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Odpadové hospodářství – Krásné Údolí a Odolenovice 
 
 Na základě novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015 a je zavedena povinnost pro 

obce zajistit místa pro oddělené soustřeďování (separace) komunálního odpadu.  U nás máme toto řádně plněno 

vytvoření tzv. „hnízd“ na rozdělení složek papíru, skla, plastů (i tetrapak), malých elektrospotřebičů a baterií 

(kontejnerek na MÚ). Nebezpečný a velkoobjemový odpad řešíme dle dikce zákona a to pořádáním svozů 

s minimální četností 2x ročně. 

 Dosud u nás neřešenými složkami komunálního odpadu jsou kovy a biologicky rozložitelný komunální 

odpad (BRKO), který je dle vyhlášky nutno třídit minimálně v období od 1.4 až 31.10.  

 Kovy budeme řešit dle nové legislativy tak, že bude umístěna další nádoba do „hnízda“ a to na vyčištěné 

plechovky od potravin a nápojů a další malé kovové předměty. Dále umožníme všem našim občanům odkládat 

všechny druhy kovů a slitiny na dvoře městského úřadu. Provozní doba byla pro tento druh odpadu určena na 

07.00-07.30 a 15.00-15.30 hod. každý pracovní den, ale po telefonické nebo osobní dohodě se starostou nebo 

zaměstnankyní města p.Kašparovou (730193888). Upozorňuji, že lze odevzdávat pouze „čisté“ kovy, nikoliv 

kovové výrobky s plastovými nebo dřevěnými doplňky, nebo elektrozařízení atd. 

 BRKO – jedná se předně o bioodpad rostlinného původu, hlavně odpady ze zahrad a větve. Po zvážení      

a prověření všech doporučovaných variant řešení jsme zamítli ty pro nás nedostupné (domovní kompostování = 

kompostér v každé rodině - nesplňuje požadavky zákona; komunitní kompostování = malá obecní kompostárna - 

cenově a provozně neadekvátní na naše parametry). Pro minimalizaci nutných výdajů, funkčnost, efektivnost          

i naplnění požadavků nové legislativy se jako nejvhodnější varianta řešení jeví centrální sběr formou 

velkoobjemové nádoby (kontejneru). Další výhody této metody je odvoz nashromážděného odpadu dle 

individuální potřeby. Hlídané odevzdávání bioodpadu na stanovišti minimalizuje riziko odkládání nevhodného 

materiálu. Upozorňuji, že v žádném případě nepůjde o „Sběrný dvůr“ dle platných norem a předpisů. Podstatou 

bude vytvoření oploceného prostoru za fotbalovým areálem s přístupovou cestou pro vozidla. Zde bude umístěn 

kontejner na trávu a listí a volná plocha pro odkládání větví, jež se budou hromadně štěpkovat. Provozní doba pro 

tento odpad byla určena na středu a sobotu vždy od 07.30 do 08.30 hodin a to opět po předchozí osobní nebo 

telefonické dohodě. 

 Co patří – z domácností: zbytky zeleniny a ovoce, čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina,   

  skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, piliny, zbytky jídel-brambory, rýže 

     - ze zahrad: posekaná tráva, listí, zbytky rostlin (do velikosti 30cm), listy a kořeny zeleniny,  

  plevel, květiny, seno, sláma, popel ze dřeva. 

 Co nepatří – tekuté zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky. 
 

 Osobně se domnívám, že každý z nás má již nakládání s tímto „zeleným“ odpadem v rámci své zahrady 

zaběhnut a bude situaci řešit i nadále stejným způsobem.   
 

    Platby (v Kč) za :      2009 2010 2011 2012 2013 2014 

- odvoz popelnic            251 720 256 706 278 566 285 590 294 036 190 152 

- tříděný odpad (sklo,plasty,papír) 59 700 39 963 39 434 44 653 52 690 49 756 

- nebezpečný odpad (2x ročně) 17 079 19 893 32 271 17 891 14 976 17 494 

- kontejnery (2x ročně) 84 236 68 865 92 801 53 522 38 822 62 015 

Výdaje za odpady celkem  412 735 385 427 443 072 401 656 400 524 319 417 

- příjem - odměna za třídění 35 961 34 773 41 733 43 039 39 186 40 308 

- příjem - občané 202 329 204 982 221 812 210 270 203 867 198 151 

- příjem - od podnikatelů 14 500 15 000 15 500 13 500 15 000 11 000 

Příjem za odpady celkem 252 790 254 755 279 045 273 388 258 053 249 459 

      Dofinancování z města -159 945 -130 672 -164 027 -134 847 -142 471 - 69 958 
 
 Jak z porovnávací tabulky zřejmé, tak ztráta necelých 70 tisíc za loňský rok je oproti předchozím letům 

značně příznivější. Díky změnám v legislativě (např. viz text výše) a dalším ovlivňujícím skutečnostem se jedná o 

historický výsledek, který se už asi bohužel opakovat nebude. 

Na závěr Vás upozorňuji na povinnost úhrady poplatků za odpad (jsou ve stejné výši tj. 500,-Kč/osoba)      

i za psy, a to vše do konce měsíce června 2015.  
            M.Frank 


