
                                                       OBEC  SVĚTEC 
                                                                      Zámek 1, Světec                        

                                      

Odpadové hospodářství – statistické údaje za rok 2021 
 
Celkové výdaje obce na odstranění odpadů v roce 2021 činily 1 340 516,00 Kč. Tato částka zahrnuje 

náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu, tříděného odpadu, bio odpadu, 2x ročně svoz a likvidaci 
nebezpečného odpadu, 2x ročně svoz a likvidaci objemného odpadu, v loňském roce ještě 1x mimořádný 

svoz objemného odpadu a náklady na uložení odpadů od občanů ve Sběrném dvoře v Bílině. 
 
Z rozpočtu obce byla na likvidaci vyprodukovaného odpadu uhrazena částka 778 753,30 Kč. 

 

Pol. Název Množství (t) Výdaje v Kč Příjmy v Kč Rozdíl v Kč 

1 Komunální odpad  279,754   689 273,35 407 316,29 - 281 957,06 

2. Tříděný odpad celkem   51,171   265 673,57 154 446,50 - 111 227,07 

 - Papír   15,795    

 - Sklo   17,411    

 - Plasty   17,965    

3. Objemný odpad   119,5   219 896,00 x - 219 896,00 

4. Nebezpečný odpad        0,895     31 440,- x -   31 440,00 

5. BIO odpad     77,75     80 827,00 x -   80 827,00 

6. Pneumatiky       2,136     18 354,00 x -   18 354,00 

7. Sběrný dvůr        33 852,17  -   33 852,17 

8. Textil       0,655       1 200,00  -     1 200,00 

9. Baterie       0,02          

            Celkem                                  583,052         1 340 516,00          561 762,79    -  778 753,30 

 

 

Každý  občan  obce v roce 2021 vyprodukoval 269,77 kg směsného komunálního odpadu.  
            
Směsný komunální odpad zůstává po vytřídění papíru, plastů a nápojových kartonů, skla, kovů, 

elektroodpadu, textilu, biologicky rozložitelného odpadu, jedlých olejů a tuků, nebezpečného a objemného 
odpadu. 

 
S účinností od 1. ledna 2021 vešel v platnost nový zákon o odpadech v souvislosti s právními předpisy 
Evropské  unie. Na základě toho jsou obce povinny zajistit, aby složky vytříděného odpadu tvořily v letech: 

2025-2029 – alespoň 60% 
2030-2034 – alespoň 65% 

a od roku 2035 nejméně 70% z celkového množství komunálních odpadů, kterých bude v daném roce obec 
původcem a zároveň k roku 2035 snížit skládkování na 10%.  
 

 

 



Stanoviště a možnosti ukládání odpadu 

 

- tříděný odpad (papír, plast, sklo) – kontejnery v obcích 
 Světec – u pošty, plocha u parku, u hřbitova, na rovině, Lota Marie 

 Chotějovice – u knihovny, Sídliště 
 Štrbice – u hasičárny 

 Úpoř - u zastávky  
 
- objemný odpad – mobilní svoz 2x ročně (Světec,Chotějovice,Štrbice,Úpoř)  

- nebezpečný odpad – mobilní svoz 2x ročně (Světec,Chotějovice,Štrbice,Úpoř)  
- biologický odpad – kontejner ve sběrném místě u hřbitova ve Světci 

              Otevírací doba duben – říjen pondělí a středa 13.00-17.00 hod. 
                                         sobota 9.00-12.00 hod. 
          -  kontejner ve sběrném místě Chotějovice  

             Otevírací doba květen – říjen  – středa 16.00-18.00 hod. 

       -  sobota 10.00-12.00 hod. 
 

- kovy – nádoba ve sběrném místě v ohradě u hřbitova 
- jedlé oleje a tuky – sběrná nádoba ve sběrném místě v ohradě u hřbitova 
- baterie – v prostoru obecního úřadu, knihovna Světec, knihovna Chotějovice  

- textil – Světec – plocha u parku, Chotějovice u knihovny 
  

Pneumatiky jsou od roku 2016 součástí zpětného odběru podle zákona o odpadech, což v praxi znamená, 
že za jejich ekologickou likvidaci platíte již při jejich nákupu a staré pneumatiky od Vás musí bezplatně 
převzít jejich výrobci a prodejci.Ti jsou v ČR zastoupeni kolektivním systémem ELTMA, který zajišťuje, 

a na svých stránkách povinně zveřejňuje, hustou síť tzv. míst zpětného odběru, kterými jsou autoservisy, 
pneuservisy či jiná místa prodeje pneumatik. Na všech uvedených místech zpětného odběru,  jejichž 

seznam je neustále aktualizován, můžete staré pneumatiky bezplatně odevzdat, bez vazby na nákup zboží či 
služeb. Není tedy ani podmínkou, že musíte pneumatiky vracet v místě, kde jste je koupili. Ve všech 
místech zpětného odběru musí probíhat převzetí starých pneumatik bez nároku na úplatu 

a zároveň bez ohledu na typ či značku odevzdávaných pneumatik.  
 

Dále mají občané obcí Světec,Chotějovice,Štrbice,Úpoř možnost využít Sběrný dvůr v Bílině, který je 
umístěn v areálu bývalých kasáren (vjezd z Radovesické ulice). 
 

Provozní doba Sběrného dvora v Bílině  

Pondělí                                                                    ZAVŘENO   

Úterý – Neděle     /1.4. -31.10./                           9,00 – 17,00 hodin 

Úterý – Neděle     /1.11. – 31.3./                         8,00 – 16.00 hodin 

Polední  přestávka                                               11,30 – 12,00 hodin 

STÁTNÍ SVÁTKY                                                 ZAVŘENO 
 

     Na jednoho občana je možno uložit maximálně 500 kg odpadu. Občan se musí identifikovat občanským 
průkazem. Navezený odpad bude vážen. Sběrný dvůr se pro občany obce uzavře vyčerpáním částky 
100 000,- Kč včetně DPH.  

    
Třídění odpadu je důležité z hlediska ochrany životního prostředí, ale také způsob jak šetřit obecní 

rozpočet. Tříděním odpadů lze dosáhnout velmi výrazné úspory peněz, které obec hradí za nakládání 

s odpady z obecního rozpočtu tzn., že pokud občané řádně třídí odpad, obec pak zaplatí méně za odvoz 

a uložení směsného komunálního odpadu na skládku. Budeme- li více třídit, úspora se velmi výrazně 

promítne do rozpočtu obce a peníze se mohou využít na jiném místě.  

    

https://www.eltma.cz/sberna-mista

