
Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství Obce Tvrdkov včetně 

nákladů na provoz odpadového systému za rok 2021 

Počet obyvatel: 244, počet neobydlených bytů, domů a rekreačních objektů: 236 

Počet zapojených podnikatelů do systému: 4, informace o odpadech: www.tvrdkov.cz 

Platná obecně závazná vyhláška o obecním systému: č. 1/2022, ze dne: 7.3.2022. 

Platná obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecním systém: č.2/2021, ze dne: 6.12.2021, 

výše místního poplatku pro rok 2022: 600,- Kč/občan, poplatek v roce 2021: 600,- Kč/občan 

Způsob nakládání s odpady občanů – samostatné shromažďování: 

Počet veřejných sběrných míst na tříděné odpady: 8 ks míst 

Papír: veřejná sběrná místa – počet nádob: 13, četnost: 2 týdny 

Plast: veřejná sběrná místa – počet nádob: 20, četnost: 2 týdny 

Sklo: veřejná sběrná místa – počet nádob: 12, četnost: 5x ročně 

Kovy: veřejná sběrná místa – počet nádob: 3, četnost: dle potřeby 

Nápojový karton: veřejná sběrná místa společně s plastem 

Bioodpad: veřejná sběrná místa – počet nádob: 2, četnost: dle potřeby.  

Domácí kompostéry: u jednotlivých domů – počet: 130 

Jedlé tuky a oleje: veřejná sběrná místa – počet: 1 

Směsný komunální odpad – počet popelnic: 81, počet kontejnerů: 11, četnost: 14 dní  

Sběrný dvůr/sběrné místo – určeno pro: objemné odpady, nebezpečné odpady, plast, papír, sklo, kovy, 

nápojový karton, bioodpad, jedlé tuky a oleje, stavební odpad, zpětný odběr výrobků: elektrozařízení, 

baterie (více na www.tvrdkov.cz 

 
Hospodaření odpadového systému v Kč: 

Celkové výdaje na odpadové hospodářství za rok: 431.765,-Kč 
z toho na směsný komunální odpad za rok: 275238,-Kč 
z toho na plast za rok: 78.408,-Kč 
z toho na papír za rok: 57.667,-Kč 
z toho na sklo za rok:     9.156,-.Kč 
z toho na kov za rok:               0,-Kč 
z toho na bioodpad za rok: 11.296,-Kč 
z toho na nebezpečný odpad za rok: 0,-Kč 
z toho na objemný odpad za rok: 0,-Kč 
z toho na ostatní odpady za rok: 0,-Kč 
 

Celkové příjmy na odpadové hospodářství za rok: 389.463,-Kč 
z toho z místního poplatku za odpad za rok: 224.000,- Kč 
z toho od zapojených podnikatelů do systému za rok: 5200,-Kč 
z toho od AOS EKO-KOM za rok: 160.263,-Kč 
z toho jiné příjmy za rok: 0,-Kč 

http://www.tvrdkov.cz/


Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji za rok: 42.302,-Kč (= doplatek do odpadového systému) 
 
Množství odpadů v tunách: 
Množství odpadů za rok celkové: 127,619 t 

z toho  papír: 7,73 t,   z toho  plast: 9,77 t 
z toho  sklo: 8,28 t,   z toho  kovy: 0 t 
z toho  nápojový karton: 0 t , z toho  bioodpad: 15 t 
z toho  textil: 0 t,   z toho  jedlé tuky a oleje: 0,049 t 
z toho  nebezpečné odpady: 0 t,  z toho  objemný odpad: 0 t 
z toho  ostatní odpady: 0 t,  z toho  směsný komunální odpad: 86,79 t 

Z toho nevyužitelné odpady: 0 t (tj. směsný komunální odpad, objemný, nebezpečné a ostatní) 
Z toho využitelné odpady: 0 t (tj. všechny mimo uvedené v řádku nad) 
Míra třídění: 0 % (poměr mezi využitelnými odpady a celkovým množstvím odpadů za rok)  
 
Obecné povinnosti při nakládání s odpady: 

- nutnost je předcházet vzniku odpadů (nenakupovat zbytečně, vlastní tašky a sáčky, 
bioodpad kompostovat na vlastní zahradě, opakovaně využívat obaly apod.) 
- využitelné odpady samostatně vytřídit do určených nádob a vždy jen čisté 
- využitelné odpady jsou opravdu dále využity pro další výrobky 
- objemný odpad by měl vzniknout jen tehdy, kdy již pro věc není využití 
- směsný komunální odpad nesmí obsahovat využitelné odpady – papír, plast, sklo, kovy, 
nápojový karton, textil, jedlé tuky a oleje, bioodpad a nevhodné nebezpečné odpady 
- odpady se odkládají jen na určené místa a do stanovených sběrných nádob – odkládání 
odpadů mimo takto určená místa jsou přestupkem a bude sankcionováno 
- správné nakládání s odpady sníží náklady obce, obec pak sníží výši místního poplatku. 
 

 
 
Každý je odpovědný za dodržování zavedeného odpadového systému a jde také o morální 
zodpovědnost k životnímu prostředí. Každý je součástí celku a jeho chování se projevuje. Nebuďme 
lhostejní k tomu, kde žijeme. Děkujeme všem, co se chovají správně a zodpovědně. 
 
        
Březen 2022 
     


