
Výsledky odpadového hospodářství obce Hrádek za rok 2022 

Podle § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech je obec povinna informovat nejméně jednou 

ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování 

komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a 

minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně 

nákladů na provoz obecního systému. 

1. Organizační zabezpečení řízení odpadového hospodářství 

V roce 2022 byly v platnosti vnitřní dokumenty, které se týkají odpadového hospodářství: 

• Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 2/2021 o místním poplatku za svoz komunálního 

odpadu OZV č. 2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf (obec-hradek.cz), 

• Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Hrádek Scan20201110133407.pdf (obec-hradek.cz). 

 

Služby týkající se odpadového hospodářství zajišťuje pro obec společnost FCC Česká republika, 

s.r.o., tj. sběr a svoz veškerých odpadů s výjimkou použitého oleje, textilu a elektrozařízení. 

Na území obce se komunální odpad třídí na: 

a) Papír 

b) Plasty 

c) Sklo (bílé i barevné) 

d) Nebezpečný odpad 

e) Směsný komunální odpad 

f) Bioodpad 

g) Kovy 

h) Elektroodpad a baterie 

i) Použité potravinářské oleje 

 

Nebezpečný a objemný odpad 

Nakládání s objemným odpadem je zajištěno mobilním svozem velkokapacitních kontejnerů, které 

jsou přistaveny na určené místo 2x ročně. Sběr nebezpečného odpadu je prováděn formou 

mobilního sběru pracovníků FCC na sběrném místě u Váhy. Informace o termínu a místu přistavení 

je zveřejněna na webových stránkách obce a v místním tisku.  

Bioodpad 

Biologicky rozložitelný odpad, který vzniká občanům při údržbě zahrad a dalších ploch mají občané 

možnost odkládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny na veřejném prostranství. 

Větve mohou občané odkládat na vyhrazené místo vedle kontejnerů nebo odvézt přímo na malé 

zařízení místní kompostárnu. Drobný biologicky rozložitelný odpad mohou občané umístit i do 

hnědých plastových nádob, které zdarma obec Hrádek zapůjčila a svoz probíhá pravidelně dle 

rozpisu. 

Stavební odpad 

Stavební odpad je možno předat za úplatu na k tomu určené skládky v okolí. 

 

 

https://www.obec-hradek.cz/attachments/article/3817/OZV%20%c4%8d.%202_2021%20o%20m%c3%adstn%c3%adm%20poplatku%20za%20obecn%c3%ad%20syst%c3%a9m%20odpadov%c3%a9ho%20hospod%c3%a1%c5%99stv%c3%ad.pdf
https://www.obec-hradek.cz/attachments/article/3551/Scan20201110133407.pdf


Textil 

Použité oděvy a textilní materiály mohou občané odkládat do sběrné nádoby TextilEco a.s. na textil 

umístěných na sběrném místě u Váhy a na sběrném místě u Jednoty. Z hlediska obce není tento 

textil vykazován jako odpad. 

Použité potravinářské oleje 

Občané mohou odevzdat použité potravinářské oleje ve vhodných nádobách (PET lahve, kanystry). 

Sběrné černé plastové nádoby jsou umístěny ve sběrném místě u Jednoty a v OSRD Východ. 

Papír, lepenka 

Sběrné kontejnery jsou umístěny ve sběrných hnízdech a současně mají možnost si občané vypůjčit 

modrou sběrnou nádobu k domu a svoz probíhá dle rozpisu svozu. 

 

Kovy 

Drobný kovový odpad mohou občané odkládat na sběrných místech u „Váhy“, u dětského hřiště a 

u Jednoty. 

 

Elektroodpad a baterie 

Malý elektroodpad a baterie je možno odkládat do kontejnerů na obecním úřadě. 

 

Tabulka: 

Odpady za rok 2022 

Druh odpadu Nebezp. odpad - N 
ostatní odpad - O 

Produkce 
odpadů 

Směsný komunální odpad O 162,3938 t 

Papír, lepenka O 15,7600 t  

Pneumatiky O 1,1300 t 

Plasty O 33,8900 t 

Sklo O 8,4692 t 

Velkoobjemový odpad O 18,5900 t 

Nebezpečný odpad (barvy, tiskařské barvy, 
lepidla) 

N 0,0950 t 

Biologicky rozložitelný odpad O 188,06 t 

Olej a tuk  N 0,1580 t 

Textil - 3,579 t 

 

Příjmy a výdaje za rok 2022 

Položka Částka v Kč 

Poplatky hrazené občany 548.197,- 

Příjmy od odběratelů 2.241,- 

Příjmy od EKO-KOM 210.127,57 

Celkové příjmy 760.565,57 

  

Svoz a odstranění komunálního odpadu 685.356,- 

Svoz a odstranění nebezpečného odpadu 31.666,09 

Separovaný a velkoobjemový odpad 93.966,51 

Biologicky rozložitelný odpad 0,- 

Celkové výdaje 810.988,60 

Ztráta (uhradila obec) 50.423,03 

 

 



 

Mapa sběrných míst 

 

Obec Hrádek kombinuje možnost odložení tříděného odpadu do sběrných míst a nádob na 

papír, plast a bioodpad umístěných u každé domácnosti. Svoz probíhá dle rozpisu svozů. 

 

Závěr 

Obec Hrádek plnila v roce 2022 zákonné požadavky v oblasti odpadů. Od 1.1.2022 je v obci platná 

nová obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství, která vychází z platné legislativy. Snahou obce je nadále snižovat množství 

směsného odpadu a motivovat občany k třídění a k předcházení vniku odpadu. Z důvodu vysokého 

příjmu za tříděný odpad se poplatek na občana ve výši 600,- Kč/rok pro rok 2023 nemění. Děkujeme 

občanům, kteří odpad třídí a současně odkládají odpad, kam patří. 

V Hrádku 2.3.2023 

 

Zpracovala: Zdeňka Táborská 


