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V Souladu s § 60 odstavce 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, naplňuje tímto 
městys Stádlec povinnost informovat nejméně jednou ročně o způsobech a rozsahu 
odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního 
odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.  

Zastupitelstvo městyse Stádlec stanovilo Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, užívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Stádlec,   
jakým způsobem se třídí a likvidují odpady vyprodukované na území městyse Stádlec, jaké 

druhy odpadů se třídí a kde jsou umístěny sběrné nádoby  (OZV  na viz 1536-ozv-1-2019.pdf 

(stadlec.eu). 

Počty sběrných nádob pro jednotlivé druhy tříděných odpadů:  

papír - 11  plast - 10  sklo - 9 kovy - 1  BiRO - 2 

náp. karton - 1  jedlé tuky a oleje - 1  textil (charita) - 1 

V roce 2021 uplynula doba, po kterou byla udržitelnost projektu Domácí kompostování, 
v rámci kterého bylo našim občanům poskytnuto celkem 63 kompostérů. Tyto 
kompostéry byly v roce 2022 bezúplatně převedeny do jejich vlastnictví. 

V roce 2021 bylo na území obce Stádlec vyprodukováno níže uvedené množství  
a druhy odpadů (v tunách) 

Sklo  plast  papír    kovy    náp.karton  SKO  BiRO 
11,6  6,4  13,15  7,4         0,093  111,3           198,5 
 
tuk obj.odpad  oděv     pneu stavební suť  asfalt+dehet           dřevo 
0,14    72,86 0,65    2,36      14,11       3,39  3,18 
 
v roce 2021 vynaložil městys Stádlec na likvidací vyprodukovaných druhů odpadů 
v jednotlivých čtvrtletích níže uvedené prostředky: 

I.Q   2.Q   3.Q  4.Q 

Separát  54 608  40 221  39 513 34 3734 

Svoz SKO  140 182  139 953  139 986 139 938 

Provoz SD  85 804  179 564  164 268 118 564 

Opatření předcházení vzniků odpadů. 

Nejspolehlivější opatření, kterým dojde k minimalizování produkce odpadů je žádný 
odpad  neprodukovat !!! 

https://www.stadlec.eu/wp-content/uploads/2019/12/1536-ozv-1-2019.pdf
https://www.stadlec.eu/wp-content/uploads/2019/12/1536-ozv-1-2019.pdf

