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Město Mikulášovice 
životní prostředí 

 

Informace o nakládání s komunálním odpadem v roce 2022 

 

Na území města Mikulášovice se třídí komunální odpad na složky: 

• papír 

• sklo bílé a sklo barevné 

• plasty 

• nápojové kartony 

• kovy 

• textil 

• biologicky rozložitelný odpad 

• jedlé tuky a oleje 

• objemný odpad 

• nebezpečný odpad 

• směsný komunální odpad 

• elektrozařízení 

• baterie 

 

  Produkce odpadů v roce 2022 

Název druhu odpadu 
Množství odpadu v 

tunách 

Papír a lepenka 24,346 

Kompozitní a nápojové kartony 0,219 

Sklo 19,418 

Plasty 25,000 

Kovy 0,672 

Jiné emulze 0,035 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 0,866 

Pneumatiky 2,370 

Olejové filtry 0,017 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek…. 3,360 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek….                                   
neuvedené pod č. 17 01 06 27,060 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 0,035 

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 0,01 

Kyseliny 0,024 

Jedlý olej a tuk 0,117 

Jiné oleje a tuky 0,076 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 0,198 
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Biologicky rozložitelný odpad 92,15 

Směsný komunální odpad 263,437196 

Objemný odpad 77,53 

Textil 4,716 

Baterie 0,056 

Elektrozařízení (Asekol, Elektrowin) 12,029 

 

 

Příjmy a výdaje v souvislosti s komunálním odpadem 

 

Druh příjmu Kč za rok 2022 
Poplatky vybrané od občanů, rekreantů a podnikatelů (SKO) 1 270 640,00 Kč 

Poplatky sběrného dvora 72 634,00 Kč 

Třídící sleva (za vytříděný odpad) / EKO-KOM 278 631,00 Kč 

Poplatky za zpětný odběr elektrozařízení a baterií (Asekol, Elektrowin, Ecobat) 26 038,00 Kč 

Poplatek od občanů BIO 139 447,00 Kč 

Příjmy celkem 1 787 390,00 Kč 

 

 

Druh výdaje Kč za rok 2022 
Směsný komunální odpad, nebezpečný odpad, BIO, objemný odpad (sběr, svoz, 
pronájem kontejnerů, popelnic, uložení odpadu na skládce) 

1 349 007,00 Kč 

Tříděný odpad (sběr, svoz, pronájem kontejnerů) 601 912,00 Kč 

Sběrný dvůr (provoz) 317 952,00 Kč 

Koše(město) 6 816,00 Kč 

Kontejnery na textil/pronájem nádob/DIMATEX CS spol. s.r.o. 1 452,00 Kč 

Výdaje celkem  2 277 139,00 Kč 

 

Doplatek města spojený s komunálním odpadem za rok 2022 je ve výši  

489 749,00 Kč. 

 

Město Mikulášovice dne 14.02.2023 

 

Vypracovala:        Monika Moravcová 

   živ. a odpadové hospodářství 

 

Bc. Aleš Jandus, v. r.  

          starosta  
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