
OBEC  LUTÍN 
Školní č.p. 203, 783 49  Lutín 

______________________________________________________________ 
 
 

 

 

TEL/FAX                  BANKOVNÍ SPOJENÍ                                             IČ 00299189 
585944323                Sberbank CZ a.s., č. účtu 4070003387/6800             DIČ CZ00299189                  

 

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství Obce Lutín 
za rok 2021 

 
Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech §60 odst. 4 musí obec jednou ročně zveřejnit způsobem 
umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně 
nákladů na provoz obecního systému. 

 
V roce 2021 bylo v obci Lutín vyprodukováno celkem 1182,19 tun odpadů.  
 
Přehled produkce odpadu v Obci Lutín v roce 2021: 
 

Druh odpadu Množství v tunách 
Nebezpečný odpad 2.27 
Ostatní odpad 10.04 
Kompozitní obaly 1.18 
Papír a lepenka 63.82 
Sklo 46.23 
Oděvy 12.66 
Jedlý tuk a oleje 1.03 
Plasty 58.89 
Kovy 1.52 
Biologicky rozložitelný odpad 312.14 
Směsný komunální odpad 581.21 
Objemný odpad 91.22 
Celkem 1182.19 

 
 
 
Náklady na odpadové hospodářství Obce Lutín v roce 2021: 
 

Položka Náklady v Kč 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů  28 612.84 
Sběr a svoz komunálních odpadů (SKO) 1 678 947.85 
Sběr a svoz ostatních odpadů (objemný) 333 851.34 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (tříděný, bioodpad) 753 579.97 
   
Celkem 2 794 992.00 
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V nákladech nejsou zohledněny náklady na obecní svozové auto IVECO, pracovníky technických 
služeb obce (výsyp veřejných košů a úklid na stanovištích), rovněž náklady na referentku OÚ, která 
má agendu odpadového hospodářství na starosti. V nákladech rovněž nejsou zahrnuty náklady na 
nákup nádob na tříděný odpad k rodinným domům a na vybudování polopodzemních kontejnerů 
v Lutíně na sídlišti. 
 
 
 
Příjmy z odpadového hospodářství obce v roce 2021: 
 

Položka Příjmy v Kč 
Místní poplatek za provoz odpadového hospodářství (od občanů s trvalým pobytem 540 Kč 
za osobu za rok, 440 Kč za osobu nad 70 let) 1 632 048.00 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (od podnikatelů zapojených do odp. systému obce) 258 214.50 
Využívání a zneškodňování komun. odpadů (od EKO-KOM, ASEKOL, druhotné suroviny, atd.) 450 443.50 
   
Celkem 2 458 263.80 

 
 
V příjmech nejsou zahrnuty dotace obdržené za účelem vybudování polopodzemních kontejnerů na 
sídlišti v Lutíně a na nákup nádob na tříděný odpad k rodinným domům.  
Z porovnání příjmů a výdajů je patrné, že obec z rozpočtu na systém odpadu v roce 2021 doplatila 
nejméně 336 728.20 Kč, tj. 106,83Kč na jednoho obyvatele (dle ČSÚ byl k 1.1.2022 počet 
obyvatel obce 3152). 
 
 
Jak je s odpadem nakládáno 
 
Směsný komunální odpad byl v první polovině roku 2021 svážen a likvidován společností 
Technické služby města Olomouce, a.s., od 1.7.2021 pak po realizaci výběrového řízení společností 
FCC Prostějov, s.r.o. Ve spalovně bylo zlikvidováno 334,33 tun směsného komunálního odpadu a 
246,88 tun bylo skládkováno. 
Tříděné složky komunálního odpadu byly z veřejných barevných kontejnerů a nádob u rodinných 
domů sváženy v první polovině roku rovněž společností Technické služby města Olomouce, a.s., od 
1.7.2021 pak společností FCC Prostějov, s.r.o. Tříděné odpady byly dále dotříděny a využity 
k recyklaci. 
Nebezpečné odpady a objemný odpad občané obce odevzdávají do sběrného dvora společnosti 
CENTRA CZ s.r.o., s kterou má Obec Lutín uzavřenou za tímto účel smlouvu o využívání služeb 
sběrného dvora. 
Bioodpad z velkoobjemových kontejnerů je svážen zaměstnanci Obce Lutín a odevzdáván 
v kompostárně Ing. Františka Sekaniny. Bioodpad z hnědých popelnic o objemu 660 l je svážen a 
likvidován společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
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Kovy z černých popelnic jsou sváženy zaměstnanci Obce Lutín a odevzdávány do výkupny kovů. 
Oděvy z kontejnerů rozmístěných po obci jsou sváženy společností TEXTILECO A.S. a textil je 
dále dotříděn a recyklován. Tato služba je pro obec prováděna zdarma.  
Jedlé oleje a tuky se odkládají jednak ve sběrném dvoře společnosti CENTRA CZ s.r.o., ale také do 
zelených nádob společnosti EKO-PF s.r.o., která oleje a tuky ekologicky recykluje. Služba je 
hrazena formou pronájmu nádob. 
 

Systém nakládání s odpady v Obci Lutín  
 
 Systém nakládání s odpady v obci Lutín je nastaven Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2021, o 
stanovení systému odpadového hospodářství, která je k dispozici na obecním úřadě a rovněž 
vzdáleným přístupem na odkazu: https://lutin.cz/aktuality/soubory/2021121_vyhlaska_05_2021.pdf 
 
 
 
Vypracoval dne 2.5.2022 
 
 
Ing. Jakub Chrást 
starosta obce 
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