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Stav obecního systému odpadového hospodářství obce Jívoví 

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 Jívoví určuje obecně závazná vyhláška č. 2/2019, 
která je platná od 1. 1. 2020 

 

Způsoby sběru a další nakládání s komunálními odpady 

Využitelné složky 

 

Druh odpadu Způsob sběru Počet 
nádob (ks) 

Počet 
stanovišť 

poznámka 

papír  Modré plastové kontejnery 
1100 l s horním  

 

 
2 

 
2 

Veřejná 
stanoviště u KD 
a horní čekárny 

plasty  žluté plastové kontejnery 1100  
 

 
5 

 
2 

Veřejná 
stanoviště u KD 
a horní čekárny 

Sklo směsné  zelené plastové kontejnery 
1100 l s horním výsypem 

 

 
2 

 
2 

Veřejná 
stanoviště u KD 
a horní čekárny 

Sklo čiré  zelené plastové kontejnery 
    1 100 l s horním výsypem 
 

 
2 

 
2 

Veřejná 
stanoviště u KD 
a horní čekárny 

Kovy  velkoobjemový kontejner 
 

1 1 V areálu ZD 

bioodpad  kompostárna ZD Křižanov  1 V areálu firmy 
Blatiny 

Jedlé tuky a 
oleje 

 zelené popelnice o objemu 240 
l s horním kulovým vhozem 

  

 
2 

 
1 

Veřejné 
stanoviště u KD 

Elektrozařízení, 
baterie 

 Sběrný box (zelená obec) 1 1 Veřejné 
stanoviště u KD 

 

Umístění jednotlivých stanovišť je uvedeno v příloze Čl. 3 obecně závazné vyhlášky/na 
webových stránkách obce: Vyhlášky  

Svoz a další nakládání s odpady zajišťuje pro obec firma: Technická služby Velké Meziříčí 
(sklo bílé, sklo barevné, papír), AVE (plast, jedlé oleje a tuky) 
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Vytříděné odpady plastů jsou odváženy k dalšímu využití na dotřiďovací linku Žďár nad 
Sázavou CZJ 00275, bioodpady na kompostárnu ZD Křižanov CZJ00649, oleje Bioplynová 
stanice Žďár nad Sázavou CZJ00333. 

 

Sběrný dvůr  

V městysu Křižanov je provozován sběrný dvůr Křižanov, kde je možné celoročně odevzdat 
tříděné i netříděné objemové složky komunálních odpadů (papír, plast, sklo, textil …), podle 
provozního řádu sběrného dvora.  

 

Sběr objemných odpadů  

Objemné odpady lze celoročně odevzdat na sběrný dvůr Křižanov.  

 

Směsný komunální odpad 

Sbírá se do šedých/černých popelnic o objemu 120/240 l. Frekvence svozu je 1 x týdně u 
rodinných domků v zimním svozu, 1 x 14 dní u rodinných domků v letním svozu. Veškerý 
směsný komunální odpad se odváží na skládku Technické služby Velké Meziříčí.    

 

Množství produkovaných odpadů v obci/městě a jejich využití nebo odstranění 

Druh odpadu t/rok kg/obyvatel 
Komunální odpady celkem 160,3386 556,7312 
Z toho:   
− Papír 2,046 7,1 
− Plasty 7,182 24,94 
− Sklo 3,663 12,19 
− Kovy 80,6566 280,06 
− Nápojový karton 0,155 0,54 
− Textil 0 0 
− Oleje 0,16 0,56 
− Bioodpad 5,38 18,68 
− Směsný komunální odpad 56,295 195,46 
− Objemný odpad 4,120 14,31 
− Nebezpečné složky KO 0,423 1,47 
Stavební odpady 0,258 0,895 

 

 

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.  
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Náklady na odpadové hospodářství  

Položka Kč/rok Kč/obyvatel 
Náklady celkem 359863,97 1250 
Z toho   
− Tříděný sběr – papír  15057 52,28 
− Tříděný sběr – plasty 64964 225,57 
− Tříděný sběr – sklo 9644 33.49 

− Železo 0 0 
− Bioodpady 0 0 
− Směsný komunální odpad 210441 730,70 
− Sběrný dvůr/sběrné místo 40137,82 139,36 
− Nebezpečné odpady 19620,15 68,13 
− Stavební odpady   

 

 

Celková bilance odpadového hospodářství 

Položka Kč/rok Kč/obyvatel 
Příjmy celkem 244880  
Z toho   
− Poplatek od obyvatel a ostatních 

poplatníků 
 
151000 

 
500 

− Odměna EKO-KOM za třídění obalových 
odpadů 

 
93880 

 
326 

Náklady celkem   
Rozdíl nákladů a příjmů 57120 750 
Pokrytí nákladů poplatkem od obyvatel v %  40 % 

 

 
V Jívoví 26. 4. 2022                                                                             Pavla Ďásková 
                                                                                                             starostka obce 


