ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ZA ROK 2021
Informace o obecním systému nakládání s komunálním odpadem
Obecní systém nakládání s komunálním odpadem je stanoven obecně závaznou vyhláškou
města č. 3/2021. Dle této vyhlášky je stanoveno oddělené soustřeďovat tyto složky komunálního
odpadu: papír, plast, sklo, textil, jedlý olej, kovy, bio odpady rostlinného původu, nebezpečné
odpady, objemné odpady a SKO. Vyhláška je dostupná na webu města na odkazu
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/vyhlasky.asp
Pro oddělené soustřeďování papíru, plastů ve směsi s nápojovým kartonem, skla, kovů, jedlého
oleje, textilu a BIO rostlinného původu je stanoveno využívat kontejnery rozmístěné na území
města. Všechny uvedené komodity kromě SKO lze odevzdat též ve sběrném dvoru v jeho
provozní době (ÚT a SO 09:00-12:00, 14:00-18:00; ČT 14:00-18:00)
Pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů, objemných odpadů, většího množství BIO
odpadu (též dřeva) a v omezeném množství stavebního odpadu jsou vyhrazeny kontejnery ve
sběrném dvoru.
Svoz SKO probíhá dle ustáleného harmonogramu v intervalu 1x týdně.
Kontejnery na odděleně soustřeďovaný papír a plasty obsluhuje svozová společnost v intervalu
1x týdně nebo 2 x týdně (v závislosti od stanoviště).
Kontejnery na kovy a sklo jsou obsluhovány svozovou společnosti dle objednávky města.
Kontejnery na BIO odpad jsou obsluhovány sezonně (1x měsíčně v zimním období, 2x týdně ve
vegetačním období).
Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
Vzniku komunálních odpadů lze účinně předcházet uplatňováním environmentálně příznivého
přístupu, který může zahrnovat například:
▪ nahrazení jednorázových obalů opakovaně použitelnými obaly pří nákupu některých komodit
(hlavně potraviny), využívání bezobalových možností nákupu zejména drogistického zboží
▪ odevzdávání některých výrobků (např. oděvů) k opětovnému využití
▪ využití rostlinných složek bioodpadu při domácím kompostování
Přehled o množství oddělené sebraných komunálních odpadu v roce 2021:
Množství vytříděných komunálních odpadů (v tunách) podle způsobu soustřeďování
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Použité zkratky: SD – sběrný dvůr, OO - objemný odpad, NO – nebezpečný odpad, SKO – směsný komunální odpad
Poznámka: BIO a Dřevo jsou uvedeny včetně odpadů z údržby zeleně

Výdaje na provoz obecního systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2021 činily
cca 6 970 000 Kč, z toho:
▪ náklady na provoz a odstranění odpadů soustředěných ve sběrném dvoru cca1 935 000 Kč

▪ náklady na provoz kontejnerů na stanovištích na tříděný sběr cca 2 080 000 Kč
▪ náklady na odstranění SKO cca 2 955 000 Kč
Příjmy do odpadového hospodářství města z provozu obecního systému v roce 2021 činily
cca 3 961 000 Kč, z toho:
▪ z místního poplatku od trvale žijících občanů 3 031 000 Kč
▪ z místního poplatku od vlastníků rekreačních objektů 192 000 Kč
▪ od podnikajících subjektů využívajících obecní systém 18 000 Kč
▪ ze zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností 21 000 Kč
▪ z prodeje druhotných surovin (kovů, papíru) 34 000 Kč
▪ z příspěvku od EKOKOMu za zajištění zpětného odběru obalů ve výši 665 000 Kč
Obecní systém nakládání s komunálním odpadem byl v roce 2021 dotován částkou téměř
3 000 000 Kč z rozpočtu města.
Město Horažďovice

