov, 

Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, IČO: 49289977 jednou za rok sbírka použitého 

ošacení.  

 

Svoz a další nakládání s odpady zajišťují pro obec firmy: 

Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 

25594940 (směsný komunální odpad, papír, plast, sklo směsné, sklo čiré, bioodpad)  

FRITEX s.r.o., Markvartice 108, 675 22 Markvartice, IČO: 29298555 (jedlé tuky a oleje)  

TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, provozovna: Dřevařská 

1418/17, 680 01 Boskovice, IČO: 28101766 (textil) 

 

Vytříděné odpady papíru a plastů jsou odváženy k dalšímu využití na dotřiďovací linku 

(Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 

25594940). 

Vytříděné odpady skla se skladují (Technické služby Velké Meziříčí, Karlov 1398/54, 594 01 

Velké Meziříčí, IČO: 25509659). 

Bioodpady jsou odváženy na kompostárnu (Fertia s.r.o., Okružní 963, 674 01 Třebíč, IČO: 

01421182). 

Oleje se odváží k dalšímu zpracování a využití (FRITEX s.r.o., Markvartice 108, 675 22 

Markvartice, IČO: 29298555). 

 

Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad se sbírá do šedých/černých popelnic o objemu 120/240 l, do 

kontejnerů 1100 l a kontejneru 15 000 l. Frekvence svozu popelnic je jedenkrát za sedm dní. 

Veškerý směsný komunální odpad odváží na energetické využití.    

 

Sběrný dvůr 

V obci není provozován sběrný dvůr. 

 

Sběr objemných odpadů 

V rámci sběru objemných odpadů zajišťuje obec 2x ročně přistavení velkoobjemových 

kontejnerů (informace o termínech a umístění kontejnerů jsou vyhlášeny obecním rozhlasem 

a zveřejněny na webových a facebookových stránkách obce). 

Objemné odpady se dotřiďují na využitelné složky a zbytek se odváží na energetické využití. 
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Sběr nebezpečných odpadů 

Obec zajišťuje 2x ročně sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad se vybírá vedle 

obecního úřadu den před samotným svozem nebezpečného odpadu (informace o termínech 

jsou vyhlášeny obecním rozhlasem a zveřejněny na webových a facebookových stránkách 

obce). 

Vytříděné elektrozařízení  
Počet kusů  
(jarní svoz)  

Počet kusů 
(podzimní svoz)  

Lednice 7 10 

Mrazák 2 3 

Mikrovlnná trouba - 3 

El. Kamna - 2 

Automatická pračka 9 3 

El. Trouba - 2 

Televize 5 15 

Varná konvice - 4 

PC 6 4 

Rádio 2 4 

Topinkovač - 2 

El. Varhany - 1 

Zářivková trubice 12 22 

Vysavač 8 3 

PC monitor 2 4 

El. vrtačka 2 3 

Top. těleso 2 2 

Video 4 3 

Set-top box 2 4 

El. bojler 3 - 

Osvětlovací těleso 4 - 

Tiskárna 2 - 

Ždímačka 1 - 

Satelit 2 - 

El. sekačka 1 - 

El. rozvaděč 1 - 
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Množství produkovaných odpadů v obci a jejich využití nebo odstranění 

Druh odpadu t/rok kg/obyvatel 

Odpady celkem 485,646 523,319 

− Kompozitní obaly 0,209 0,225 

− Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

0,134 0,144 

− Olejové filtry  0,043 0,046 

− Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků  

1,08 1,16 

− Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

0,09 0,096 

− Stavební materiály obsahující azbest  2,169 2,337 

− Papír a lepenka 9,77 10,528 

− Sklo 10,764 11,599 

− Oděvy 2,316 2,496 

− Kyseliny 0,085 0,091 

− Jedlý olej a tuk 0,28 0,302 

− Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky 

1,658 1,787 

− Plasty 14,351 15,464 

− Biologicky rozložitelný odpad 180,465 194,467 

− Směsný komunální odpad  231,254 249,196 

− Objemný odpad 30,978 33,381 

 

Z celkové produkce komunálních odpadů se předalo k dalšímu materiálovému využití 

(recyklace, kompostování apod.) 218 t (45 %) komunálních odpadů.  

Část směsných komunálních odpadů a objemných odpadů se využila energeticky (262 t, 54 

%). 

Stavební odpady byly předány k materiálovému využití (1 t, 0,3 %). 

 

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 ve zdarma zapůjčených v kompostérech. 

 

Náklady na odpadové hospodářství 

Položka Kč/rok Kč/obyvatel 

Náklady celkem 1 402 549 1 511 

Z toho   

− Tříděný sběr (pa, pl, sk, kov) 219 433 236 

− Bioodpady 310 328 334 

− Směsný komunální odpad 661 600 713 

− Objemný odpad 95 201 103 

− Nebezpečné odpady 115 987 125 
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Celková bilance odpadového hospodářství 

Položka Kč/rok Kč/obyvatel 

Příjmy celkem 677 307 730 

− Poplatek od obyvatel a ostatních 
poplatníků 

538 375 580 

− Odměna EKO-KOM za třídění obalových 
odpadů 

138 932 150 

Náklady celkem 1 402 549 1 511 

Rozdíl nákladů a příjmů 725 242  781 

Pokrytí nákladů poplatkem od obyvatel v % 38.4 % 

 

Na rok 2021 byl Obecně závaznou vyhláškou obce Osová Bítýška č. 2/2020 stanoven 

poplatek za svoz komunálních odpadů za dospělou osobu 600,- Kč (za dítě do 16 let 

věku včetně 300,- Kč). Celkové náklady na svoz komunálních odpadů v roce 2021 byly 

1511,- Kč za osobu, tudíž celkové náklady přesáhly vybranou částku průměrně o 781,- 

Kč za osobu.  

 


