
SOUHRNNÁ BILANCE ODPADŮ ZA ROK 2015 

 

DRUH ODPADU 

2012 2013 2014 2015 

t % t % t % t % 

Směsný komunální 401,820 71,620 391,470 42,600 424,990 48,020 425,360 52,610 

Objemný 14,400 2,570 18,300 1,990 18,540 2,090 18,550 2,294 

Papír 24,243 4,320 21,359 2,320 29,536 3,340 34,119 4,220 

Sklo 18,413 3,280 16,693 1,820 16,541 1,870 19,625 2,427 

Plast-lahve 15,671 2,790 16,558 1,810 19,661 2,220 25,438 3,146 

Suť, smetky, kamení 85,470 15,240 444,440 48,360 264,860 29,920 130,680 16,163 

Železný šrot 0,140 0,020 2,440 0,270 1,620 0,180 0,540 0,067 

Pneumatiky 0,870 0,160 2,750 0,300 2,490 0,280 6,900 0,853 

Elektrospotřebiče 0,000 0,000 2,251 0,240        * 

Oděvy 0,000 0,000 2,679 0,290 6,377 0,720  5,669  0,696 

Biologický 

rozložitelný 0,000 0,000 0,000 0,000 100,600 11,360 147,300 18,219 

CELKEM 561,027 100,000 918,940 100,000 885,215 100,000 808,512 100,000 

 

*Elektrospotřebiče nelze vyhodnotit v hmotnostním údaji.  
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A novinky pro letošní rok … 
 

V roce 2015 bylo v Hodonicích vyprodukováno celkem 808,5 tuny odpadů. Z toho téměř 53% činil směsný 

komunální odpad v celkové tonáži 425,36 t. Za uložení tohoto odpadu na skládku bylo zaplaceno přes 633 

tisíc Kč. Za poplatky dle vyhlášky a poplatky smluvní obec vybrala 565 tis. Kč. Z čehož vyplývá, že poplatky 

nepokryjí náklady na uložení na skládku v plné výši. K tomu obec hradí navíc cenu za vyprázdnění a svoz 

odpadu v částce dosahující poloviny nákladů na uložení.  

Z výše uvedené bilance a také z terénního šetření je zřejmé, že spousta občanů má stále velké rezervy 

v třídění odpadů, zejm. plastů, papíru a bioodpadu. Pro snížení množství odpadu odváženého ke skládkování 

budeme zvyšovat možnosti pro pohodlnější třídění, a to postupným zahušťováním sítě sběrných hnízd. 

V lednu byly instalovány do sběrných hnízd šedé zvony na tříděný kov. Dále obec v nejbližších týdnech 

zdarma zapůjčí nádoby na bioodpad ke každému číslu popisnému. Svoz bioodpadu bude zahájen k 1.4.2016 a 

bude probíhat pravidelně ve 14ti denním intervalu. Hmota bude následně zpracována kompostovacím 

procesem v obecní kompostárně na hmotu – kompost, která bude následně vrácena zpět do půdy, např. 

občany do zahrádek, obcí na plochy veřejné zeleně.  

Obec k tomuto kroku přistoupila na základě novely zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.), ukládající kromě 

jiného obcím povinnost zajistit možnost třídění právě kovu a bioodpadu.  

 

Nádoby na bioodpad jsou vyrobeny tak, aby nedocházelo k obávanému zápachu v důsledku zahnívání. Jsou 

vybaveny dvojitým dnem s mřížkou, velkým množstvím průduchů k odvětrávání. Obsáhnou 240 l hmoty.  

 

Do těchto hnědých popelnic budou občané moci ukládat: 

 Zbytky z domácnosti výhradně rostlinného 

  původu 

 Slupky z ovoce a zeleniny 

 Čajové sáčky, kávovou sedlinu 

 Zbytky pečiva 

 Zbytky vařené zeleniny či ovoce (mrkev, 

  brambory, kompot) 

 Květiny, zeminu z květináčů 

 Zbytky ze zahrady – pokosenou trávu, plevele, 

  listí, krátce nastříhané větve 

 Kůru, hobliny 

 Podestýlku býložravých mazlíčků,  

 Papírové kapesníky, ubrousky 

 


