
 
INFORMAČNÍ POVINNOST OBCE HLINNÁ 

DLE § 60, ODST. 4 ZÁKONA Č. 541/2020 SB. ZÁKON O ODPADECH 
 
Obec je povinna dle ustanovení § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 
informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a 
rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního 
odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.  
Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované 
výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.  
 
V souvislosti s výše uvedenou povinností Obec Hlinná tímto informuje o níže uvedených 
skutečnostech:  
O způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu  
Vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, směsné sklo, směsný plast, kovy, jedlé tuky a 
oleje) je možno odkládat do sběrných nádob na tříděný odpad rozmístěných na 3 
stanovištích v obci (u autobusové zastávky v Hlinné, u autobusové zastávky v Tlučni, ve Lbíně 
na návsi). Nebezpečný odpad je možno odkládat v určené dny osobně a objemný odpad je 
možno odkládat v určené dny do velkoobjemových kontejnerů. Svoz tohoto typu odpadů je 
vždy zveřejněn na stránkách obce, na stálé vývěsní desce a popř. formou letáčků do e-mailu, 
do schránky, na WhatsApp. 
 
O využití a odstranění komunálního odpadu  
Komunální odpad je svážen z popelnic 120 l na celém území obce (ve Lbíně převážně 
kontejnery) vždy ve středu 1x 14 dní po dobu celého kalendářního roku. Směsný komunální 
odpad svezený z území obce je svozovou firmou předáván k termickému využití nebo je 
skládkován.  
 
O možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu  
Obec v rámci prevence vzniku odpadů vyzývá občany obce k důslednému třídění odděleně 
využitelných složek z komunálního odpadu, ke snaze vůbec nevytvářet odpad a k 
maximálnímu opětovnému využívání výrobků.  
 
Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz 
obecního systému  
Obec za rok 2021 vyprodukovala na svém území vlastní činností a sběrem, svozem a 
shromažďováním odpadu od obyvatel obce (vyjma podnikatelských subjektů) níže uvedené 
druhy a množství odpadu 

Kód odpadu  Název odpadu  Množství v 
tunách  

Kód odpadu  Název odpadu  Množství v 
tunách  

150202  Absorpční 
činidla 

0,011 
 

200127 Barvy, lepidla a 
pryskyřice 

0,51 

160506  Laboratorní 
chemikálie 

0,061 200132  Jiná 
nepoužitelná 
léčiva 

0,001 

200101  Papír a lepenka 7,25  200139  Plasty  7,97  
200102 Sklo  5,92 200140  Kovy  0,90 



200119  Pesticidy  0,005  200201  Biologicky 
rozložitelný 
odpad 

21,26  

200125  Jedlý olej a tuk  0,21  200301  Směsný 
komunální 
odpad 

36,11 

200126 Olej a tuk 0,03 200307 Objemný 
odpad 

19,30 

 

Náklady obce Hlinná na odpadové hospodářství na provoz obecního systému nakládání 
s odpady za rok 2021 činily celkem 386.652,45 Kč vč. DPH. 
Svoz komunálního odpadu 141.543,79 Kč vč. DPH. 
Svoz separovaného odpadu 216.871,03 Kč vč. DPH 
Svoz velkoobjemového odpadu 28.237,63 Kč vč. DPH 
 

V Hlinné dne 28.3. 2022 


