
Odpadové hospodářství obce Dalešice 

Základní údaje 

Kraj: Liberecký 

Počet obyvatel k 1. 1. 2013: 181 (56 obydlených domů, 29 rekreačních chalup) 

Produkce směsného komunálního odpadu v roce 2013: přibližně 43 kg/obyv. 

Systém odpadového hospodářství 

V Dalešicích se podobně jako v dalších obcích a městech Libereckého kraje třídí do kontejnerů papír, PET 
láhve, sklo a textil. Do pytlů se třídí plasty (kromě PET), nápojové kartony, kovové obaly a textil. Objemné, 
nebezpečné, stavební odpady mohou obyvatelé obce odevzdat na sběrném dvoře a překladišti v Proseči 
nad Nisou. Nakládání s bioodpady obec nezajišťuje. Údržbu zeleně pro obec zajišťují hasiči a od roku 2014 i 
1 veřejně prospěšný pracovník. Obec zakoupila mulčovací sekačku. Díky tomu nemá odpad z údržby zeleně. 
Domácnosti si sami bioodpad kompostují. 

Poznámka: V roce 2015, aby obec splnila požadavky vyhlášky 321/2014 Sb., instalovala na sběrném místě i 
240 litrový kontejner na bioodpady. 

Celková produkce komunálních odpadů v obci je necelých 100 kg na 1 obyvatele (množství objemného 
odpadu neznáme). Přitom přibližně polovina z tohoto množství se v obci vytřídí (v roce 2013 se v obci to 
bylo téměř 51 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů na 1 obyvatele). Viz tabulka: 

Druh odpadu 
Produkce  

(t) 
Produkce  
(kg/obyv.) 

Průměrná produkce 
(kg/domácnost) 

papír 3,50 19,3 62,5 
plast 2,73 15,1 48,8 
NK 0,22 1,2 3,8 
sklo 2,65 14,6 47,3 
kovy 0,10 0,6 1,8 
popelnice (SKO) 1,96 10,8 392 

pytle (SKO), max. hmotnost 20 kg 5,84 32,3 114 

Produkce jednotlivých typů odpadů je ovlivněna způsobem platby za odpady. Obyvatelé platí podle jejich 
množství, respektive objemu. Mají dvě možnosti, buď si mohou zaplatit popelnici o objemu 110-120 litrů, 
která se vyváží 1x za 14 dní (26x v roce), nebo si mohou kupovat jednorázově 110 litrové plastové pytle. 
V roce 2013 mělo zaplacenou popelnici v průměru pouze pět domácností. Pytlů na směsný odpad bylo 
prodáno 278, dalších 14 jich obec použila pro úklid. V průměru jich tedy bylo prodáno 5,7 na jednu 
domácnost. Pytel na směsný odpad v roce 2013 stál 57 Kč za kus, popelnice 1725 Kč. 

Efektivně si obec počíná i při zajišťování tříděného sběru. Při svozu dosahuje vysokou měrnou hmotnost 
v nádobách na papír (61,2 kg/m3) a sklo (225 kg/m3) a v nádobách a pytlích na plasty (33,3 kg/m3). Pytle na 
tříděný sběr se prodávají 5 Kč za kus.  

Celkové náklady odpadového hospodářství obce v přepočtu na 1 obyvatele se pohybují v rozmezí mezi 300 
až 500 Kč v závislosti na tom, co vše do nákladů zahrneme (likvidace odpady, zajištění tříděného sběru, úklid 
obce, údržba zeleně, práce pracovníka úřadu atd.).  



V obci nezaznamenali vážnější problémy s tvorbou černých skládek, pálením odpadů. Menší stížnosti řešili. 

Nominace na Odpadového Oskara 

Obec je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině obcí do 1000 obyvatel. Dalešice mají 
nejnižší ověřenou produkci směsného komunálního odpadu z obcí do 1000 obyvatel ze všech krajů ČR, 
které nám poskytly data (neposkytl kraj Středočeský a Karlovarský).    

Obec je nominována také na Odpadového Oskara v kategorii 2 za velmi nízkou produkci směsných 
komunálních odpadů, vysokou míru recyklace, motivační systém, díky kterému má obec i velmi nízké 
náklady na odpady. Oceňujeme také pravidelné zveřejňování výsledků hospodaření ve zpravodaji obce a její 
spolupráci se sborem dobrovolných hasičů.  

    

Zdroje informací 

Návštěva a korespondence s OÚ Dalešice 

Zpravodaj obce Dalešice - http://oudalesice.cz/index.php/zpravodaj 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž je realizována v rámci projektu "Prevence odpadů srozumitelně", který byl podpořen Ministerstvem 
životního prostředí. Texty nemusí vyjadřovat názory dárců. 

 


