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Informování a vzdělávání občanů 

Na území města Hroznětín se třídí komunální odpad, dle obecně závazné vyhlášky města Hroznětín 

č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, na složky: 

a) biologické odpady, 

b) papír, 

c) plasty včetně PET lahví a nápojového kartonu, 

d) sklo, 

e) kovy, 

f) nebezpečné odpady, 

g) objemný odpad, 

h) jedlé oleje a tuky, 

i) textil, 

j) směsný komunální odpad.  

Tříděné složky odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, textil, jedlé oleje a tuky) a biologicky rozložitelný 

odpad jsou soustřeďovány do zvláštních sběrných nádob, kterými se rozumí sběrné nádoby různých 

objemů nebo velkoobjemové kontejnery. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny 

příslušnými nápisy.  

Sběr objemného odpadu na území města je zajišťován dvakrát ročně prostřednictvím mobilního svozu 

z předem vyhlášených přechodných stanovišť, kde je objemný odpad ukládán přímo do zvláštních 

sběrných nádob k tomu určených. 

Sběr nebezpečného odpadu na území města je zajišťován minimálně dvakrát ročně prostřednictvím 

mobilního svozu z předem vyhlášených přechodných stanovišť, kde je nebezpečný odpad ukládán přímo 

do zvláštních sběrných nádob k tomu určených.  

Směsný komunální odpad je soustřeďován do sběrných nádob, kterými se rozumí popelnice, igelitové 

pytle, kontejnery o objemu 1 100 l, a odpadkové koše na veřejných prostranstvích.  

Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností je zajištěn možností odevzdání vysloužilého 

elektrozařízení v budově Městského úřadu města Hroznětín a na sběrném místě zpětného odběru (dvůr 

Městského úřadu města Hroznětín). 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem město Hroznětín nezajišťuje. Pro odložení 

stavebního odpadu mají občané možnosti objednání kontejneru, který bude přistaven a odvezen za 

úplatu.  

Veškeré důležité informace ohledně svozu a nakládání s jednotlivými druhy odpadů jsou 

zveřejňovány na úřední desce, webových stránkách města a v Hroznětínském zpravodaji.  

 

  



 

 

Celková produkce odpadů ve městě Hroznětín v roce 2021 dosáhla 948,67 tun. V rámci skladby celkové 

produkce odpadů byly nejvýznamnějšími položkami směsný komunální odpad (512,78 tun – 54 %) a 

SEPAR odpady (190,46 tun – 20,1 %). Mezi další hlavní skupiny produkovaných odpadů patřil 

biologicky rozložitelný odpad (136,87 tun – 14,4 %) a objemný odpad (96,91 tun – 10,2 %).  

 

Tab. č. 1: Celková produkce skupin odpadů v roce 2021 

Název 
Produkce 

2021 (t) 

Produkce 

2021 (%) 

Směsný komunální odpad 512,78 54,0 

SEPAR odpady 190,46 20,1 

Objemný odpad 96,91 10,2 

Biologicky rozložitelné odpady 136,87 14,4 

Nebezpečné odpady 1,60 0,2 

Ostatní odpady 10,05 1,1 

Produkce celkem 948,67 100,0 

 

Graf č. 1: Celková produkce skupin odpadu v roce 2021 
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Z poměru vytříděného a skládkovaného nebo energeticky využitého odpadu vychází, že míra separace 

v roce 2021 ve městě Hroznětín dosáhla 35 %, čímž město výrazně nesplňuje požadavek na míru 

separace 60 % pro rok 2025.   

Graf č. 2: Míra separace dosažena městem za rok 2021 

 

 

Celkové výdaje na nakládání s odpady ve městě Hroznětín v roce 2021 představovaly částku 

2 428 459 Kč. Nejvýznamnějšími výdajovými položkami byl sběr, svoz a odstranění směsného 

komunálního odpadu ve výši 1 542 255 Kč (63,5 % celkových výdajů), zajištění tříděného sběru (papír, 

plasty, sklo, nápojové kartony a kovy) v hodnotě 572 833 Kč (23,6 % celkových výdajů), náklady na 

provoz sběrného dvora v hodnotě 121 720 Kč (5 % celkových výdajů), svoz a zpracování biologicky 

rozložitelného odpadu ve výši 159 051 Kč (6,6 % celkových výdajů), a svoz a odstranění nebezpečného 

odpadu představující částku 32 600 Kč (1,3 % celkových výdajů). 

 

Tab. č. 2: Výdaje na OH v roce 2021 

Položka 2021 (Kč) 2021 (%) 

SEPAR odpady 572 833 Kč 23,6 

BRO/BRKO 159 051 Kč 6,6 

Nebezpečný odpad (NO) 32 600 Kč 1,3 

Směsný komunální odpad (SKO) 1 542 255 Kč 63,5 

Sběrný dvůr 121 720 Kč 5,0 

Výdaje celkem 2 428 459 Kč 100,0 
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Graf č. 3: Výdaje na OH v roce 2021 

 

Celkové příjmy v roce 2021 činily 1 842 087 Kč. Příjmy z poplatků za nakládání s odpady od občanů 

dosahovaly výše 1 010 754 Kč (54,9 % celkových příjmů), příjmy od rekreantů – 222 500 Kč (12,1 % 

celkových příjmů), bonusy od společnosti EKO-KOM za zajištění sběrné sítě pro SEPAR odpady činily 

608 833 Kč (33 % celkových příjmů).  

Tab. č. 3: Příjmy na OH v roce 2021 

Položka 2021 (Kč) 2021 (%) 

Poplatek od občanů 1 010 754 Kč 54,9 

Poplatek od rekreantů   222 500 Kč 12,1 

Bonusy EKO-KOM 608 833 Kč 33 

Příjmy celkem 1 842 087 Kč 100,0 

 

Graf č. 4: Příjmy na OH v roce 2021 
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Z porovnání celkových příjmů a výdajů vychází míra doplatku města 24,1 %, což představuje částku 

586 372 Kč.  

Graf č. 5: Míra doplatku města v roce 2021 
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