
 
ZNĚNY V SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který 
je účinný od 1.1.2021 a všichni jsou povinni se tímto řídit.  
Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad na způsob nakládání s odpady a s 
tím i zvýšené finanční náklady. Zejména je nutné sledovat, a co nejpřesněji vykazovat 
produkci komunálních odpadů z jednotlivých obcí, jelikož produkce komunálních odpadů 
přímo ovlivňuje finanční dopad na obec.    
Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely zákona o odpadech se zástupci obcí, jež jsou 
obsluhovány Technickými službami Hlinsko, s.r.o., dohodli na dalším společném postupu, 
kterým je zavedení komplexního řešení svozu odpadů, tzv. chytrý systém svozu odpadů. 
Jedná se o zavedení evidenčního systému odpadových nádob (popelnic) v jednotlivých 
obcích.  
V průběhu první poloviny roku 2021 by měly být všechny nádoby na odpad očipovány a 
následně pasportizovány. Aby byla možná pasportizace očipovaných nádob, je nutné, aby 
každá nádoba byla opatřena číslem popisným. Tímto opatřením, které je prvním krokem 
v plnění podmínek zákona o odpadech, bude zpřesněno produkované množství 
komunálních odpadů z jednotlivých obcí a tím i odpovídající finanční náklad spojený 
s likvidací odpadů v dané obci.  
Prvním krokem, co je nutné učinit, je označení číslem popisným nádobu na komunální 
odpad (popelnici), která bude následně obsluhována. 
Po tomto bude následovat očipování nádob, což bude zajištěno ze strany obce. O termínu 
čipování budou občané v dostatečném časovém předstihu informováni. Po tomto bude 
provedena pasportizace nádob – přiřazení čipu k číslu popisnému, což už budou provádět 
Technické služby Hlinsko, s.r.o. v rámci svozu odpadů, o čemž budou rovněž občané 
informováni, aby ponechali nádoby na stanovišti delší dobu a mohlo tak dojít k pasportizaci 
všech nádob.  
Evidence sběrných nádob je vyvolána dopady zákona o odpadech, který nabyl účinnosti od 
1.1.2021.  

Petr Stejskal, jednatel TS Hlinsko 

 
 
 
 
Vážení spoluobčané,  
na základě výše uvedených informací o odpadech Vás žádáme o sdělení počtu 
popelnic, které na daném čísle používáte, dále nám sdělte z jakého materiálu jsou 
popelnice (plech, plast) a jaký mají popelnice objem (plechová popelnice - 110l, 
plastová popelnice malá – 120l nebo velká - 240l).  
Informace nám sdělte prostřednictvím e-mailu - obec@lubna.cz, telefonicky – 
461 745 215 nebo osobně v kanceláři obecního úřadu a to nejpozději do 15. 3. 2021. 
 
Během měsíce března začneme označovat nádoby-popelnice na směsný komunální 
odpad štítkem s uvedeným číslem popisným a následně na popelnice umístíme čipy. 
Každá domácnost bude tedy povinna přistavit před dům VŠECHNY nádoby 
na směsný komunální odpad, které využívá a které jsou funkční. O datu budete včas 
informováni rozhlasem, sms zprávou nebo lubna.cz. 
 
Děkuji všem občanům Lubné za pochopení. 
 

Josef Chadima, starosta obce Lubná 
 


