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Zveřejnění povinných informací o komunálním odpadu  

dle zákona o odpadech za rok 2022 v obci Suchá Lhota 
 

 Na území obce Suchá Lhota se nachází 1x kontejner na papír, 2x 

kontejner na sklo (bílé a barevné sklo), 1x popelnice na olej, 3x kontejner na 

plast a 1x kontejner na bioodpad.  

 

 V obci Suchá Lhota je možné třídit odpad do připravených kontejnerů na 

papír, sklo plast, olej a bioodpad, které jsou vyváženy podle potřeby svozovou 

firmou. (Plast, papír, sklo - Liko Svitavy a. s., bioodpad - Městské služby 

Litomyšl s.r.o., olej - Černohlávek Group s.r.o.).     

 Nebezpečný odpad zajišťuje svozová firma Liko Svitavy a. s. 2x do roka. 

Firma také zajišťuje velkoobjemový odpad 1x do roka.   

 Komunální odpad zajišťuje svozová firma Liko Svitavy a. s. 1x za 14 dní 

(vždy ve čtvrtek).          

 Železný odpad lze zavést individuálně ke sběru a výkupu k firmě Havelka 

se sídlem v Hrušové.  

 

 Za rok 2022 se vyprodukovalo směsného komunálního odpadu 19,27 t 

(z toho odstraněno na skládance 9,99 t a 9,29 ve spalovně) a objemného odpadu 

1,00 t, kovy 0,752 t, likvidace zelného odpadu 6 t, jedlý olej a tuk 0,006440 t.  

 

 Celkové náklady na odpady za rok 2022 činí 74 787,26 Kč, sběr 

biologických odpadů 6 306 Kč, objemový odpad 320 Kč, nebezpečný odpad 

2 881, 44 Kč, směsný komunální odpad 49 919, 20 Kč. Celkové příjmy z 

poplatků za odvoz popelnic za rok 2022 činí 51 750 Kč.  

 

 Občané jsou každoročně řádně informování o systému třídění ve 

zpravodaji. Apelujeme na občany, aby třídili jednotlivé komodity. Dále 

každoročně pořádáme environmentální akce např. Ukliďme Česko, 

Slucholhotecký blešák atd., kde poukazujeme na třídění a využívání již 

nepotřebných komodit.  

 

 

 

Vypracoval: Matěj Doležal, místostarosta obce  

 

V Suché Lhotě, dne 31. 3. 2023 


