
V roce 2021 jsme lépe třídili 
V roce 2021 se nám dařilo lépe třídit odpad ve srovnání s předchozími roky. Vytřídili jsme o čtvrtinu 

více plastů, ve skle to bylo dokonce o 40% větší množství. Úspěšnějsí byla  také  separace odpadu 

odevzdaného ve sběrném dvoře a proto obci klesl směsný objemný odpad o 32 tun na loňských 89 

tun. V minulém roce jsme lépe nakládali s odpady a díky tomu se nám daří finanční doplatek obce na 

celkovou likvidaci odpadů držet v podobné výši jako v letech 2019 a 2020      i přesto, že       náklady 

za jednotlivé komodity stoupají. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji. 

 

Největší položkou v obecním odpadovém hospodářství je doprava a skládkovné směsného 

komunálního odpadu (SKO), který je v popelnicích a kontejnerech. Kontejnery slouží pouze pro 

chataře a chalupáře bez trvalého pobytu v obci, občané s trvalým pobytem pak mají vlastní nádoby, 

popř. černé pytle, pokud bydlí mimo trasu svozové firmy. V loňském roce jsme na skládku odvezli 

podobné množství odpadu jako v roce 2020 a to 360 tun (2020: 368 t). Za dopravu a skládkovné jsme 

zaplatili 817 883 Kč, což je o 70 tis. více než v roce 2020 (748 302 Kč). Je to způsobeno zvýšenými 

náklady na likvidaci na skládce, které ze zákona porostou v každém roce.  

Na následujícím grafu vidíte vývoj tříděného odpadu – plastu, papíru, skla a nápojového kartonu. Od 

roku 2015 stoupl téměř trojnásobně. Zvýšenému třídění pomohl další svozový den v měsíci pro sběr 

plastu – od roku 2021 svážíme plast co 14 dnů. V minulém roce jsme také přidali šest barevných 

kontejnerů do sběrných hnízd. Sběrná hnízda pravidelně čistíme, v Kněhyních a nad Zavadilkou jsme 

zámkovou dlažbou zpevnili povrch a v letošním roce doděláme ze tří stran dřevěné oplocení pro 

jejich celkovou kultivaci. V letních měsících svážíme tato místa každý týden, tak aby kapacita nádob 

zůstala dostačující.  

 

Graf: Vývoj odevzdaného tříděného odpadu (plast, papír, sklo, tetrapak) 
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V přepočtu na jednoho obyvatele jsme každý z nás vytřídili téměř 64 kg, zatímco v roce 2020 to bylo 

necelých 45 kg. Překonali jsme tak loňský průměr Zlínského kraje, který byl 50Kg. 

Plast  Papír Sklo 

PB ZK PB ZK PB ZK 

21kg 15,1 kg 18,5 kg 20,6 kg 22,3 kg 14,5 kg 

Tab: Srovnání průměru vytříděných surovin na 1 obyvatele Prostřední Bečva / Zlínský kraj. 

Ve sběrném dvoře lze odevzdat všechny odpady, které jako obec přijímáme, kromě bioodpadu. 

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad ze zahrad a domácností jsou umístěny v Bacově, v Kněhyních 

u Kotouče a ve středu u sokolovny. Sběrný dvůr (otevírací doba st 7.30-16.30 a so 8.00-11.30) odebírá 

tyto druhy odpadů: 

● Objemný odpad – postele, matrace, dveře, skříně (pokud nejsou dřevěné) – veškerý směsný 

odpad, který se nevleze do klasických nádob – popelnice/kontejneru 

● Dřevo – dřevěný nábytek, popř. jeho části a jiný dřevěný odpad 

● Stavební odpad – směs betonu, cihel, tašky nebo kachličky. Nepatří zde např. sadrokarton 

izolační a hydroizolační materiály 

● Nebezpečný odpad – obaly a zbytky barev, laků, ředidel, biocidních látek, umělých hnojiv a 

podobných chemikálií. 

● Elektrozařízení – veškeré kompletní elektrozařízení – velké i malé spotřebiče.  

● Baterie, akumulátory,  žárovky, zářivky. 

● Textil – bílý kontejner na oblečení i hadry na průmyslové zpracování. 

● Jedlé oleje – zelená popelnice na rostlinné oleje – odkládejte v PET lahvích. 

● Sklo – skleněné tabule, roztříštěné sklo, které by rozřezalo pytle. 

● Papír – velké krabice, lepenka – k dispozici je kontejner. 

 

Obr. Vývoj SKO a objemného odpadu v tunách 
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Dle nového zákona o odpadech mají obce snížit směsný komunální odpad do konce roku 2029 na 

max. 40% a v dalších letech dále až na 30%. I když se nám daří více třídit a separovat, stále máme 

poměr mezi směsným a vytříděným odpadem opačný – 29% tříděného odpadu, 71% směsného 

komunálního. 

Z hlediska financování odpadového hospodářství jsme v loňském roce dotovali tuto oblast ve výši 488 

tis. Kč. Navýšily se náklady na svoz plastů, protože jsme přidali další svozový den, ale zase naopak 

jsme snížili náklady na likvidaci objemného odpadu a na příjmové straně jsme získali větší příspěvek 

od Ekokomu za tříděný odpad a vzrůstající ceny  kovů se odrazily i na zisku  za jejich výkup. Místní 

poplatek zůstal ve výši 550 Kč na rok. Občané uplatňují slevu za každý pytel vytříděného odpadu (10 

Kč), popř. za minimalizaci svozu SKO v popelnicích (50 Kč – 100 Kč). Senioři nad 70 let mají nárok na 

200 Kč slevu ze základního poplatku a děti do dvou let jsou od poplatku osvobozeny. 

Výdaje v Kč 2020 2021   Příjmy v Kč 2020 2021 

Papír, Sklo, Tetrapak 129 022 105 648   Ekokom - tříděný odpad 242 707 310 200 

Plast 143 549 246 530   Zpětný odběr 23 883 12 423 

Nebezpečný 64 662 55 152   Výkup železa 39 198 69 589 

SKO 748 302 817 883   Poplatek za odpad 828 086 861 946 

Objemný 339 730 260 929   Poplatek firmy 12 694 28 027 

Stavební suť 39 765 60 937   Celkem 1 146 568 1 282 186 

Stavební směsný 
(dřevo)   14 830      

Pytle, štítky… 84 680 109 689   Doplatek obce v Kč 543  049  488 064  

DDHM 88 935 54 717      

BRKO 50 971 43 935      

Celkem  1 689 616 1 770 250      

  

Obr. Meziroční srovnání výdajů a příjmů  

Závěrem chci poděkovat všem, kterým není naše životní prostředí lhostejné a snaží se minimalizovat 

svůj odpad. Protože jak je známo – nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. 

Alena Srovnalová, místostarostka obce 

 


