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REKREAČNÍ OBJEKTY

KONTAKTNÍ OSOBA

1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

ev. č. v systému EKO-KOM

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

IČO obce typ obce název obce

okres WWW

jméno příjmení titul e-mailová adresa obce počet v katastru obce

jméno příjmení

funkce telefon e-mail

1b) INFORMOVÁNÍ OBYVATEL

KONTAKTNÍ OSOBA (ŠÉFREDAKTOR)

název místního tisku nebo zpravodaje jak často zpravodaj vychází

jméno příjmení e-mailtelefon

v jakém nákladu vychází jedno číslo zpravodaje

Zveřejňujete OZV* nebo další informace ke správnému 
nakládání s odpady na internetových stránkách obce?

ANO   NE uveďte odkaz (URL) na umístění OZV na webu

uveďte odkaz (URL) na umístění dalších informací na webu
* obecně závazná vyhláška (o odpadech a o systému nakládání s nimi)

2) SBĚRNÁ SÍŤ NA TŘÍDĚNÝ SBĚR A SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

a) Počet sběrných hnízd na veřejném prostranství (stanovišť kontejnerů na tříděný sběr) v obci:

b) Počet nádob v obci a pytlový sběr nádobový počet nádob podle vlastníka (vyplňte ČÍSLEM)      pytlový 

sbíraná komodita
sběr obec / svazek 

obcí
svozová firma EKO-KOM občané

sběr

papír

plast směsný

PET lahve (pokud je sbíráte odděleně)

sklo čiré

sklo směsné

sklo kombinované (dělený kontejner pro sběr skla čirého a skla směsného)

kovy

nápojový karton (pokud jej sbíráte odděleně)

bioodpady

jedlé oleje a tuky

 textil (v režimu zákona o odpadech)

 textil (v režimu prevence, charita)

směsný komunální odpad *

* pokud nemáte přesné údaje o nádobách na komunální odpad, určete kvalifikovaným odhadem
c) Individuální sběrná síť (na papír, plast, sklo, NK nebo kovy)

Máte v obci individuální sběrnou síť na tříděný sběr? 
(Nádoby na tříděný sběr jsou určeny pro jednotlivé 
domácnosti nebo rodinné domy.)

ANO   NE  Uveďte, kolika obyvatel obce se tento systém týká (vyplňte ČÍSLEM) *:

* pokud nemáte přesné údaje o počtech obyvatel, určete kvalifikovaným odhadem

0 0 3 7 4 4 5 8 2 0 0 8 7 9 Obec Rosička

Žďár nad Sázavou www.obec-rosicka.cz

Gabriela Filipi ou.rosicka@seznam.cz 4

Gabriela Filipi

starostka obce 6 0 5 2 1 2 9 2 9 ou.rosicka@seznam.cz

https://www.obec-rosicka.cz/uredni-deska/detail/vyhlaska-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadov

https://obec-rosicka.cz
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3) SBĚRNÉ DVORY A OSTATNÍ ZPŮSOBY SBĚRU VYBRANÝCH ODPADŮ

sběrné dvory     ostatní způsoby sběru  

počet míst pro sběr sběrný dvůr
sběrný dvůr 

jiné obce
sběrné místo mobilní sběr výkupna jiný *

 počet míst pro sběr odpadů (vyplňte ČÍSLEM)

sbíraná komodita

tříděný sběr (papír, plast, sklo, nápojový karton)

kovy

jedlé oleje a tuky

bioodpady

 textil (v režimu zákona o odpadech)

 textil (v režimu prevence, charita)

směsný komunální odpad

objemný odpad

nebezpečný odpad

stavební odpad

* pokud uvádíte jiný způsob sběru, vypište, o jaký se jedná: 

ANO   NE

Využíváte sběrný dvůr v jiné obci?

název obce IČO obce

4) TŘÍDĚNÍ ODPADU NA ŠKOLÁCH

ANO   NE

(do tabulky vyplňte ČÍSLEM počet škol v obci, vypište všechny školy, obecní, krajské i soukromé)
Nachází se v obci školské zařízení?

počet škol mateřské základní střední
vysoké / vyšší 

odborné

celkový počet škol v obci

z toho počet škol, které sbírají vybrané druhy odpadů z domácností:        
papír

plast / plastová víčka

nápojové kartony

kovy

jiné odpady

drobná elektrozařízení

baterie

5) DALŠÍ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

ANO   NE
Zapojuje obec podnikatelské subjekty do systému 
odpadového hospodářství obce pomocí písemné 
smlouvy (podle § 59 odst. 5c zákona o odpadech)?

 Uveďte, kolik podnikatelů je v obci zapojeno (vyplňte ČÍSLEM):

Vážení odpadů při svozu
 Jakým způsobem se stanovuje hmotnost svezených odpadů? tříděný sběr

směsný 
komunální odpad

zvážením celého vozidla (vozidlo sváží jen vaši obec)

zvážením celého vozidla a rozpočítáním ze svezeného množství více obcí

vozidlo je vybaveno váhou na nástavbě a dokáže zvážit hmotnost odpadů každé obce zvlášť

vozidlo je vybaveno váhou na vyklápěči a váží každou nádobu zvlášť

není známo

jinak *

* pokud vyplňujete údaje v řádku jinak, napište stručně, o jaký způsob se jedná:  

Používá obec systém identifikace a evidence tříděného sběru, jako jsou například ISNO, MESOH, ECONIT a podobné? Ano Ne

(ZAŠKRTNĚTE pole, která odpovídají způsobům vážení odpadů v obci)
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6) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU BIOODPADŮ
(ZAŠKRTNĚTE pole, která 

odpovídají využívaným způsobům sběru)

typ biologicky rozložitelných materiálů
domácí 

kompostéry
komunitní 

kompostárna žádný sběr

rostlinný materiál ze zahrad

rostlinný materiál z domácností

rostlinný materiál z veřejné zeleně

Jakým způsobem obec podporuje domácí kompostování?

vyhláškou obce informační kampaní

zapůjčením kompostérů jinak

pokud jinak, jakým způsobem:

7) NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY
(ZAŠKRTNĚTE pole, která odpovídají typu bioodpadu a vyplňte ČÍSLEM hmotnost odpadu pro daný způsob sběru)

 7a) Způsoby sběru bioodpadů

způsob sběru odpad ze zahrad
kuchyňský odpad 
rostlinn. původu z 

domácností

odpad z jídelen 
(pouze odpady v 
systému obce)

odpad z údržby 
obecní zeleně

celková
   hmotnost *

(v t) 
žádné bioodpady

sběr do nádob

sběr do pytlů

sběr na sběrném dvoře

sběr do velkoobjemových kontejnerů

* pokud nemáte přesné údaje o hmotnosti, určete kvalifikovaným odhadem

(ZAŠKRTNĚTE pole, která odpovídají využívaným způsobům využití nebo odstranění bioodpadů)

 7b) Způsoby využití nebo odstranění bioodpadů

typ bioodpadu kompostárna
bioplynová

stanice skládka spalovna jiný žádné nakládání

odpad ze zahrad

kuchyňský odpad rostlinn. původu z domácností

odpad z jídelen (pouze odpady v systému obce)

odpad z údržby obecní zeleně

8) NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE (náklady uvádějte včetně DPH)

(do tabulky vyplňte ČÍSLEM náklady, které obec uhradila v roce 2021 za jednotlivé služby)

ANO    NE

Poskytla vám svozová firma rozpis nákladů po komoditách?
ANO    NE

Je obec plátcem DPH v oblasti služeb nakládání s odpady?

 a) Náklady dle druhů odpadů
nádobový a 
pytlový sběr

(v Kč) 

sběrný dvůr
a sběrné místo* 

(v Kč) 

mobilní sběr
(v Kč) 

ostatní sběr
(v Kč) 

náklady celkem
(v Kč) 

1.   sběr využitelných odpadů (tříděný sběr)

1a.  z toho tříděný sběr papíru

1b.  z toho tříděný sběr plastů

1c.  z toho tříděný sběr skla

1d.  z toho tříděný sběr nápojových kartonů

1e.  z toho tříděný sběr kovů

2.   oddělený sběr biologických odpadů od občanů

3.   oddělený sběr nebezpečných odpadů

4.   oddělený sběr objemných odpadů

5.   směsný komunální odpad

6.   stavební odpad     

7.   platby jiným obcím za využití sběrného dvora        

8.   odpadkové koše na veřejných prostranstvích - úklid a vysypávání        

9.   úklid odpadů na veřejných prostranstvích (tzv. litteringu)

10. nelegálně odložené odpady - černé skládky        

11. celkové náklady (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

* pokud neznáte náklady na sběr jednotlivých komodit na sběrném dvoře (sběrném místě), vyplňte pouze celkové náklady na provoz sběrného dvora do tab. 8b), řádek 1.

 b) Další specifické náklady náklady (v Kč) 

1.   celkové náklady na provoz sběrného dvora (sběrného místa) - včetně nakládání s odpady

2.   odpady vzniklé z údržby zeleně obce    

 3.   informování veřejnosti / propagace

 4.   administrativa odpadového hospodářství obce

5.   realizace motivačního systému na podporu tříděného sběru        

1,800 t 

11 505 Kč 11 505 Kč

2 001 Kč 2 001 Kč

8 648 Kč 8 648 Kč

856 Kč 856 Kč

0 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč

2 312 Kč 2 312 Kč

5 210 Kč 5 210 Kč

0 Kč 0 Kč

42 440 Kč 42 440 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

61 467 Kč

0 Kč

0 Kč

2 178 Kč

0 Kč
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9) ZPŮSOB ÚHRADY ZA SLUŽBY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ (obec - svozová firma)
(ZAŠKRTNĚTE pole, která odpovídají jednotlivým způsobům úhrady)

způsob papír plast sklo nápojový karton kov
směsný

komunální odpad

za nádobu / výsyp nádoby

za obsloužený objem

za svezené množství *

* pokud ano, uveďte částku za 1 tunu:

za obyvatele

za ujeté kilometry

paušální částka

zdarma

prodané množství odpadů

cena je zahrnuta v platbě za SKO

jiný způsob *

* pokud vyplňujete údaje v řádku jiný způsob, napište, o jaký způsob platby se jedná

(do tabulky vyplňte ČÍSLEM celkové příjmy obce v roce 2021)
10) PŘÍJMY OBCE Z POPLATKŮ ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD OBČANŮ A PODNIKATELŮ

* do příjmů nezahrnujte příjmy od společnosti EKO-KOM, a.s.

položka příjmy (v Kč celkem)

příjmy z poplatků od občanů (celkem) 

příjmy z poplatků od rekreantů (celkem) 

příjmy z poplatků od ostatních původců odpadu za využívání systému obce (celkem) 

výnosy z prodeje druhotných surovin (celkem)* 

výnosy ze sběru textilu

platby za zpětný odběr elektrozařízení (od kolektivních systémů celkem) 

příjmy od ostatních obcí (např. za sdílení sběrného dvora)

výnos ze skládkovacího poplatku (pokud je obec příjemcem)

11) VÝŠE POPLATKŮ OD OBČANŮ ZA SYSTÉM NÁKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY (obec - občan) (do tabulky vyplňte ČÍSLEM výši poplatků v roce 2021)

typ platby výše poplatku (v Kč)    

Místní poplatek za trvale bydlícího občana / poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

místní poplatek (Kč/občan a rok) Ano Ne

poplatek za odpady od rekreantů / za rekreační objekt (Kč/rok) Ano Ne

slevy na poplatku jsou stanoveny pro: rodiny s dětmi studenty

důchodce jiné *

žádné slevy * vypište:  

Poplatek za komunální odpad (podle zákona č. 185/2001 sb., o odpadech)           objem nádoby 120 litrů 240 litrů 1100 litrů jiný objem

platba za nádobu - týdenní svoz (Kč/nádoba a rok) Ano
N
e

platba za nádobu - čtrnáctidenní svoz (Kč/nádoba a rok) Ano
N
e

platba za nádobu - měsíční svoz (Kč / nádoba a rok) Ano
N
e

platba vztažená na občana žijícího v obci* (Kč/občan a rok) Ano
N
e

platba dle hmotnosti komunálního odpadu (Kč/kg) Ano
N
e

* poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad - nemusí mít v obci trvalý pobyt

Smluvní forma úhrady obci, smlouvy mezi občanem a obcí (napište druh platby - například Kč/známka za výsyp)

Ano
N
e

Smluvní forma úhrady svozové firmě, smlouvy mezi občanem a svozovou firmou (napište druh platby)

Ano Ne

Jiný smluvní vztah (napište typ vztahu a druh platby) 

Ano Ne

Kolik procent plátců v roce 2021 poplatky nezaplatilo? (pokud nemáte k dispozici přesné údaje, určete kvalifikovaným odhadem)   

13 200 Kč

1 200 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

8 176 Kč

0 Kč

0 Kč

300 Kč

300 Kč

0 %
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12) ZMĚNA POPLATKŮ DLE NOVÉHO ZÁKONA

 Jaký typ poplatku plánujete v roce 2022 použít (podle zákona o místních poplatcích 565/1990 Sb. ve znění od 1. 1. 2021)?

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci: základem je hmotnost odpadu (v kg na poplatníka)

poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci: základem je objem odpadu (v litrech na poplatníka)

poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci: základem je kapacita shromažďovacích prostředků

bez poplatku

(ZAŠKRTNĚTE jedno pole, které odpovídá plánovanému typu poplatku)

13) MOTIVACE OBYVATEL KE ZVYŠOVÁNÍ MNOŽSTVÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU (ZAŠKRTNĚTE pole, která odpovídají motivačním systémům zavedeným v obci)

typ motivačního systému

finanční odměna pro jednotlivé obyvatele za snížení produkce SKO (sleva na poplatku atp.)

finanční odměna pro jednotlivé obyvatele za třídění odpadů (sleva na poplatku, přímá platba, atp.)

finanční odměna pro jednotlivé obyvatele za nošení odpadů na sběrný dvůr (sleva na poplatku atp.)

nezvyšování/snižování poplatku pro všechny obyvatele při vysoké úrovni třídění

materiální odměna pro obyvatele (pytle, nádoby, tašky na třídění...)

motivace prostřednictvím pochvaly, informačních materiálů, článků v tisku apod.

jiná forma motivace *

 žádná forma motivace

* pokud vyplňujete údaje v řádku jiná forma motivace, napište stručně, o jakou formu se jedná:  

14) AKTIVITY V OBCI V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ (ZAŠKRTNĚTE pole, která odpovídají prevenčním aktivitám realizovaným v obci)

typ aktivity  

domácí / komunitní kompostování

opatření na úřadech a institucích zřizovaných obcí

informační aktivity pro občany

výměnné bazary, burzy

bezobalové prodejny

sběr textilu v režimu prevence, charita

organizace možnosti znovuvyužití věcí (např. aktivity na sběrném dvoře)

jiné aktivity *

žádné aktivity

* pokud vyplňujete údaje v řádku jiné aktivity, napište stručně, o jaké aktivity se jedná:    

15) MNOŽSTVÍ ODSTRANĚNÝCH NEBO ENERGETICKY VYUŽITÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
(do tabulky vyplňte ČÍSLEM množství odpadů v tunách za rok 2021)

služba
 množství směsného KO od 

obyvatel (katalogové číslo 200301)
(v tunách)

množství objemného odpadu 
(katalogové číslo 200307)

(v tunách)

odstranění na skládce

ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu)
(Praha - Pražské služby; Brno - SAKO Brno; Liberec - TERMIZO; ZEVO Plzeňská teplárenská)

16) CENY ZA ODSTRANĚNÍ NA SKLÁDCE NEBO ZA ENERGETICKÉ VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
(do tabulky vyplňte ČÍSLEM ceny v Kč za rok 2021)

 Má obec na svém území skládku KO?
* skládkovací  poplatek za uložení 1 tuny komunálního odpadu na skládku v roce 2021 činil 800 Kč/t 
(pokud však obec nepřekročila roční produkci SKO ve výši 200 kg/ob., činil 500 Kč/t)
** Praha - Pražské služby; Brno - SAKO Brno; Liberec - TERMIZO; ZEVO - Plzeňská teplárenská

služba

cena za odstranění nebo energ.
využití směsného KO  (katalogové 

číslo 200301) podle způsobu
(Kč/t vč. DPH)

cena za odstranění nebo energ.
využití objemného odpadu 

(katalogové číslo 200307) podle 
způsobu

(Kč/t vč. DPH)

odstranění na skládce jedné tuny odpadu včetně rekultivačního a skládkovacího poplatku *

energetické využití jedné tuny odpadu v ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu) **

Ano Ne

11,000 t 0,000 t 

0,000 t 0,000 t 

800 Kč 0 Kč

0 Kč 0 Kč
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17) LITTERING A ODPADKOVÉ KOŠE

ANO   NE
Zabýváte se v rámci obecní agendy řešením tzv. litteringu (odpad volně pohozený či 
ponechaný na místě pro něj nevyhrazeném)?

a) Jaké nástroje a opatření používáte v boji proti litteringu?

osvětová kampaň pro obyvatele a návštěvníky obce

pokuta za odhazování odpadů

informace na odpadkovém koši

organizace úklidů

jiné *

* pokud vyplňujete údaje v řádku jiné, napište stručně, o jaké nástroje se jedná:  

(ZAŠKRTNĚTE pole, která odpovídají způsobům vážení odpadů v obci)

b) Jaká území se pravidelně čistí od litteringu a kdo úklid provádí? externí firma
zaměstnanci 

obce
nezisková 
organizace dobrovolníci

toto území se 
nečistí

intravilán obce

městský park

lesy na území obce

vodní plocha

koryto řeky

stezky

jiné území:         

(ZAŠKRTNĚTE pole, která odpovídají subjektům uklízejícím littering v daných územích)

ANO   NE
Evidujete samostatně množství směsných odpadů sebraných prostřednictvím pouličních 
odpadkových košů?

 c) Kolik směsných odpadů se ve vaší obci v roce 2021 sebralo prostřednictvím odpadkových košů (vyplňte ČÍSLEM v tunách)?

 d) Kolik pouličních odpadkových košů na směsné odpady je ve vaší obci instalováno (vyplňte ČÍSLEM)?

(* Tento příkaz použijte pouze v případě, že používáte e-mailovou 
aplikaci, jako je např. Microsoft Outlook. Pokud používáte internetovou 

službu pro e-maily, uložte tento formulář na Váš disk a pošlete jej 
ručně jako přílohu e-mailu na adresu dotazniky.obce@ekokom.cz.) 


