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Bioodpad 

Kontejner za fotbalovým areálem je k dispozici každoročně od dubna do konce listopadu. Lze si 

předem domluvit možnost odevzdání tohoto odpadu. Důvod pro uzamčení přístupu ke kontejneru a 

provedení vykládky pouze s dozorem, je prostý. V momentě, kdy se v naplněném kontejneru nalezne při 

vysypávání na skládce bioodpadu kamení, nebo velké větvě, se z tohoto stává odpad komunální a také je 

tak městu účtován. Jeden vývoz bio kontejneru stojí město kolem 4.000,-Kč. 
 

Textil 

Sběr a hlavně odevzdávání nevyužívaného textilu je kapitola sama pro sebe. V celém Plzeňském a 

Karlovarském kraji je pouze jedna společnost, která je zasmluvněná pro tuto oblast. V ostatních krajích 

republiky je i jiná konkurence. Tato „naše“ společnost je značně nespolehlivá, nekomunikuje, nevyváží a 

na urgence nikterak nereaguje. Z tohoto důvodu je kontejner stále přeplněný a tak jej vždy „vybereme“ a 

skladujeme na chodbě v bývalé radnici. V současnosti se pokoušíme zajistit pravidelné řešení tohoto 

odpadu jinou cestou. A tak i zde vyzývám, třiďte a odevzdávejte. A pokud možno po částech 

v zabalených igelitových balících. Kontejner je totiž vždy někým „rozumným“ řádně a úmyslně prolit 

vodou nebo limonádami. 
 

Komunální a velkoobjemový odpad 

Jak je z teoretické části článku patrné, při využití zákonné slevy na tyto odpady budeme letos 

(stejně jako loni) hradit skládkovné za každou tunu odpadu 500,-Kč. ALE POUZE do množství 78,4 tuny. 

(Zde výpočet = k 1.1.2021 máme 392 obyvatel x 200 kg/obyvatel/rok = právě 78,4 tuny).   
 

Na první pohled nejde o velký nárůst celkových nákladů na tyto odpady a to vzhledem 

k objemům, které v posledních letech vyprodukujeme (rok 2017 = 69 tun, 2018 = 78 tun, 2019 = 82 tun a 

2020 = 95 tun). K tomu ovšem je nutno připočíst nárůst rekultivačního poplatku, nákladů na povinný růst 

mezd a dopravy svozové firmy a dostáváme se na meziroční nárůst nákladů v rozsahu okolo 10%. A to 

pouze pro rok 2021. Nůžky nákladů a slev se budou v následujících letech více a více rozevírat = ceny za 

uložení 1 tuny budou stoupat (viz výše) a naopak se bude objem „slevněných“ kg na obyvatele (nyní = 

200) snižovat. Tím bude umístění tuny velkoobjemového a komunálního odpadu na skládky dražší a 

dražší.  
 

Co se týče odpadů od živnostníků, musí město při zapojení podnikatelů počítat s tím, že 

pravděpodobně všechny odpady od zapojených živnostníků budou nad rámec zlevněného množství a 

podle toho nastavit podnikatelům výši platby za tyto odpady. 

 

 

Jak přehledně vidno z tabulky výše - příjmy za posledních pět let jsou srovnatelné, kdežto náklady 

skokově rostou. V loňském roce jsme uvažovali o změnu z platby „na občana“ na platbu „za nádobu“, 

kdy by město dofinancovávalo pouze některé odpady a ztráta nebyla tak velká. Čekali jsme na nový 

zákon o odpadech a výsledek je ten, že platba „za nádobu“ v něm není možná. Naopak, města, která tento 

systém provozovala (např. Karlovy Vary), jej musejí v průběhu tohoto roku změnit a tak čekávají veliké 

problémy. 
 

          Zpracoval: M. Frank 

 

            Platby  2016 2017 2018 2019 2020 
 odvoz popelnic            203 256 Kč 226 488 Kč 242 004 Kč 249 182 Kč 256 592 Kč 
 tříděný odpad (sklo, plasty, papír) 50 533 Kč 57 002 Kč 65 955 Kč 65 275 Kč 127 006 Kč 
 nebezpečný odpad (2 x ročně) 10 162 Kč 15 037 Kč 22 967 Kč 18 674 Kč 17 975 Kč 
 kontejnery (2 x ročně) 47 299 Kč 63 906 Kč 69 396 Kč 77 699 Kč 76 979 Kč 

 biodpad + oleje neřešeno 8 325 Kč 15 342 Kč 11 786 Kč 15 940 Kč 

    Výdaje za odpady celkem  311 250 Kč 370 758 Kč 415 664 Kč 422 616 Kč 494 492 Kč 

 příjem - odměna za třídění 43 376 Kč 57 067 Kč 62 338 Kč 55 790 Kč 64 581 Kč 
 příjem - občané+nemovitosti 193 262 Kč 190 361 Kč 188 085 Kč 188 625 Kč 185 708 Kč 
 příjem - od podnikatelů 11 500 Kč 20 218 Kč 25 149 Kč 28 649 Kč 29 000 Kč 

Příjem za odpady celkem 248 138 Kč 267 646 Kč 275 572 Kč 273 064 Kč 279 289 Kč 
Dofinancování z rozpočtu města -63 112 Kč -103 112 Kč -140 092 Kč -149 552 Kč -215 203 Kč 


