
Další novinkou, která je však urče-
na rekreantům je zavedení pytlové-
ho systému pro lokalitu na Rybár-
ně. V průběhu loňského roku byly 
z přístupové cesty k chatám Na 
Hřebenci odstraněny všechny kon-
tejnery. Rekreanti z Hřebence mo-
hou využít velkoobjemový kontejner 
u železničního přejezdu. Pro rekre-
anty z chat u řeky je to ale daleko. 
Všechny okolnosti nás vedli k tomu, 
abychom na tomto místě vyzkoušeli 
fungování pytlového svozu odpadu. 
Letošní rok prověří jeho fungování. 
Rádi bychom ho zavedli i v jiných 
oblastech, kde by nahradil velké 
kontejnery na odpad.  

Další novinkou je přestěhování kon-
tejneru na textil v Kamenném 
Újezdci od pomníku na Draha.   

Vážení spoluobčané, rekrean-
ti, podnikatelé, 

celoevropským trendem je sni-
žování množství odpadů. Ať 
chceme nebo ne musíme se mu 
př i způsob i t .  Vzh l e dem 
k tomu, že se množství odpa-
dů stále zvyšuje, má jistě sna-
ha o zvrácení tohoto trendu 
smysl. Všechna opatření, kte-
rá provádíme a budeme 
v dalších letech provádět se 
tomuto cíli podřizuje. Ne však 
na úkor dostupnosti sítě sta-
novišť. Tu chceme rozšiřovat a 
dále vylepšovat.   

V loňském roce došlo 
k několika změnám, kterých 
jste si jistě všimli. Rozšířili 
jsme počet stanovišť na třídě-

ný odpad, některá stanovitě jsme 
přestěhovali, jiná zrušili. Největ-
ší změnou asi bylo přestěhování 
kontejnerů od restaurace U Ve-
menáče. Dlouho plánovaná a 
nákladná změna. Efekt je ale 
vidět na první pohled. Nevzhled-
né a velmi často přeplněné stano-
viště zmizelo z centra obce a … 
ubylo na něm směsného odpadu.  
Podařilo se odstranit jeden 
z  velkoobjemových kontejnerů 
v Hostěradicích. Bohužel to bylo 
až koncem roku. Jak bude nové 
řešení funkční prověří až letošní 
sezóna.  

 Novinkou pro letošní rok je zave-
dení svozu plastů z vybraných 
stanovišť 2x v týdnu. Nebude to 
však celoročně, ale v období letní 
sezóny, od června do září.  

Stále narážíme na neochotu ne-
bo pohodlnost některých obyva-
tel. Ať jsou informace jak a kam 
třídit komunální odpad snad na 
každém kroku a třídění probíhá 
mnoho a mnoho let, stále se po-
týkáme s problémem vyhozené-
ho  tř íd i te lného  odpadu 
v kontejnerech, do kterých vý-
hradně patří jen ten odpad, kte-
rý nelze vytřídit. Ačkoliv se pře-
dešlé odpadové komisi bravurně 
povedlo vyřešit snížení vývozu 
směsného komunálního odpadu 
v popelnicích, bohužel v černých 
kontejnerech (1100 l) a modrých 
velkoobjemových kontejnerech 
(7 m3) je vývoj opačný.  Pro srov-
nání, v roce 2011 byly modré 
velkoobjemové kontejnery vyve-
zeny 208x, v roce loňském už to 
bylo již 255x. U černých kontej-
nerů to bylo v roce 2011 1291x a 
v loňském roce už 1540x.  Otáz-

kou je, proč se tak děje? 
Z praxe máme bohužel ověřeno, 
že v těchto kontejnerech končí 
odpad, který tam nepatří a musí 
sedle platné vyhlášky obce č. 
1/2015 třídit, tzn. plasty, pa-
pír, sklo, tetra obaly, ple-
chovky a objemný odpad.  A 
to přes to, že kontejnery na tří-
děný odpad stojí hned vedle, ne-
bo o pár kroků dál. Snažíme se, 
aby odpadová stanoviště byla 
vybavena všemi nádobami, a 
přesto se toto děje. Proč?  Věřím, 
že vás napadne jako prvními 
viníky označit rekreanty, kteří 
nemají popelnice a odpad vyha-
zují pouze do těchto kontejnerů, 
ale to by bylo příliš jednoduché, 
a navíc nespravedlivé obvinění. 
Neboť i trvale bydlící nemají 
vždy své popelnice a tyto kontej-
nery využívají. Tuto možnost 
využívají lidé, k jejichž domu 
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Problematika směsného komunálního odpadu 
ve velkých kontejnerech  

nemůže zajet popelářský vůz. 
Ačkoliv někteří, ze stejných loka-
lit, popelnici mají a k hlavní sil-
nici ji každý týden dopraví. Další 
nešvar, který pozorujeme, je že 
občané využívají jak svou popel-
nici, tak i velké kontejnery, pro-
tože netřídí odpad a pásky na 
popelnice jim tím pádem nevy-
stačí.  

Mnoho  odpadu konč í  i 
v kontejnerech, které stojí u 
hlavních silnic a může je využít 
každý, kdo projede kolem. Naší 
snahou je proto kontejnery od 
silnic přesouvat pryč a snižovat 
jejich počet. Při úvahách o stěho-
vání stanovišť však narážíme na 
dva problémy. Stanoviště by mě-
ly stát na obecních pozemcích, 
kterých je málo a na dostupnosti 
pro popelářské vozy.   

Pokračování na 2. straně  
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Pokračování z 1. strany 
 
U modrých velkoobjemových kontejnerů lze 
sledovat navýšení vývozu, ale už zde nedochá-
zí k velkému nárůstu tun. Což může zname-
nat jen jediné, že v kontejnerech končí 
objemný odpad, který v nich končit ne-
smí.  V roce 2016 bylo z těchto kontejnerů od-
vezeno 204,8 tun a v loňském roce to bylo 
216,1 tun. A opět jsme u toho, tyto kontejnery 
nejsou v obci proto, 
aby do nich nezod-
povědní obyvatelé 
odkládali odpad, 
který patří jinam. 
Svou velikostí svá-
dí k ukládání věcí, 
které se do jiných 
nádob nevejdou – 
starý nábytek, pne-
umatiky, elektro 
odpad nebo třeba i 
kusy autovraků. 
Ale i pro tento od-
pad existují místa, 
kam je možné je 
legálně odložit.  

Vývoj počtu vývozů kontejnerů 1100 l  

Vývoj počtu vývozů velkoobjemových kontejnerů  

MNOŽSTVÍ ODPADŮ V ROCE 2019  

Trend minulých let se bohužel nezměnil, je 
vidět i z dat za rok 2019. Množství směsné-
ho odpadu se opět zvýšilo z 643 t v roce 
2018, na 652 t v roce 2019. Opatření, která 
se nám podařilo zavést se na jeho množství 
zatím neprojevila. Byla realizována až ve 
druhé polovině roku. Jejich efekt by se tedy 
mohl projevit až v průběhu roku tohoto. 
Celkové množství odpadu kleslo, především 
ale na úkor jeho tříděných složek.   

Velmi výrazný je pokles v množství plastů - 
19 t (28 t v roce 2018) a bioodpadu - 75 t 
(104,5 t v roce 2018), pokles je vidět i u skla 
– 26 t (29 t v roce 2018).  

Co pokles způsobilo zatím není jisté. U ostatních druhů odpadů je množství víceméně stálé.  

 

U všech sbíraných odpadů platí několik 
základních pravidel: 

1. Vhazovat jen to, co do kontejneru patří 

2. Zmenšit objem odpadů (např. sešlapáváním) 

3. Nevhazovat nádoby se zbytky jejich obsahu  

Za správně vytříděný odpad obec dostává zpětně 
peníze, které slouží k dalšímu financování nákla-
dů za svoz. Pokud se ale do kontejneru vhazuje 
nesešlapaný odpad, je z naší obce vyvážen spíš 
vzduch než něco, z čeho bychom mohli mít všichni 
užitek. 
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Poplatky za nádobu  1100 l 

Poplatky za nádoby 110 a 120 l  Poplatky za nádobu 240 l  
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Poplatky za svoz odpadu v roce 2020 

Počet svozů 
Max. počet osob v 

domácnosti 
Poplatek 

v Kč 
26 35 8 810 Kč 
52 70 17 560 Kč 

jednorázový vývoz 340 Kč 

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 

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 Kamenné-
ho Přívozu a rekreantům, kteří 
mají na území obce objekt k re-
kreaci. Pro placení poplatků proto 
není důležité, zda je člověk v obci 
hlášen, ale zda se v obci dlouhodo-
bě zdržuje nebo vlastní nemovi-
tost. 

Do obecního systému se mohou na 
základě smlouvy s obcí zapojit i 
podnikatelé provozující zde svou 
činnost. Bez smlouvy nesmí sys-
tém využívat, a pokud bude  

zjištěno, že tak činí, může jim 
být uložena pokuta. Pokud 
podnikatelům smluvní pod-
mínky obce nevyhovují,musí 
si objednat svoz od specializo-
vané firmy. Obec nezajišťuje 
svoz gastroodpadů (zbytky 
jídla a odpady z vaření). Ten-
to typ odpadu nepatří do ná-
dob na směsný odpad. Všech-
ny restaurace mají zákonnou 
povinnost mít likvidaci těchto 
odpadů smluvně zajištěnou se 
specializovanou firmou. 

Platbu můžete provést 
v hotovosti či platební kar-
tou na OÚ, složenkou nebo 
bankovním převodem nej-
později do konce března 
2020.   

Při platbě bankovním převo-
dem zašlete platbu na ban-
kovní účet: 4525111/0100. 
Jako variabilní symbol pou-
žijte 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         



Ceník svozu bioodpadu fy AVE v roce 2020 
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Stejně jako v letech minulých, 
nabízí obec možnost zprostřed-
kovat svoz bio odpadu přímo 
od domu s fy AVE. Máte-li o tu-
to službu zájem, obraťte se pro-
sím na obecní úřad (tel.: 
241 951 443). V ceně je zahrnut 
pronájem hnědé nádoby a její 
vysypání 1x za 14 dní v sudý 
pátek. Tato služba není zahrnu-
ta v ceně za svoz odpadů, zájem-
ci si ji hradí sami. 

SHROMAŽDIŠTĚ VE STATKU V HOSTĚRADICÍCH 

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

Období svozu Nádoba 120 l Nádoba 240 l 

8 měsíců (1.4. - 30.11.) 480 Kč 620 Kč 

7 měsíců (1.5. - 30.11.) 480 Kč 620 Kč 

6 měsíců (1.6. - 30.11.) 350 Kč 470 Kč 

5 měsíců (1.7. - 30.11.) 350 Kč 470 Kč 

4 měsíce (1.8. - 30.11.) 260 Kč 310 Kč 

3 měsíce (1.9. - 30.11.) 260 Kč 310 Kč 

Přehled o příjmech a výdajích obce za odpady v roce 2019 

Příjmy 

Poplatky za odpady místní, rekreanti, podnikatelé, bio popelnice 1.440.283,- Kč 

Příjem za tříděný odpad (odměna od firmy EKO-KOM, a.s.)     183.138,- Kč 

Celkem příjmy        1.623.421,- Kč 

Výdaje  

Svozy za komunální odpad a bio odpad     1.673.258,- Kč 

Svozy nebezpečného a objemného odpadu       106.045,- Kč 

Provoz Shromaždiště v Hostěradicích          46.537,- Kč 

Úpravy stanovišť a opravy kontejnerů         500.575,- Kč 

Další výdaje (nákup košů, pásky na popelnice)          19.229,- Kč 

Celkem výdaje         2.345.644,-Kč   

DOPLATEK OBCE                                                                                        722.223,- KČ 

Shromaždiště v Hostěradicích, 
ale pouze po předchozí do-
mluvě se starostou či mís-
tostarostou 
 
Nevhodné pálení bioodpadu je 
evergreen, který se bohužel opa-
kuje každé jaro i podzim. Biood-
pad, který chcete pálit musí být 
především suchý a nekontami-
novaný chemickými látkami.Je 
také třeba přihlédnout ke kli-
matickým podmínkám – pokud 
je inverze nebo fouká silný vítr, 
nebude kouř stoupat jak má a                   
bude obtěžovat okolí.  

Pokud máte rostlinný materi-
ál, který   nechcete komposto-
vat a nepanují ideální podmín-
ky na pálení využijte raději 
možnost odložit ho do přísluš-
ných kontejnerů. Nedávejte ho 
prosím do černých kontejnerů 
na směsný odpad. Nepatří tam 
a zbytečně zabírá prostor. Vět-
ší větve (po kácení apod.) je 
možné odvézt na Shromaždiště 
v Hostěradicích nebo po před-
chozí dohodě se starostou či 
místostarostou na obecní poze-
mek Na Losích.  

Bioodpad 

V období od 1. dubna do 30. listo-
padu 2020 bude obec svážet kaž-
dý týden bioodpad prostřednic-
tvím velkých kontejnerů, které 
budou přistavovány na obvyklá 
místa (Zastávka – pod Zahrádko-
vou vilou, Kamenný Újezdec – 
Na Drahách) každý týden. Na 
svém místě setrvají vždy několik 
dní. V provozní době shromaždiš-
tě je možné odvézt bioodpad i 
tam. Pokud budete potřebovat 
odložit bioodpad v období prosi-
nec - březen můžete jej odložit na  



Elektroodpad 

Menší zařízení odkládejte do čer-
vených kontejnerů, do nádoby na 
obecním úřadě a ve vchodu do 
základní školy. Větší zařízení 
můžete odvézt na Shromaždiště 
ve statku v Hostěradicích.  
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Četnost a den vývozu nádob na odpad 

papír 1x týdně – středa (Rakousy úterý)  

plasty 
1x týdně - úterý  (říjen - květen);  

2x týdně (červen – září)  

sklo 
1x týdně  - pátek (duben-říjen) 

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

obaly od nápojů 1x měsíčně – pátek  

textil a hračky podle naplněnosti 

kov 1x měsíčně – poslední pondělí v měsíci; 1x ročně svozem  SDH 

potravinářské oleje 1x měsíčně - 1. sobota v měsíci 

bioodpad, hnědé nádoby 1x za 14 dní – sudý pátek 

bioodpad (velké kontejnery) několik dní  1x týdně (duben - listopad) 

SKO (popelnice, kontejnery 1100 l) 1x týdně - čtvrtek  

SKO (kovový kontejner 7 m3)  podle naplněnosti 

elektroodpad podle naplněnosti (u hasičského hřiště, před Prefou, na OÚ) 

nebezpečný odpad 2 – 3x ročně (termín bude vyhlášen)  

objemný odpad  2 – 3x ročně (termín bude vyhlášen)  

Kam s odpadem 

Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad (zbytky ba-
rev, zářivky, akumulátory, …) 
je možné v předem stanovenou 
dobu přivézt na Shromaždiště 
v Hostěradicích. Termín prove-
dení svozu bude s dostatečným 
časovým předstihem zveřejněn. 

Objemný odpad 

Sběr  objemného  odpadu 
(nábytek, koberce, matrace, ….) 
probíhá zároveň se svozem ne-
bezpečného odpadu.Objemný 
odpad můžete po dohodě 
s pracovníky obecního úřadu 
u lož i t  na  Shromažd iš tě 
v Hostěradicích i mimo vyhláše-
ný termín. Nedávejte je prosím 
ke stanovištím tříděného odpa-
du, ale odvezte je rovnou do 
Hostěradic. 

Stavební a demoliční odpad 

Obec nezajišťuje likvidaci tohoto 
typu odpadu. Nejbližším místem, 
kde je možné tento odpad odložit 
je na překladiště na bývalé 
skládce na Radlíku. Uložení je 
zpoplatněno. Otvírací doba je 
pondělí až pátek 8.00 – 16.30 
hod. 

Pneumatiky 

Pro ojeté pneumatiky funguje 
systém zpětného odběru jako u 
elektroodpadu. Nedávejte je 
prosím do obecních kontejnerů, 
ani je nevozte na Shromaždiště 
v Hostěradicích. Jejich likvidaci 
zajišťují autoservisy a pneuser-
visy. 



 

V loňském roce jsme řešili pro-
blém s tím, že stanoviště u osa-
dy Orlík nebylo opakovaně vy-
vezené. Hromy a blesky se sná-
šely na adresu svozové firmy. 
Při bližším prozkoumání vyšlo 
najevo,  že  problém je 
v neprůjezdnosti jediné komu-
nikace vhodné pro průjezd. Ne 
vždy si to uvědomujeme, ale 
popelářský vůz je široké, vyso-
ké vozidlo o váze několika tun. 
Řidiči tohoto kolosu jsou sice 
kouzelníci, pokud si uvědomí-

me, kudy v naší obci projíždě-
jí, ale nedovedou vše. Buďte 
proto, prosím, ohleduplní a 
nechávejte svá vozidla zapar-
kovaná vždy tak, aby umožni-
la průjezd i tak velkého vozi-
dla jako je popelářské a uvě-
domte si, že kam se nevejde 
takové vozidlo, nevejdou se 
ani hasiči. A za špatně zapar-
kovaná vozidla hrozí i zákon-
ný postih.  Řidiči AVE mají 
pokyn, taková vozidla doku-
mentovat.  

Jako bonus máme pro Vás 
zdarma sadu tří tašek na 

tříděný odpad, o které 
můžete požádat na 

obecním úřadě. Jejich 
počet je omezen.  
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Několik slov na závěr 

Chtěli bychom Vás vyzvat ke spolupráci, máte-li jakékoliv nápady nebo připomínky k odpadům v obci, 
sdělte nám je, prosím, na naše e-maily.                                                                                                      
Zuzana Jirková (bludicka.zuz@seznam.cz)  a Eva Drahošová  (e.drahosova@seznam.cz) 

Zpracovala ekologická komise (březen 2020) ; www.kamennyprivoz.cz 

Mapa stanovišť odpadu  


