
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Slatiňany při činnosti 
právnických a podnikajících fyzických osob - od 1. 1. 2023 

 
Právnické a podnikající fyzické osoby (dále jen původce) se mohou zapojit do obecního systému 
odpadového hospodářství na základě smlouvy s městem dle vyhlášky města Slatiňany č. 6/2021.  
 
Předmětem smlouvy je nakládání s komunálním odpadem a odpady z obalů z papíru, plastů, skla a 
kovů, které při své činnosti produkuje původce (dále jen „komunální odpad“). Město touto smlouvou 
umožní původci zapojit se a využívat systém a původce se za to městu zavazuje platit sjednanou 
cenu. 
 
Původce musí využívat systém pouze pro komunální odpad vzniklý při jeho činnosti naplňující 
charakter komunálního odpadu ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech. Komunální 
odpad tak nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a 
čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti a stavební a demoliční odpad. Dále 
musí komunální odpad třídit a zařazovat podle systému města. 
 
Původce je dále povinen zajistit si na vlastní náklady sběrnou nádobu-popelnici nebo kontejner na 
směsný komunální odpad, kterou je povinen při požadavku vyvezení umístit na svozové místo, a to 
ve svozový den. Tato sběrná nádoba musí být označena čipem, který poskytne původci město. 
 
Původce je na základě této smlouvy oprávněn využívat pro nakládání s komunálním odpadem tyto 
sběrné nádoby, zařízení a místa: 
 

a) sběrné nádoby – popelnice a kontejnery, které slouží k ukládání směsného komunálního odpadu  
(tj. zbytkového odpadu po vytřídění), 

b) barevné kontejnery na tříditelné (využitelné) složky komunálního odpadu, tj. na papír, bílé a barevné sklo a 
plasty společně s nápojovými tetrapakovými kartony, umístěné po městě, 

c) sběrné nádoby – zelené popelnice na potravinářské oleje a tuky, umístěné po městě, 
d) označenou nezpevněnou plochu vedle kompostárny města Slatiňany (za seníkem ve Škrovádu) určenou 

k oddělenému soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, 
e) odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích města, které slouží k ukládání směsného 

komunálního odpadu, 
f) sběrné nádoby – červené popelnice na drobné kovy, umístěné po městě, 
g) sběrné pytle o objemu 120 l pro plasty společně s nápojovými tetrapakovými kartony (systém svozu dům od 

domu) a 
h) papírové krabice nebo balíky pro vytříděný papír (systém svozu dům od domu). 

  
Rozmístění kontejnerů a ostatních nádob po městě je zveřejněno na webových stránkách města. 
Harmonogram svozu sběrných nádob na směsný komunální odpad i harmonogram svozu sběrných pytlů 
na plasty společně s nápojovými tetrapakovými kartony a papírových krabic nebo balíků pro vytříděný 
papír (systémem dům od domu) jsou vždy v aktuální verzi zveřejněny na webových stránkách města. 

 
Výše úhrady za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství:   

 

Cena za využití odpadového systému města Slatiňany se odvíjí od počtu sběrných nádob-popelnic na 
směsný komunální odpad, které budou vyváženy. 

 

 

Sběrná nádoba o objemu Cena bez DPH Cena včetně DPH 

110 l a 120 l   2 432,-   2 943,- 

140 l   2 753,-   3 331,- 

240 l   3 878,-   4 692,- 

360 l   5 207,-   6 300,- 

1100 l 12 148,- 14 699,- 

 
Úhrada za využití odpadového systému města Slatiňany je splatná jednorázově, vždy do 31. 3. 
příslušného kalendářního, a to na účet města č.: 19-2223531/0100, VS: 3722.  


