
KOMUNÁLNÍ ODPAD A VYT ŘÍDĚNÉ SLOŽKY (PAPÍR, PLASTY, 
SKLO) 

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění konkrétně v § 17 – povinnosti a 
oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem – jsou velmi 
podrobně specifikovány podrobnosti o nakládání s komunálním odpadem. V této kapitole 
jsou proto uvedeny základní informace o nakládání s komunálním odpadem a jeho 
vytříděnými složkami (papír, plasty, sklo) ve Svitavách v roce 2017. 

Svoz komunálního odpadu a sběr jeho vytříděných složek, stejně jako v minulých letech, 
zabezpečovala společnost LIKO SVITAVY a.s., která tuto činnost provádí kromě Svitav i 
v dalších městech a obcích okresu Svitavy. Ze Svitav je komunální odpad ze sběrných vozů 
soustřeďován na překladišti a odtud odvážen velkoobjemovými kontejnery (souprava převáží 
60 m3 odpadu), nebo presovými nákladními automobily, na skládku komunálního odpadu 
Třebovice, která je provozována firmou Eko-Bi s.r.o. Česká Třebová.  

Pro sběr odpadu bylo používáno několik druhů sběrných nádob na komunální odpad. 
V rodinné zástavbě se používají převážně 110 litrové až 240 litrové nádoby (popelnice), na 
sídlištích jsou rozmístěny kontejnery o objemu 1.100 litrů. Dále jsou na území města 
rozmístěny kontejnery na vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo).  

Množství vykoupených a odevzdaných odpadů ve sběrném dvoře a množství odpadů 
odebraných prostřednictvím oprávněných osob za občany města Svitavy v roce 2017 
je uvedeno v tabulce 1 a 2. 

Tab. 1 Množství odebraného, vykoupeného a zneškodněného odpadu v roce 2011-
2017 prostřednictvím firmy LIKO SVITAVY a.s. a dalších oprávněných osob (tuny) 

Druh odpadu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

komunální odpad 2.874,9 2.902,9 2.922,4 2.912,5 2.873,5 2.999 2.880,9 

papír 532,1 633,3 609,6 595,6 608,6 658,1 794,1 

plasty 183,5 205,8 183,2 206,8 226,81 248,1 281,4 

sklo 157,7 141,6 152,8 138,8 155,9 175,5 170,9 

vytříděné složky 
celkem: 
 papír, plasty, sklo 

873,3 980,7 945,6 941,2 983 1081,7 1.246,4 

celkové množství 
odpadu 

3.748,2 3.883,6 3.868,0 3.853,7 3.856,5 4.080,7 4.127,3 

podíl vytříděných 
složek (%) 

23,3 25,3 24,5 24,4 25,5 26,5 30,2 

Zdroj: LIKO SVITAVY a.s. 



 

Tab. 2 Další druhy odebíraných odpadů (tuny) v období 2011-2017 

Další druhy odpad ů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

železné a barevné kovy 2.363,2 1.445,5 1.445,5 1.457,5 1.193,4 
1.400,1

3 912,07 

zářivky 0,0 0,0 1,39 0,07 0,004 0,012 0,028 

obaly znečištěné 
škodlivinami 

1,65 7,42 7,42 0,38 6,62 1,54 0,52 

odpadní oleje 0,67 0,2 0,2 3,7 0,59 1,68 1,29 

Zdroj: LIKO SVITAVY a.s. 

 


