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ODPADOVÝ BULLETIN  
OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ pro rok 2021 

Milí spoluobčané, rekreanti, podnikatelé, 

jako každý rok dostáváte do rukou bulletin o odpadovém hospodářství v naší obci, obsahující informace o tom, jak 
platit poplatky za odpad, jakým způsobem nakládat s odpady (jak a co třídit, kam odpad odkládat a kdy se co 
vyváží) a také zhodnocení uplynulého roku z hlediska odpadů i nástin pohledu do let příštích. 

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. Výše poplatku závisí na velikosti popelnice a počtu pásek, které 
po platbě obdržíte na OÚ a pomocí kterých v případě potřeby svozu nádobu označíte. Informace pro  podnikatele 
jsou uvedeny na poslední straně bulletinu. 

Počet 

svozů 

Max. počet osob 

v domácnosti 
Poplatek 

 

Počet 

svozů 

Max. počet osob 

v domácnosti 
Poplatek 

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 

Poplatky za nádoby 110 a 120 l Poplatky za nádobu 1100 l Poplatky za nádobu 240 l 

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 

Další kategorie a slevy 

Platbu proveďte nejpozději do 31. března 2021 buď bankovním převodem, osobně na OÚ (v hotovosti či platební 
kartou) nebo složenkou (obec složenky nezasílá). Občané nacházející se kvůli koronavirové krizi ve finanční tísni 
mohou OÚ písemně požádat o rozložení poplatku do dvou (u částky vyšší než 2 tis. Kč do třech) splátek. 

Číslo účtu pro platbu převodem je 4525111/0100. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol, který je 
nezbytný pro přiřazení vaší platby. Variabilní symbol utvořte dle části obce a typu nemovitosti a jako poslední 
trojčíslí použijte číslo popisné domu či evidenční číslo chaty: 

K. Přívoz  K. Újezdec  Hostěradice  

číslo popisné 0201xxx číslo popisné 0202xxx číslo popisné 0203xxx 

číslo evidenční 0211xxx číslo evidenční 0212xxx číslo evidenční 0213xxx 

Poplatky za svoz odpadu v roce 2021 

Jak platit? 

Počet 

svozů 

Max. počet 

osob  
Poplatek 

26 35 8 810 Kč 

52 70 17 560 Kč 

jednorázový vývoz 60 Kč 
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Svoz bioodpadu firmou AVE 
Pokud máte zájem o svoz bioodpadu přímo od domu, nabízí obec stejně jako v minulých letech možnost zpro-
středkovat svoz bio odpadu od firmy 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× za 14 dní v sudý pátek. Tato služ-
ba není zahrnuta v ceně za svoz odpadů, zájemci ji prostřednictvím OÚ hradí firmě AVE dle uvedeného ceníku. 

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 

Podíl vytříděných složek komunálního odpadu je sledovaným parametrem odpadového hospodářství obce a je 
důležité, aby byl co nejvyšší (podrobnosti o povinnostech obce vyplývajících z nového zákona o odpadech 
najdete na str. 5). Za správně vytříděný odpad obec navíc dostává zpětně peníze, které slouží k dalšímu 
financování nákladů za svoz (viz odměna od firmy EKO-KOM v přehledu o příjmech obce za odpady na str. 5). U 
všech sbíraných odpadů prosím dodržujte tato základní pravidla: 

1. Vhazovat jen to, co do kontejneru patří 
2. Zmenšit objem odpadů (např. sešlapáváním) 
3. Nevhazovat nádoby se zbytky jejich obsahu  
 
Do tříděného odpadu nepatří:  

obaly od zubní pasty (obsahují hliníkovou vrstvu), dětské pleny, magnetofonové kazety a diskety, VHS, CD a DVD, 
zbytky kosmetiky (prázdné plastové obaly vytřiďte do plastů), papírové kapesníky, obaly od oleje (pokud nejsou 
dobře vymyty—olej značně komplikuje recyklaci),  molitan,  účtenky z termopapíru, polaminátovaný 
či povoskovaný papír, varné nebo laboratorní sklo, kombinované obaly (např. od polévky, chipsů, některých 
sladkostí). 
Podrobnosti můžete nalézt na https://jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi/kam-patri 
 
Bioodpad 

Bioodpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad ze zahrady a domácnosti, 
a to zejména tráva, listí, drobné větve, uvadlé květiny, třísky, piliny apod. V období od 1. dubna do 30. listopadu 
2020 sváží obec každý týden bioodpad prostřednictvím velkých kontejnerů, které budou přistavovány každý 
týden na obvyklá místa (Zastávka – pod Zahrádkovou vilou a u Prefy, Kamenný Újezdec – Na Drahách). Na svém 
místě setrvají vždy několik dní. Bioodpad je možné odvézt také na shromaždiště v Hostěradicích, vždy v rámci 
jeho provozní doby (viz str. 3 dole). Tam je možné ho odvážet v případě potřeby i v zimních měsících, protože 
shromaždiště je v roce 2021 nově otevřeno v omezeném rozsahu i v období od prosinec do března. 
 
Bioodpad, který chcete pálit, musí být suchý a nekontaminovaný chemickými látkami. Je také třeba přihlédnout 
ke klimatickým podmínkám – pokud je inverze nebo fouká silný vítr, nebude kouř stoupat jak má a bude 
obtěžovat okolí. Pokud máte rostlinný materiál, který nechcete kompostovat a nepanují ideální podmínky 
na pálení, využijte raději možnost odložit ho do příslušných kontejnerů. Nedávejte ho prosím do černých 
kontejnerů na směsný odpad. Nepatří tam a zbytečně zabírá prostor. Větší větve (po kácení apod.) je možné 
odvézt na shromaždiště v Hostěradicích nebo po předchozí dohodě se starostou či místostarostou na obecní 
pozemek Na Losích.  

Jak třídit? 
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Elektroodpad 

Menší zařízení odkládejte do červe-
ných kontejnerů, do nádoby na obec-
ním úřadě a ve vchodu do základní 
školy. Větší zařízení můžete odvézt 
na shromaždiště v Hostěradicích.  

ODPADOVÝ BULLETIN 2021 

 
Četnost a den vývozu nádob na odpad 

papír 1× týdně – středa (Rakousy úterý)  

plasty 1× týdně – úterý  (říjen–květen);  
2× týdně (červen–září)  

sklo 1× týdně  – pátek (duben–říjen) 
1× měsíčně – 1. pátek v měsíci (listopad–březen)  

obaly od nápojů 1× měsíčně – pátek  

textil a hračky podle naplněnosti 

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

potravinářské oleje 1× měsíčně – 1. sobota v měsíci 

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

bioodpad (velké kontejnery) 1× týdně (duben–listopad) 

směs (popelnice, kontejnery 1100 l) 1× týdně – čtvrtek  

směs (kovový kontejner 7 m3)  podle naplněnosti 

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

nebezpečný odpad 2× ročně (pravděpodobný termín 15. 5. a 20. 11. 2021)  

objemný odpad  2× ročně (pravděpodobný termín 15. 5. a 20. 11. 2021)  

Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad (zbytky barev, 
zářivky, akumulátory…) je možné 
několikrát ročně přivézt na shro-
maždiště v Hostěradicích. Předpo-
kládaný termín pro letošní rok je 
15. 5. a 20. 11., 8.30–11.30 hod.  
a bude potvrzen 14 dní předem  
pomocí aplikace Hlášení rozhlasu. 

Objemný odpad 

Sběr objemného odpadu (nábytek, 
koberce, matrace,...) probíhá záro-
veň se svozem nebezpečného od-
padu. Po dohodě s pracovníky 
obecního úřadu ho můžete uložit 
na shromaždiště v Hostěradicích 
i mimo vyhlášený termín. Nedávej-
te ho prosím ke stanovištím třídě-
ného odpadu, ale odvezte ho rov-
nou do Hostěradic. 

 

Stavební a demoliční odpad 

Tento odpad si občané odstraňují 
na své náklady sami. Nejbližším 
místem, kde je možné stavební 
odpad odložit, je překladiště na 
bývalé skládce na Radlíku. Ulo-
žení je zpoplatněno. Otvírací doba 
je pondělí až pátek 8:00–16:30 
hod., tel. 602 366 212.  

Pneumatiky 

Pro ojeté pneumatiky funguje 
systém zpětného odběru; jejich 
likvidaci zajišťují autoservisy 
a pneuservisy. Nedávejte je 
prosím do obecních kontejnerů 
ani je nevozte na shromaždiště 
v Hostěradicích.  

SHROMAŽDIŠTĚ VE STATKU V HOSTĚRADICÍCH 
Provozní doba:  duben—listopad: 1× týdně, sobota od 11.00 do 13.00 hod.  
  prosinec—březen: 1× měsíčně, 2. sobota v měsíci od 11.00 do 13.00 hod.  

Kam s ostatním odpadem? 

Použité světelné zdroje 

Lineární a kompaktní zářivky, světelné 
zdroje s LED diodami, halogenidové, 
sodíkové a směsné výbojky odevzdá-
vejte na místa zpětného odběru 
do speciálních nádoby umístěné 
na OÚ. Můžete je také nalézt v prodej-
nách elektro (seznam sběrných míst 
http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-
mista). Běžné žárovky, reflektorové 
a halogenové žárovky však odkládejte 
do popelnic se směsným odpadem.  

Kdy? Termíny svozu 
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Rok 2020 byl v mnohém výjimečný, a to i v oblasti odpadů. Koronavirová krize, která velkou část z nás na dlouhý 
čas uzavřela do svých domovů, vyvolala předpoklad, že výrazně vzroste i množství odpadů produkovaných 
v domácnostech. K nárůstu opravdu došlo, jak je patrné z rostoucího množství výklopů 120 l popelnic, u kterých 

nutnost vyvezení označujete pomocí pásek (viz 
graf 1). Bohužel náš současný systém neumožňuje 
sledovat váhu popelnic ani 1100 l kontejnerů, aby-
chom věděli, jaký byl skutečný dopad na hmotnost 
vyprodukovaného odpadu – od svozové firmy má-
me k dispozici jen odhad tun, založený na počtu 
výklopů uskutečněných na celé trase svozového 
auta. Komoditami, u kterých ale váhu známe, jsou 
směsný odpad ve velkých železných 7m3 kontejne-
rech (viz graf 2) a bioodpad sbíraný do velkých 
kontejnerů (viz graf 3). U směsného odpadu ve 
velkých 7m3 kontejnerech je patrný poměrně vý-
razný nárůst množství odpadu, a to přestože byl 
jeden z nich odstraněn a nahrazen stanovištěm 
tříděného odpadu (Hostěradice u statku). Je tedy 

zřejmé, že množství odpadu z oblastí, které zůstaly obsluhované pomocí těchto kontejnerů, bylo v r. 2020 opravdu 
výrazně větší. U kontejnerů na bioodpad je trend opačný, počet tun tam v posledních letech klesá. To je ale pro 
odpadové hospodářství obce trend nepříznivý, jelikož bioodpad patří mezi tříděné složky, a jejich zastoupení 
je potřeba posilovat (viz dopady nového zákona o odpadech zmíněné na protější stránce).  

Změny v množství výklopů černých 1100 l kontejnerů na směsný odpad a kontejnerů na tříděný odpad jsou dány 
množstvím nádob, které mají občané k dispozici, a nasmlouvanou četností jejich vývozu, a nemá tedy smysl je zde 
komentovat, protože je občané nemají možnost ovlivnit. Jedinou změnou, která by u tříděného odpadu měla být 
zmíněna, je velký nárůst výklopů u plastů. Plasty se od loňského roku po dobu letních měsíců nově sváží dvakrát 
týdně. Po této úpravě zaplatila obec za loňský rok za svoz plastů o 200 tis. Kč více než v roce 2019, ale výsledkem 
je vyšší komfort pro obyvatele při třídění plastů a snad i úbytek nepořádku v okolí kontejnerů. Opět chceme připo-
menout nutnost sešlapávání PET-lahví a zmenšování objemu odpadů, aby investované peníze byly využity efektiv-
ně a obec nenechávala vyvážet „vzduch“ (u tříděného odpadu, stejně jako u směsi, platíme za množství vývozů, 
nikoliv za jejich hmotnost – kontejner plný sešlapaných plastů nás tedy stojí stejné peníze, jako když je plný nese-
šlapaných lahví…).  

Uplynulý rok 2020 v číslech 
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Celkové náklady obce na svoz odpadů (bez nákladů na úpravu stanovišť) vzrosty oproti roku 2019 o 336 tis. Kč, což 
s sebou bohužel přináší potřebu zdražení poplatků za odpady. Toto zvýšení poplatků se však vedení obce rozhodlo 
odložit až na příští rok a spojit ho tak s nevyhnutelnou změnou obecního systému odpadového hospodářství 
a s vydáním nové obecně závazné vyhlášky. 
Obojí je nezbytně nutné pro to, aby obec 
vyhověla požadavkům, plynoucím z nového 
zákona o odpadech. Ten vstoupil v platnost 
1. ledna 2021 a vyžaduje do konce roku přípravu 
nových vyhlášek, které nastaví změny vzhledem 
k novým cílům v oblasti třídění odpadu 
zmíněným v následujícím textu. Obecní systém 
sběru odpadu tedy pro letošní rok zůstává 
stejný, v příštím roce však chystáme 
optimalizaci celého sytému, která mj. zohlední 
nové předpisy. 

Příjmy 

Poplatky za odpady         1.407.982,- Kč 

Příjem za tříděný odpad (odměna od firmy EKO-KOM, a.s.)      308.311,- Kč 

Celkem příjmy         1.716.293,- Kč 

Výdaje  

Svozy za komunální odpad a bio odpad     2.056.094,- Kč 

Svozy nebezpečného a objemného odpadu       110.787,- Kč 

Úpravy stanovišť a opravy kontejnerů          38.200,- Kč 

Další výdaje (nákup košů, pásky na popelnice)         20.886,- Kč 

Celkem výdaje        2.225.967,-Kč    

DOPLATEK OBCE             509.674,- KČ 
 

Nový zákon o odpadech ukládá obcím povinnost do r. 2025 vytřídit 60 % z celkového množství komunálního 
odpadu (při nesplnění tohoto parametru hrozí obcím pokuty ve výši 200 tis. Kč). V současné době vytřídí obce 
ve Středočeském kraji v průměru 40 % odpadů, v naší obci je to však jen okolo 25 %! A to je jen jedním z důvodů, 
proč bude muset obec učinit razantní kroky ke snížení množství směsného odpadu. Dalším důvodem je zavedení 
tzv. „skládkovací slevy“. Nový zákon ukládá, že pokud obec vyprodukuje max. 200 kg směsného odpadu 
v přepočtu na 1 trvale hlášeného obyvatele, pak bude mít nárok na snížený poplatek za skládkování ve výši 
500 Kč/t (pro představu – bez slevy činí poplatek v tomto roce 800 Kč/t, ale bude se dále zvyšovat, např. v roce 
2029 bude 1850 Kč/t; mezní hodnota směsného odpadu na obyvatele se naopak bude postupně snižovat). 
Pro dosažení skládkovací slevy je tedy výhodné, aby co nejvíce lidí, kteří v obci produkují odpad, zde bylo i trvale 
hlášeno, a je to tedy dalším důvodem, proč se obec obrací na obyvatele s prosbou, aby si v obci přihlásili trvalý 
pobyt, pokud ho zde nemají a přitom zde žijí.  

Co nám přináší nový zákon o odpadech? 

Přehled o příjmech a výdajích obce za odpady v roce 2020 
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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 neza-
jišťuje svoz gastroodpadu (zbytky jídla a odpady z vaření), který nepatří do nádob na směsný odpad a všechny 
restaurace mají zákonnou povinnost mít jeho likvidaci smluvně zajištěnou se specializovanou firmou. 

ODPADOVÝ BULLETIN  

Máte-li jakékoliv podněty k problematice odpadů v obci, sdělte je, prosím, ekologické komisi:                                                                                                      

Zuzana Jirková (bludicka.zuz@seznam.cz), Eva Drahošová (e.drahosova@seznam.cz), Irena Perglová 

(perglova@ibot.cas.cz). 

Zpracovala Irena Perglová (březen 2020). Bulletin je přístupný také na webových stránkách obce 
www.kamennyprivoz.cz 

Mapa stanovišť odpadu  

Podnikatelé 


