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ODPADY 2021 – 2022 

 
 

Komunální a velkoobjemový odpad 

 Pro letošní rok opět došlo k nárůstu cen za odvoz komunálního odpadu, kdy na tomto 

spolupracujeme s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, Karlovy Vary. Tentokráte šlo „pouze“ o 

inflační navýšení. Ihned počátkem ledna byla zaměstnanci úřadu provedena podrobná inventura 

odpadových nádob a dořešeny nesrovnalosti tak, aby město hradilo pouze ty vývozy, které jsou skutečně 

prováděny.  

 Co se týče odpadů od živnostníků, město při zapojení podnikatelů počítá s tím, že tyto odpady 

jsou nad rámec zlevněného množství a podle toho musí nastavit podnikatelům i výši poplatku. Žádný 

z nich s touto skutečností neměl problém. 
 

Tříděný odpad 

Z přehledu níže je patrné, jak enormně narostly náklady na výběr těchto komodit. Rok 2020 byl 

zlomový v cenách vývozu našeho dodavatele (RESUR, s.r.o., Karlovy Vary), který musel kvůli značnému 

poklesu cen výkupu plastů a papíru zdražit své služby. Cena se tím znatelně zdražila, ale stále je pro naše 

město nejnižší dostupná. Občané více třídí, ale náklady na odvoz rostou a odměna za třídění klesá. 

Nicméně nastolený trend s neustálým navyšováním třídění je správný, neboť se takto získaný odpad 

nezapočítává do limitu odpadů komunálních a velkoobjemových a tím je nezdražuje. Třiďte i nadále. 

 
 

            Platby  /  rok 2017 2018 2019 2020 2021

 odvoz popelnic           226 488 Kč 242 004 Kč 249 182 Kč 256 592 Kč 275 993 Kč

 tříděný odpad (sklo, plasty, papír) 57 002 Kč 65 955 Kč 65 275 Kč 127 006 Kč 132 713 Kč

 nebezpečný odpad ( 2 x ročně ) 15 037 Kč 22 967 Kč 18 674 Kč 17 975 Kč 12 225 Kč

 kontejnery  ( 2 x ročně ) 63 906 Kč 69 396 Kč 77 699 Kč 76 979 Kč 58 573 Kč

 odpad bio + oleje 8 325 Kč 15 342 Kč 11 786 Kč 15 940 Kč 11 916 Kč

    Výdaje za odpady celkem 370 758 Kč 415 664 Kč 422 616 Kč 494 492 Kč 491 420 Kč

 příjem - odměna za třídění 57 067 Kč 62 338 Kč 55 790 Kč 64 581 Kč 67 455 Kč

 příjem - občané +  nemovitosti 190 361 Kč 188 085 Kč 188 625 Kč 185 708 Kč 184 322 Kč

 příjem - od podnikatelů 20 218 Kč 25 149 Kč 28 649 Kč 29 000 Kč 31 532 Kč

Příjem za odpady celkem 267 646 Kč 275 572 Kč 273 064 Kč 279 289 Kč 283 309 Kč

Dofinancování z rozpočtu města -103 112 Kč -140 092 Kč -149 552 Kč -215 203 Kč -208 111 Kč

Krásné Údolí + Odolenovice - Přehled nákladů odpadového hospodářství

Textil 

 Nemalé problémy s nalezením odběratele textilního odpadu jsme v loňském roce snad vyřešili a 

spolupracující firmu nalezli. Kvůli ukončení spolupráce s posledním odběratelem, jsme museli přestat 

používat jejich odpadovou nádobu a zajistit si jinou. Zakoupili jsme tedy vlastní speciální kontejner a 

instalovali ho v „odpadovém hnízdě“ u Starých paneláků. Zde lze i pohodlně zastavit v jeho blízkosti 

vozidlem. Nashromážděné oděvy a obuv ukládáme v prostorách budovy čp. 1 a při větším množství 

domlouváme jednorázový bezplatný odvoz.  
 

Bioodpad 

Velkoobjemový kontejner umístěný v oplocené části za fotbalovým areálem je, a i letos bude, 

k dispozici od dubna do poloviny (konce) listopadu. Po předběžné domluvě na městském úřadě, nebo s   

p. Kašparovou (tel. 730 193 888) lze zde odevzdat vybírané druhy bioodpadu. V loňském roce jsme 

zkusili „volný“ režim bez uzamčení, který se ovšem neosvědčil. Opět se v kontejneru nacházelo kamení, 

nebo velké větvě, což muselo být zaměstnanci vytříděno. Tímto by se z bioodpadu stal odpad komunální 

a také byl značně dráž fakturován. Opět jsme si to „pokazili“ sami.  
 

          Zpracoval: M. Frank 

 


