
INFORMACE O ODPADECH 
 
Vážení spoluobčané, 
tímto bych Vás chtěl informovat o změně četnosti svozů, o nádobách na tříděný odpad, 
o změně poplatku za odpady a kontejnerech na bioodpad. 
 
ZMĚNA INTERVALU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU  
V roce 2021 budou nádoby s komunálním odpadem sváženy od vašich domů 
v intervalu 1x za 4 týdny.  
Svozová společnost z logistických důvodů odmítá dále odpad svážet 1x za 3 týdny, 
jak tomu bylo doposud. Naše obec se musela rozhodnout mezi svozem 1x za 2 týdny 
nebo 1x za 4 týdny. Zejména kvůli vysoké finanční náročnosti první varianty jsme se 
rozhodli pro svoz nádob ve čtyřtýdenním intervalu. Ve stejném intervalu sváží i větší 
obce na Šternbersku a na základě zkušeností vede nižší interval svozů 
k důslednějšímu třídění odpadu a k nižší produkci komunálu.  
 
NÁDOBY K DOMŮM NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
Koncem roku 2021 bychom Vám měli dodávat k domům nádoby na papír a na 
plast. Pokud nedojde k dalším komplikacím, od roku 2022 by měl tento svozový 
systém fungovat v rámci celého mikroregionu Šternbersko (společně s námi se 
přihlásilo dalších 21 obcí). Celý projekt se pozdržel z důvodu pandemie.    
 
ZMĚNA POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Od roku 2021 jsme nuceni zvýšit poplatek za svoz odpadu o 50,- Kč a to na 
částku 500,- Kč ročně, za občana, resp. za stavbu. Od roku 2014 vzrostla cena za 
jeden svoz komunálního odpadu přibližně o 90%. Obec investovala přes 500.000,- Kč 
do dalších nádob na tříděný odpad (plast, papír, sklo, kovy, nádoby na bioodpad a 
kompostéry) s cílem snížit množství komunálu a usnadnit občanům třídění odpadu. 
Objem komunálu však bohužel zůstává v posledních letech přibližně stejný. Průměrné 
roční náklady naší obce na odpadové hospodářství (včetně nákladů na traktor, 
pracovníky, nákupy nádob apod.) činí přibližně 270.000,- Kč/rok, zatímco na 
poplatcích od občanů se ročně vybere přibližně 90.000,- Kč/rok, což pokryje jen třetinu 
nákladů. Svoz odpadu je tak naší obcí dlouhodobě výrazně doplácen, což omezuje 
možnosti investic do dalších služeb občanům.  
 
KONTEJNERY NA BIOODPAD 
Prosíme občany, aby kontejnery na bioodpad užívali v rozumné míře, s ohledem 
na ostatní a odkládali do nich pouze materiály, pro které jsou určeny. 
Naším traktorem jsme v roce 2020 vyvezli rekordních 80 kontejnerů na bioodpad, což 
je výrazně více, než v okolních obcích obdobné velikosti, kde bývá občanům k 
dispozici pouze jeden velkoobjemový kontejner. Také se v kontejnerech opakovaně 
objevovaly nevhodné materiály. Pokud bude tento trend pokračovat, budeme nuceni 
omezit počet kontejnerů nebo dobu, kdy budou k dispozici. 
 
Velmi děkujeme všem ohleduplným občanům, kteří třídí odpad, kompostují a 
využívají kontejnery na bioodpad zodpovědně a s mírou. Věřím, že se nám 
v budoucnu podaří ještě zdokonalit v třídění a snižování produkce odpadu a 
ušetřené prostředky budeme moci investovat do rozvoje dalších služeb v naší 
obci. 

Tomáš Pudl (starosta obce)  


