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Vážení spoluobčané, rekreanti, podnikatelé, 

máte v rukou každoroční zpravodaj o stavu odpadového hospodářství v Kamenném Přívoze. Stejně jako 
v přechozích letech Vás chceme informovat o množství vyprodukovaného odpadu i příjmech a nákladem 
odpadového hospodářství. Dostanete informaci kam je možné odpad odložit a kolik za tyto služby zaplatíte.  

Rok 2022 byl přelomový. Zavedli jsme nový systém sběru odpadu i plateb za něj. Jeho hlavním cílem bylo 
zmenšit množství směsného a navýšení množství odpadu tříděného, tak jak nám nařizuje nový zákon o 
odpadech a evropská legislativa. O výsledku této snahy se dočtete na dalších řádcích.  

ODPADOVÝ BULLETIN 2023 

OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ 

Uplynulý rok 2022 v číslech 

Minulý rok přinesl velké změny v systému sběru směsného komunálního odpadu z volně přístupných a lehce zneu-
žitelných kontejnerů na uzamčené klece. Uzamčené z důvodu omezení odpadové turistiky, která nám všem zvyšo-
vala náklady na odpadové hospodářství. 

A změna se vyplatila, neboť došlo ke snížení směsného komunálního odpadu z 392 t z roku 2021 na 325 t, tj. o 66,5 
t. A ještě lepších výsledků bylo dosaženo u objemného odpadu, který v naší obci byl velkým problémem převážně 
kvůli velkoobjemovým plechovým kontejnerům. V roce 2021 bylo celkem 309 t tohoto odpadu, v roce 2022 pou-
hých 126 t. Z toho v modrých velkoobjemový kontejnerech za rok 2021 bylo 242 t a v roce 2022 do dubna 52 t. 

Zbylého objemného odpadu, který byl/je svážen na shromaždiště a z úklidů kolem převážně klecí a kontejnerových 
stanovišť  bylo v roce 2021 méně než letos, z 66 t se navýšil na 75 t.  

Ceny za objemný odpad se rok od roku zvyšují kvůli zákonem nařízenému zákazu skládkování a snižování povole-
ného množství na občana. Informovali jsme Vás o tom v bulletinu v minulém roce. Pokud se podaří přesvědčit i 
uživatele klecí, že odpad patří do klecí a bude považován za směsný a ne za objemný, který byl o 2.010 Kč dražší  
na tunu. Ovšem v letošním roce došlo již ke zdražení cen od AVE, takže nám chování všech nezodpovědných obča-
nů prodraží úklid po naší obci. V loňském roce bylo skládkováno 192,5 t směsného komunálního odpadu a k ener-
getickému využití bylo předáno 132,5 t.  

Tříděný odpad ovšem takové turbolence nezažil, ač by se to dalo očekávat. Tedy kromě nápojových kartonů, u kte-
rých došlo k navýšení o 1,5 t , tj. 1,62 t/rok, což je v naší obci poprvé.  Plast vzrostl o 6,4 t oproti roku 2021, papír 
vzrostl o 1,8 t. Ostatní komodity měly spíš propad. 

V budoucnu se budeme muset ještě více zaměřit na zvyšování podílu tříděného odpadu, tak jak ukládá zákon o od-
padech, aby naše obec nebyla pokutována za neplnění nastavených limitů. 

Přehled o příjmech a výdajích obce za odpady v roce 2022 

Příjmy 

Poplatky za odpady           1.896.849,- Kč 

Příjem za tříděný odpad (odměna od firmy EKO-KOM, a.s.)           360.518,- Kč 

Celkem příjmy            2.257.367,- Kč 

Výdaje  

Svozy za komunální odpad a bio odpad       1. 696.107,- Kč 

Svozy nebezpečného a objemného odpadu            215 517,- Kč 

Úpravy stanovišť a opravy kontejnerů                398.866,- Kč 

Další výdaje (nákup košů, pásky na popelnice)              181.344,- Kč 

Celkem výdaje           2.491.834,-Kč 
  

DOPLATEK OBCE                   234.467,- Kč 
 
Obec doplácela pouze 234.467 Kč, oproti minulému roku je to úspora o 410.444,-Kč i přes investice do nového 
systému. 
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Nezapomeňte si vzít sebou zbylé pásky z roku 2022, aby jste mohli využít nastavenou slevu.  
Podmínky pro uplatnění slevy jsou uvedené na první straně. 

Návštěva obecního úřadu 

Majitelé popelnic 

Aby mohli využívat služby svozové firmy, musí majitelé popelnic (trvale bydlící obyvatelé i majitelé rekreač-
ních objektů) navštívit obecním úřad a vyzvednout si nové pásky na další období.   

Při návštěvě obdrží 9 kusů pásek na popelnici na každého člena domácnosti. Pásky jsou stejné pro 110/120 l i 
240 l nádoby. Pro jeden vývoz nádoby je na ni třeba pověsit 1 pásku v případě 110/120 l nádoby, nebo 2 pásky 
v případě 240 l nádoby. Nádoby bez pásky či s menším počtem pásek nebudou vyvezeny.  

Platba poplatku za odpady 

Poplatníkem je:  

fyzická osoba přihlášená v obci, nebo 

vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 

přihlášená žádná fyzická osoba, a která je umístěna na území obce.  

 

Výše poplatku je 1 000 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může 

úřad zvýšit až na trojnásobek.  

Výše poplatku může být, na základě vrácených pásek, snížena. Podmínkou poskytnutí slevy je trvalé bydliště 

poplatníka v naší obci, bezdlužnost vůči obci a používání vlastní nádoby na odpady (110/120 l nebo 240 l). 

Maximální možná sleva na poplatníka je 420 Kč (odpovídá 6 páskám). 

 

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března daného kalendářního roku. 

 
Platba je možná  

bankovním převodem na účet č. 4525111/0100, nebo 

osobně (v hotovosti či platební kartou) na obecním úřadě, nebo 

složenkou (složenky obec nezasílá). 

 

U platby převodem na účet nebo složenkou je třeba uvést správný variabilní symbol, který je nezbytný pro 

správné přiřazení platby. Variabilní symbol je tvořen kódem určujícím část obce a typ nemovitosti, a trojčíslím 

z čísla popisného nebo evidenčního. 

 

 

V ceně poplatku je svoz směsného komunálního odpadu, svoz tříděných odpadů (papír, plasty, obaly od nápojů, 

kovy, bioodpadu, potravinový olej), odvoz a likvidace objemného a nebezpečného odpadu, provoz shromaždiš-

tě v Hostěradicích, úklid okolo stanovišť, obsluha klecí v oblastech nedostupných pro svozovou techniku, sprá-

va systému.  

  Kamenný Přívoz Kamenný Újezdec Hostěradice 

č. popisné 0201xxx 0202xxx 0203xxx 

č. evidenční 0211xxx 0212xxx 0213xxx 
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Tříděný odpad 

Pro sběr tříděných odpadů je v obci zřízeno 16 stálých stanovišť s nádobami pro jednotlivé druhy odpa-

du. Kromě toho obec na vybraná místa pravidelně přistavuje velké kontejnery na bioodpad, které se 

sváží podle naplněnosti cca 1-2x týdně.  

Podnikatelé 

Podnikatelé, kteří mají provozovnu v obci, se mohou do obecního systému odpadového hospodářství také zapojit, 
a to na základě písemné smlouvy s obcí. Aktuálně platný ceník je zveřejněn na webových stránkách obce. Každý 
podnikatel musí mít vlastní nádobu na směsný odpad, klece pro něj nejsou určeny. Využívání ostatních částí systé-
mu sběru odpadů se řídí smlouvou. Pokud podnikatel nabídku obce nevyužije, musí si sám zajistit likvidaci odpadů 
u svozové firmy.  
V tom případě, ale nesmí využívat sběrné nádoby na tříděný odpad. Obec má právo existenci platné smlouvy se 
svozovou firmou kontrolovat. Obec nezajišťuje svoz gastroodpadu (zbytky jídla a odpady z vaření), všechny re-
staurace mají zákonnou povinnost mít jeho likvidaci smluvně zajištěnou se specializovanou firmou. 

 

Uživatelé klecí nebudou, oproti loňskému roku dostávat pytle, protože od 1.4.2023 budou v klecích 240 l 

nádoby, do kterých patří jen zbytkový směsný komunální odpad (odpad, který již nelze vytřídit) z domácností 

v takové velikosti, aby se do nádoby vešel. Žádný jiný odpad do klece ani ke kleci zvenku nepatří. Po obci je 

rozmístěno 17 klecí, jejich umístění, je možné zjistit ze seznamu na poslední straně bulletinu a z mapky na 

webových stránkách obce. 

Kód ke kleci, který jste dostali v loňském roce, zůstává   stejný. Kdo využívá klece, tedy úřad navštívit nemusí, 

stačí, když provede platbu. 

Pozor změna pro uživatele klecí od 1.4.2023 

Sběr odpadů 

Kdy? Termíny svozů 

 

papír 1 × týdně – středa  

plasty 1 × týdně – úterý  (říjen–květen);  pátek 

  2 × týdně (červen–září) ; úterý a pátek 

sklo 1 × měsíčně   

obaly od nápojů 1 × měsíčně  

potravinářské oleje 1 × měsíčně  

kovy 1 × měsíčně;  1x ročně svoz SDH K.Ú. 

bioodpad (hnědé nádoby) 1 × za 14 dní – sudý týden v pátek 

bioodpad (velké kontejnery) podle naplněnosti 

textil podle naplněnosti 

směsný odpad (popelnice, klece) 1 x týdně - čtvrtek 

nebezpečný odpad 2 × ročně * 

objemný odpad  2 × ročně * 

 * bude vyhlášeno obecním rozhlasem a na webových stránkách 

Četnost a den vývozu nádob na odpad 
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Stavební a demoliční odpad 

Sběr stavebního odpadu obec nezajišťuje. V případě potřeby je možné tento odpad odložit na překladišti fy AVE, 
na bývalé skládce na Radlíku. Tato služba je za poplatek. Provozní doba překladiště je Po-Pá 8.00 – 16.30 hod. 
Další možností je zajistit si přistavení kontejneru u firem, které se odvozem odpadu zabývají. 

 

Přehled umístění klecí na směsný odpad v jednotlivých částech obce  

Přívoz Zastávka Újezdec Hostěradice Rakousy 
u obecního úřadu u Prefy pod pomníkem u domova důchodců u hospody 

nad úřadem u lípy   u osady Orlík u statku u chat nad Ajaxem 

u školy    na Vávrovce   na Ovčíně 

U křížku       rozcestí nad Žampachem 

Bílov         

před hřištěm         

pod ČOV         

Podrobná mapa stanovišť směsného a tříděného komunálního odpadu je na webových stránkách obce. 

Zpracovala ekologická komise (březen 2023). Bulletin je přístupný také na webových stránkách obce www.kamennyprivoz.cz 

Svoz bioodpadu  
Kromě možnosti odložit bioodpad do vel-
kých kontejnerů přistavovaných obcí, máte 
možnost jako každý rok využít službu svozu 
přímo od domu 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 vysy-
pání 1× za 14 dní v sudý pátek. Tato služba 
není zahrnuta v ceně za svoz odpadů, zájem-
ci ji prostřednictvím OÚ hradí firmě AVE. 

Období svozu Nádoba 120 l Nádoba 240 l 

8 měsíců (1.4. - 30.11.) 614 Kč 796 Kč 

7 měsíců (1.5. - 30.11) 614 Kč 796 Kč 

6 měsíců (1.6. - 30.11.) 456 Kč 603 Kč 

5 měsíců (1.7. - 30.11.) 456 Kč 603 Kč 

4 měsíce (1.8. - 30.11.) 328 Kč 392 Kč 

3 měsíce (1.9. - 30.11) 328 Kč 392 Kč 

 

 

 

Shromaždiště odpadů ve statku v Hostěradicích (sběrné místo)  

Shromaždiště odpadů mohou využívat obyvatelé obce a majitelé rekreačních objektů, které stojí na území 

obce. Pokud chcete odpad na shromáždišti odložit, musíte se prokázat občanským průkazem a dokladem o za-

placení poplatků za odpadky v příslušném roce. 
Provozní doba  

  
sudá středa      

v měsíci 
sobota 

2. sobota  

v měsíci 

duben - říjen 16.00 - 18.00 11.00 - 13.00   

listopad   11.00 - 13.00   

prosinec - březen     11.00 - 13.00 

Můžete zde odkládat: 

Velké elektrické spotřebiče, tedy kompletní zaří-
zení, která se nevejdou do kontejnerů stojících v 
obci. Ale také jejich části, se kterými však bude 
zacházeno jako s objemným odpadem.  

Objemný odpad – nábytek nebo jeho části, plastový zahradní nábytek, hadice, umyvadla, podlahové krytiny … 
zkrátka to, co se nevejde do popelnic. 

POZOR  objemný odpad bude převzat pouze pokud bude rozložen na recyklovatelné složky (dřevo, dřevotřís-
ka, kovy, plasty, sklo atd.) a bude rozložený „na placato“, pokud je to technicky možné .   

Nebezpečný odpad – akumulátory, zbytky barev, rozpouštědla, pesticidy, úsporné žárovky, zářivky, motorové a 
převodové oleje, obaly znečištěné těmito látkami atd.  

Bioodpad a kovy  

Pneumatiky v rámci zpětného odběru 


