
Vážení spoluobčané, rekreanti, podnikatelé, 

v příštích letech chceme provést úpravy odpadového hospodářství naší obce. Analýza systému 
ukázala nedostatky, které je třeba odstranit. Situace v naší obci je poněkud komplikovaná díky reli-
éfu krajiny, ve které leží. Nerozkládá se na rovině, ale naopak na několika kopcích a je rozdělena 
řekou. Také množství rekreačních objektů roztroušených na katastru obce komplikuje situaci, spo-
lečně s úzkými a často i příkrými cestami mezi domy ve staré zástavbě. 

Prvním krokem, který chceme provést, je redukce velkých kontejnerů na směsný odpad (plechové 
rakve) a černých kontejnerů, taktéž na směs, u hlavních silničních tahů. Z analýzy odpadového 
hospodářství obce totiž vyplynulo, že v těchto kontejnerech končí více než 80 % veškerého směs-
ného odpadu. Protože odpad sám nezmizí, není řešením jejich úplné odstranění, ale spíše přemís-
tění nebo zmenšení prostoru, který nabízejí. Tyto kontejnery nevyužívají jen ti, kterým jsou určené, 
ale také mnoho projíždějících a firem, které si na náklady obce likvidují svůj odpad z podnikání. A 
protože v nich končí velká část tříditelných složek, druhou částí řešení je rozšíření sítě míst, na od-
kládání tříděného odpadu.  

Důvody, proč jsme se do úpravy systému pustili jsou tři. A protože o peníze jde vždy až na první 
místě, tím prvním je udržet náklady obce na likvidaci odpadu na rozumné výši. V roce 2021 má vejít 
v platnost nový zákon o odpadech, který počítá s výrazným zdražením poplatků za skládkování, a 
to z dnešních 500 Kč za tunu až na 1850 Kč v roce 2030. Pokud s naším systémem nic neudělá-
me, zvýšené náklady se výrazně promítnou do výše poplatků pro občany i rekreanty. Ke zvýšení 
cen jistě dojde, rádi bychom se ale vyhnuli nějakému dramatickému skoku. Nechceme ani, aby vy-
brané poplatky pokryly veškeré nálady obce. I to je ale cesta, kterou některé obce jdou. Podrobněj-
ší přehled příjmů a výdajů obce na odpady je uvedený v tabulce na straně 2. 

Druhým a neméně důležitým důvodem ke změnám, je snaha o zvýšení podílu tříděného odpadu, 
a tím i příjmu za něj od EKOKOMU. V současnosti je úroveň třídění podprůměrná. V letech 2016 a 
2017 se pohybovala mezi 11 až 12 % (bez bioodpadu), v roce 2018 byla 16 %. Zkušenosti z jiných 
obcí ukazují že dosažitelná hodnota je 30 %. Ne, že by občané netřídili, naopak. Výsledky nám ale 
kazí velké množství směsného odpadu, a také to, že všechny statistiky vycházejí z přepočtu na 1 
trvale hlášeného obyvatele. S rekreanty nikdo nepočítá. Cílem dalších let je proto i výrazně větší 
zapojení rekreantů do třídění odpadů. Konkrétní údaje o množství tříděného odpadu podle druhů 
jsou uvedeny v další kapitole. 

A tím třetím důvodem je prostý fakt … proč máme platit za likvidaci odpadů, které u nás v obci ne-
vznikají?! 
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MNOŽSTVÍ ODPADŮ V ROCE 2018 

I přes různá opatření je na celkových číslech o množství odpadu za rok 2018 vidět nárůst. To ale 
přesně odpovídá celorepublikovému i evropskému trendu. V roce 2018 v naší obci vzniklo 852 t od-
padu, v roce 2017 to bylo 847 t, v roce 2016 737 t.  

Podrobnější rozbor tohoto čísla ukazuje zajímavý vývoj ve složení odpadu. Komunálního směs-
ného odpadu bylo 643 t, kupodivu o něco méně než v roce 2017. Množství tříděného odpadu vrost-
lo ze 196 t v roce 2017 na 209 t v roce 2018. Polovinu z tohoto množství, 105 t, tvoří bioodpad. 
Plastu bylo vytříděno 28 t, tedy zhruba stejně jako v minulých letech. I papíru se vytřídilo přibližně 
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Přehled o příjmech a výdajích obce za odpady v roce 2018 

I přes různá opatření je na celkových číslech o množství odpadu za rok 2018 vidět nárůst. To ale 
přesně odpovídá celorepublikovému i evropskému trendu. V roce 2018 v naší obci vzniklo 852 t od-
padu, v roce 2017 to bylo 847 t, v roce 2016 737 t.  

Podrobnější rozbor tohoto čísla ukazuje zajímavý vývoj ve složení odpadu. Komunálního směs-
ného odpadu bylo 643 t, kupodivu o něco méně než v roce 2017. Množství tříděného odpadu vrost-
lo ze 196 t v roce 2017 na 209 t v roce 2018. Polovinu z tohoto množství, 105 t, tvoří bioodpad. 
Plastu bylo vytříděno 28 t, tedy zhruba stejně jako v minulých letech. I papíru se vytřídilo přibližně 
stejně (26,5 t). U skla dochází od roku 2016 k navyšování o cca 1 t za rok. Letos jsme se dostali na 
29 t. Množství nápojových kartonů (Tera Pak) se dlouhodobě udržuje pod 0,5 t na rok. V obci se 
ročně vytřídí okolo 4 t textilu a okolo 1,5 t nebezpečných odpadů. Od roku 2017 máme i nádoby na 
sběr jedlého oleje. V roce jejich zavedení bylo sebráno 83 kg, v loňském roce to bylo již 746 kg. Stá-
le se bohužel v odpadu objevují pneumatiky, loni jich bylo 130 kg. Ke sběru kovů slouží jeden kon-
tejner. Jeho prostřednictvím je každoročně sebráno okolo 0,5 t. Dalších více jak 9,5 t kovů posbírali 
v loňském roce hasiči při svém každoročním svozu. 

Příjmy   Výdaje 

Obyvatelé    566 982 Kč   Svoz odpadu 1 838 740 Kč 

Rekreanti    766 978 Kč   Svoz nebezpečného a objemného odpadu      74 621 Kč 

Podnikatelé      43 813 Kč   Provoz Shromaždiště v Hostěradicích      50 540 Kč 

Tříděný odpad    229 709 Kč   Další výdaje (opravy kontejnerů, pásky apod.)      18 912 Kč 

Celkem 1 607 482 Kč   Celkem 1 982 813 Kč 

Doplatek obce 375 332 Kč 

Poplatky za svoz odpadu v roce 2019  

Poplatky za nádoby 110 l a 120 l  Poplatky za nádobu 240 l 

       

Počet 

svozů 

Max. počet osob v 

domácnosti 

Poplatek 

v Kč 
 

Počet 

svozů 

Max. počet osob v 

domácnosti 

Poplatek 

v Kč 

12 2 720 Kč  12 4 1 050 Kč 

16 3 1 000 Kč  16 6 1 440 Kč 

22 4 1 330 Kč  22 8 1 940 Kč 

27 5 1 660 Kč  27 10 2 380 Kč 

32 6 1 940 Kč  32 12 2 830 Kč 

38 7 2 270 Kč  38 14 3 380 Kč 

43 8 2 600 Kč  43 16 3 820 Kč 

47 9 2 830 Kč  47 18 4 150 Kč 

52 10 3 100 Kč  52 20 4 600 Kč 

jednorázový vývoz 60 Kč  jednorázový vývoz 90 Kč 
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Počet svozů 
Max. počet osob 

v domácnosti 

Poplatek 

v Kč 

26 35 8 810 Kč 

52 70 17 560 Kč 

jednorázový vývoz 340 Kč 

Poplatky za nádobu 1100 l 

Další kategorie a slevy 

Rekreační objekt využívající velkoobjemový kontejner 720 Kč 

Osoby nad 70 let trvale hlášené v obci a žijící osamoceně 
sleva 320 Kč z ceny poplatku 

Osoby se ZTP trvale bydlící v obci 

Osoby, které se trvale zdržují v obci a nemají popelnici viz popelnice 110 l a 120 l 

Systém odpadového hospodářství obce je určen občanům Kamenného Přívozu a rekreantům, 
kteří mají na území obce objekt k rekreaci. Pro placení poplatků proto není důležité, zda je člověk v 
obci hlášen, ale zda se v obci dlouhodobě zdržuje nebo vlastní nemovitost. 

Do obecního systému se mohou na základě smlouvy s obcí zapojit i podnikatelé provozující zde 
svou činnost. Bez smlouvy nesmí systém využívat, a pokud bude zjištěno, že tak činí, může jim být 
uložena pokuta. Pokud podnikatelům smluvní podmínky obce nevyhovují, musí si objednat svoz od 
specializované firmy. Obec nezajišťuje svoz gastroodpadů (zbytky jídla a odpady z vaření). Tento 
typ odpadu nepatří do nádob na směsný odpad. Všechny restaurace mají zákonnou povinnost mít 
likvidaci těchto odpadů smluvně zajištěnou se specializovanou firmou.  

JAK ZAPLATIT 

Platbu můžete provést v hotovosti či platební kartou na OÚ, složenkou nebo bankovním převodem 
nejpozději do konce března 2019.   

Při platbě bankovním převodem zašlete platbu na bankovní účet: 4525111/0100. Jako variabilní 
symbol použijte níže uvedené číslo části obce a jako poslední trojčíslí číslo popisné domu či evi-
denční číslo chaty. 

Kamenný Přívoz číslo popisné 0201xxx   Hostěradice číslo popisné 0203xxx 

  číslo evidenční 0211xxx     číslo evidenční 0213xxx 

Kamenný Újezdec číslo popisné 0202xxx         

  číslo evidenční 0212xxx         

NOVINKY ROKU 2019 

Úpravy systému sběru odpadů, které zavádíme v letošním roce, jsou spíše než konečným řeše-
ním v úvodu popsaného problému, prvním krokem z mnoha, které nás ještě čekají. Mnohá místa, 
která po změně přímo volají, jsou bohužel komplikovaná, především z hlediska přístupu pro techni-
ku. Vytipovali jsme proto pro začátek několik míst, která jsou pro techniku přístupná a poskytují i 
dostatečný prostor.  

Níže popsané novinky by měly být k dispozici od 1. 4. 2019. U nových stanovišť se ale může 
stát, že jejich realizace bude trvat o něco déle. Budou-li se Vám zdát nové úpravy nepohodlné, dej-
te jim prosím šanci. Na vše nové si vždy musíme nejdříve zvyknout.  
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Kamenný Přívoz 

Kašparka – při silnici na Netvořice stojí na kraji lesa osamocený kontejner na směsný odpad 
k dispozici všem projíždějícím. Určen je pro obyvatele rodinných domů nad silnicí, ke kterým nemá 
popelářský vůz šanci zajet. Rozhodli jsme se jej přemístit od silnice na křižovatku u Richtrů. Toto 
místo má tu výhodu, že není u hlavního silničního tahu a popelářský vůz sem zajíždí. Je také na tra-
se, kterou obyvatelé zmíněných domů musí projít nebo projet pokaždé, když opouští domov. Navíc 
nemusí absolvovat krkolomné schody a přechod silnice. 

U Prefy – při příjezdu z Újezdce na Zastávku, na okraji plácku před závodem vznikne nové sta-
noviště odpadu. Přemístí se sem kontejner na směsný odpad od kolejí a k němu přibydou kontejne-
ry na plast, papír, sklo, obaly od nápojů a na elektroodpad. Stávající stanoviště tříděného odpadu 
jsou velmi vytížená, nové stanoviště by jim mělo odlehčit a zároveň nabídnout rekreantům 
z Vávrovky prostor na odložení tříděného odpadu. 

Hřiště – u fotbalového hřiště v Kamenném Přívoze stojí dva kontejnery 1100 l na směsný odpad. 
Při zběžnějším pohledu dovnitř by zvídavý pozorovatel zjistil, že v nich jsou často věci, které tam 
nepatří, jako např. kufry, staré hadry nebo pneumatiky. Zhodnotili jsme tedy, že prostor, který nabí-
zejí, je zbytečně veliký a jeden kontejner jsme zrušili. Abychom podpořili třídění i v těchto místech, 
bude jeden kontejner na směsný odpad nahrazen třemi na tříděný – plasty, papír a sklo. 

 

Hostěradice 

U nádrže – v loňském roce se k požární nádrži v Hostěradicích přestěhovalo stanoviště tříděné-
ho odpadu z návsi, kterou zbytečně hyzdilo. Zůstal zde však i původní velkoobjemový kontejner 
(plechová rakev). Mimochodem nejdražší kontejner v obci. V loňském roce stál jeho provoz obec 
bezmála 100 tis. Kč. Příliš velký prostor na směsný odpad nijak nemotivuje k třídění, rozhodli jsme 
se ho proto zrušit a nahradit kontejnery 1100 l. A zároveň rozšířit stanoviště tříděného odpadu. Ten-
to kontejner i podle informací místních slouží nejenom rekreantům, pro které byl primárně určen, ale 
i podnikavcům z okolí. Často prý u něj zastaví dodávka a kdosi se do něj zbavuje jejího nákladu. 
Hostěradice by si jistě zasloužili i další stanoviště tříděného odpadu. I o něm uvažujeme, jen najít 
vhodné místo. 

Domov důchodců – ač se to nemusí obyvatelům jiných částí obce zdát, i v okolí bývalého domo-
va důchodců v Hostěradicích je nejenom mnoho rekreačních objektů, ale i rodinných domů. 
K likvidaci odpadu jim slouží dva kontejnery na směsný odpad. Nejbližší stanoviště tříděného odpa-
du pro tuto lokalitu je u obecního úřadu nebo v Hostěradicích u nádrže. Vzhledem k tomu, že to da-
ný prostor umožňuje, rozhodli jsme se kontejnery na směs doplnit kontejnery na plast a papír.  

 

Kamenný Újezdec 

Hřebenec – v lese u cesty na Prosečnici stojí tři kontejnery na směsný odpad sloužící chatám 
v okolí. Rozhodli jsme i zde zmenšit prostor, který nabízejí a podpořit třídění. Dva z nich proto na-
hradí kontejnery na papír a plast.  

U osady Orlík – v tomto místě je křížení několika cest zajišťujících přístup k rodinným domům a 
mnoha rekreačním objektům roztroušeným na svazích nad Sázavou. Rozhodli jsem se potenciál 
tohoto místa lépe využít a vytvořit zde plnohodnotné stanoviště tříděných odpadů. Nově zde nalez-
nete kromě kontejnerů na směsný odpad také nádoby na plast, papír, sklo a obaly od nápojů. 

 
Novinky, které jsme pro letošní rok připravili, jsou začátkem změn, které chceme provést. Chce-

me v nich pokračovat i v dalších letech tak, jak se nám bude dařit řešit rébusy, které nám připravila 
morfologie terénu a uspořádání zástavby. Největším oříškem budou chatové kolonie a zástavba ve 
starých částech obce. Možným řešením pro tyto špatně přístupné lokality, je zavedení pytlového 
sběru směsného a tříděného odpadu. V příštím roce se budeme zabývat vypracováním systému 
tohoto typu sběru pro některou z chatových kolonií. Jako pilotní projekt zřejmě poslouží oblast na 
Losích, kde plánujeme nahradit velkoobjemový kontejner kójí na pytle s odpadem. Páskový systém 
na popelnice na směsný odpad v dohledné době měnit nebudeme. Existuje jistě mnoho dalších 
možných systémů. V našich podmínkách je ale tento, i vzhledem k množství nádob, plně dostačují-
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cí. Je jednoduchý a transparentní. A i díky němu klesl počet přistavovaných nádob z více než 18,5 
tis. v roce 2011 na necelých 6,5 tis. kusů v roce 2018. Pravdou je, že někomu mnoho pásek přebý-
vá, jinému se naopak nedostává. To souvisí s množstvím vytříděného odpadu. I přes tyto rozdíly je 
třeba vzít v úvahu, že kromě vlastní nádoby na směsný odpad je každému poplatníkovi k dispozici i 
systém nádob na tříděný odpad a Shromaždiště v Hostěradicích. Neplatí si tedy jen za svou popel-
nici. Výše poplatků zůstává pro letošní rok stejná. I tak je cena oproti okolním obcím poměrně nízká. 
Vychází na cca 400 Kč na obyvatele na rok.  

PŘEHLED VÝVOZU ODPADŮ 

Druh odpadu Den svozu Četnost svozu 

papír středa (úterý Rakousy) 1 x týdně 

plast úterý 1 x týdně 

sklo 

pátek (duben – říjen) 1x týdně 

1. pátek v měsíci (listopad – březen) 1 x měsíčně 

obaly od nápojů pátek 
2 x měsíčně (240 l) 

1x měsíčně (1100 l) 

textil podle naplněnosti 

kov poslední pondělí v měsíci 1 x měsíčně 

potravinářský olej 1. sobota v měsíci 1 x měsíčně 

elektroodpad podle naplněnosti 

bioodpad (hnědé popelnice) sudý pátek 1x za 14 dní (duben – listopad) 

bioodpad (velký kontejner) 
viz tabulka níže 1x týdně (duben – listopad) 

sobota 1x měsíčně (prosinec – březen) 

směs 120 l, 240 l, 1100 l čtvrtek 1 x týdně 

směs kontejner 7 m3 podle naplněnosti 

nebezpečný odpad pátek - sobota 2 – 3x ročně 

objemný odpad pátek - sobota 2 – 3x ročně 

Shromaždiště v Hostěradicích  

Je v provozu od 1. dubna do 30. listopadu, každou sobotu od 11.00 do 13.00 hod.  

Kovy 

Je možné odložit do kontejneru u restaurace U Vemenáče. Lze do něj dát veškerý kov, který pro-
jde otvory. Větší kusy můžete odvést na Shromaždiště ve statku v Hostěradicích nebo předat sboru 
dobrovolných hasičů Kamenný Újezdec při jejich každoročním svozu. 

Elektroodpad 

V letošním roce budou v obci nově umístěny dva kontejnery na drobný elektroodpad od fy ASE-
KOL. Jeden bude stát na novém stanovišti na Zastávce U Prefy, druhý v Kamenném Újezdci u bý-
valého hokejového hřiště. Kromě toho je menší elektroodpad možné odložit do nádoby na obecním 
úřadě a v základní škole. Větší zařízení můžete odvézt na Shromaždiště ve statku v Hostěradicích.  
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Bioodpad 

Stejně jako v předchozích letech sváží obec, v období 1. 4. – 30. 11. 2019, každý týden biood-
pad prostřednictvím velký kontejnerů. Místa i časy jejich přistavení zůstaly stejné jako v loňském 
roce.  V letošním roce bude možné odložit bioodpad i v zimním období, tedy od prosince do břez-
na. Za tímto účelem bude 1x měsíčně otevřeno Shromaždiště v Hostěradicích. Konkrétní termín 
bude předem zveřejněn. 

Kamenný Přívoz Zastávka pod Zahrádkovou vilou pondělí 11.00 – pátek 10.00 

Kamenný Újezdec Na Drahách pátek 10.15 – pondělí 9.00 

Hostěradice Shromaždiště ve statku sobota 11.00 – 13.00 

I v letošním roce obec nabízí možnost zprostředkovat svoz bioodpadu přímo od domu s fy AVE. 
Máte-li o tuto službu zájem, obraťte se prosím na obecní úřad (tel.: 241 951 443). V ceně je zahrnut 
pronájem hnědé nádoby a její vysypání 1 x za 14 dní. Tato služba není zahrnuta v ceně za svoz 
odpadů, zájemci si ji hradí sami. 

 Cena svozu bioodpadu fy AVE v roce 2019 

   

Období svozu Nádoba 120 l Nádoba 240 l 

8 měsíců (1.4. - 30.11.) 460 Kč 600 Kč 

7 měsíců (1.5. - 30.11.) 460 Kč 600 Kč 

6 měsíců (1.6. - 30.11.) 350 Kč 450 Kč 

5 měsíců (1.7. - 30.11.) 350 Kč 450 Kč 

4 měsíce (1.8. - 30.11.) 250 Kč 300 Kč 

3 měsíce (1.9. - 30.11.) 250 Kč 300 Kč 

Bioodpad ze zahrad je také možné spálit na otevřených ohništích. Takový odpad však musí být 
především suchý a nekontaminovaný chemickými látkami. Kromě toho je třeba přihlédnout ke kli-
matickým podmínkám, stavu ovzduší a hustotě zástavby. Každoročně tyto zásady opakujeme, bo-
hužel se stále setkáváme s bezohlednými lidmi, kteří pálí mokrý, většinou ještě čerstvý odpad ze 
zahrady a zamořují dusivým dýmem široké okolí. Apelujeme proto na všechny, buďte prosím ohle-
duplní ke svému okolí! Využijte v první řadě kompost nebo některou z výše uvedených možností 
odvozu. Větší větve (po kácení apod.) je možné odvézt na Shromaždiště v Hostěradicích nebo po 
předchozí dohodě s obecním úřadem na obecní pozemek Na Losích. Pokud již musíte zahradní od-
pad pálit, nechce jej dostatečně proschnout.  

Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad (zbytky barev, zářivky, akumulátory, …) je možné v předem stanovenou do-
bu přivézt na Shromaždiště v Hostěradicích. Termín provedení svozu bude s dostatečným časovým 
předstihem zveřejněn. 

Objemný odpad 

Sběr objemného odpadu (nábytek, koberce, matrace, ...) probíhá zároveň se svozem nebezpeč-
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ného odpadu. Objemný odpad můžete po dohodě s pracovníky obecního úřadu uložit na Shromaž-
diště v Hostěradicích i mimo vyhlášený termín.  

Stavební a demoliční odpad 

V letošním roce mohou nově občané i majitelé rekreačních objektů odvézt stavební a demoliční 
odpad na překladiště na bývalé skládce na Radlíku. Uložení je zpoplatněno. Otvírací doba je 
pondělí až pátek 8.00 – 16.30 hod.  

Pneumatiky 

V loňském roce byl i pro ojeté pneumatiky nově zavedený sytém zpětného odběru. Pneumatiky je 
možné bezplatně odevzdat v pneuservisu nebo autoservisu bez ohledu na značku nebo místo náku-
pu. Ne každý servis to však umožňuje. Seznam těch, kde to možné je, naleznete na internetových 
stránkách www.mzp.cz/cz/odber_pneu a www.eltma.cz/sberna-mista. Ojeté pneumatiky proto pro-
sím nedávejte do obecních kontejnerů, ani je nevozte na Shromaždiště v Hostěradicích. Jejich li-
kvidace poté zbytečně zatěžuje obecní rozpočet i životní prostředí.  

Několik slov závěrem 

Pokud do popelnice nebo do kontejneru dáváte popel, nechce jej řádně vychladnout. Pokud bude 
v popelnici horký popel, popeláři ji nevyvezou. Popel by mohl zapálit ostatní odpad v bubnu pope-
lářského vozu a následně by mohl shořet celý vůz. Horký popel byl zřejmě důvod proč v loňském 
roce shořelo několik 1100 l kontejnerů na směsný odpad (např. 2 na Hřebenci). 

A u pálení ještě zůstaneme. Odpady nikdy nepalte v kotli. Kromě toho, že si zaneřádíte komín, 
vypustíte do ovzduší i nebezpečné zplodiny, které vám a vašemu okolí mnohou způsobit vážné 
újmy na zdraví. 

A na úplný závěr ještě jedno obecné doporučení. Ještě, než cokoli vyhodíte, zkuste se zamyslet, 
jestli by to nešlo znovu použít. Prodloužení životnosti či předcházejí vzniku odpadů je mnohem pří-
nosnější než recyklace a ekologická likvidace dohromady.  

Zpracovala Ekologická komise (únor 2019) 
Zuzana Jirková, e-mail: bludicka.zuz@seznam.cz 
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