
Nová informační povinnost – nakládání s odpady  

Úřad městyse Čachrov Vás informuje dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech: 

Celý systém odpadového hospodářství je organizován dle níže uvedených vyhlášek: 

OZV Městyse Čachrov č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

OZV Městyse Čachrov č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství  

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY | Úřad městyse Čachrov (cachrov.info) 

Městys Čachrov za r. 2021 vyprodukoval následující množství odpadů:  

- Kompozitní obaly (katalogové číslo 150105) - 0,132 t 

- Pneumatiky (katalogové číslo 160103) – 1,34 t 

- Cihly (katalogové číslo 170102) – 13,04 t 

- Kaly z čištění komunálních odpadních vod (katalogové číslo 190805) – 4,36 t 

- Papír a lepenka (katalogové číslo 200101) – 7,37 t 

- Sklo (katalogové číslo 200102) – 16,08 t 

- Textilní materiály (katalogové číslo 200111) – 0,083 t 

- Jedlý olej a tuk (katalogové číslo 200125) – 0,089 t 

- Plasty (katalogové číslo 200139) – 9,643 t 

- Kovy (katalogové číslo 200140) – 1,335 t 

- Biologicky rozložitelný odpad (Katalogové číslo 200201) – 26,86 t 

- Směsný komunální odpad (katalogové číslo 200301) – 194,89 t 

- Objemný odpad (katalogové číslo 200307) – 14,87 t 

Nebezpečné odpady  

- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (katalogové číslo 150110) – 0,5 t 

- Absorpční činidla, filtrační materiály znečištěné (kat. č. 150202) – 0,18 t 

- Stavební materiály obsahující azbest (katalogové číslo 170605) – 0,67 t 

- Olej a tuk neuvedený pod číslem (200126) – 0,62 t 

- Barvy, tiskařské barvy, lepidla (200127) – 0,95 t 

- Jiná nepoužitelná léčiva (katalogové číslo 200132) – 0,008 t 

S jednotlivými druhy odpadu je nakládáno následovně: 

– tříděné odpady, nebezpečné odpady, objemné odpady a směsný komunální odpad městys 

Čachrov dále předává svozové firmě Pošumavská odpadová s.r.o. k dalšímu zpracování. 

Městys Čachrov v r. 2021 uhradil za jednotlivé komodity v odpadovém hospodářství 

následující finanční částky:  

 

 

 

https://www.cachrov.info/mestyscachrov/vyhlasky.asp


Tříděný sběr celkem: 168 111,- Kč 

- sběr papíru: 44 691,- Kč  

- sběr plastů: 109 736,- Kč  

- sběr skla: 9 946,- Kč  

- sběr kovů: 3 738,- Kč  

Sběr biologických odpadů celkem: 40 155,- Kč 

Sběr nebezpečných odpadů celkem: 13 100,- Kč  

Sběr objemných odpadů celkem: 10 291,- Kč  

Sběr směsného komunálního odpadu celkem: 553 605,- Kč, tj. 2 841,- Kč/t  

Náklady na odpadové hospodářství za rok 2021 celkem: 785 262,- Kč. 

Na základě těchto zjištěných hodnot ohledně produkce a odstranění odpadů žádáme občany, 

aby důsledněji přistupovali k třídění jednotlivých komodit a snažili se nezvyšovat produkované 

množství (např. bioodpad ukládat do kompostu či vlastního kompostéru, předání 

nebezpečného a objemného odpadu v rámci sběru těchto odpadů apod.). Jen takto můžeme 

dosáhnout nezvyšování ceny za odpadové hospodářství. 


