
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021

V roce 2021 největší položkou v odpadovém hospodářství byla částka za likvidaci komunálního odpadu
a dále za pořízení váhy na sběrný dvůr.

Městys za odpadové hospodářství doplatil za rok 2021 přes 875 tisíc Kč.

V Krucemburku je celkem 13 stanovišť kontejnerových stání, na Starém Ransku a v Hluboké po 2
stanovištích, kde je možno třídit plast, papír, kovy, sklo. Dále máme v obci 4 kontejnery na textil a
elektrozařízení.

Na SD je možno odevzdávat všechny výše uvedené komodity, dále dřevo, objemný odpad a
nebezpečný odpad a taktéž i bioodpad, klestí, motorový či rostlinný olej, stavební suť.

V roce 2021 se nám podařilo snížit množství komunálního odpadu z 240 kg na 219,2 kg na obyvatele.
Pro rok 2022 je stanovena výše 19 kg. Pokud se tato hranice překročí, bude účtován skládkovací
poplatek ve výši 900 Kč/t, (základní je 500Kč/t). Do tohoto poplatku se počítá i objemný odpad a odpad
ze hřbitovů.

Náklady na odpadové hospodářství s dalšími roky porostou, proto prosím třiďte odpad. Téměř vše se
dá roztřídit a tím snižovat množství komunálního odpadu v černých popelnicích.

Dagmar Sobotková

Množství vyprodukovaných odpadů v tunách za rok 2021

katalogové číslo odpadu název druhu odpadu roční produkce(t)
150110 obaly obsahující zbytky

nebezpečných látek
2,7

160103 pneumatiky l

170201 dřevo 43,41

170605 stavební materiály obsahující
azbest

3,28

170903 jiň stavební a demoliční
odpady

5,28

170904 směsné stavební a demoliční
odpady

57

200101 papír a lepenka 36,707

200102 sklo 30,684

200111 textilní materiály 3,34

200125 jedlý olej a tuk 0,295

200127 barvy, tiskařské barvy 1,12



200139

200140

200201

plasty l 34,444

kovy l 21,367

biologický rozložitelný odpad | 121,34

200203 jiný biologicky rozložitelný
odpad (hřbitovy)

15,39

200301 směsný komunální odpad 316,98

200307 objemný odpad 45,93

Příjmy (Kč)

poplatky od občanů
poplatky od rekreantů
poplatky od podnikatelů

Odpadové hospodářství za rok 2021

prodej druhotných surovin
zaobalyodEKOKOMU
zpětný odběr elektro
poplatky ze SD
CELKEM

Výdaje (Kč)

směsný komunální odpad
tříděný sběr
biologický odpad
nebezpečný odpad
objemný odpad
stavební odpad
textil
dřevo

úklid odpadů na veřejných
prostranstvích
provoz SD-nákup váhy,
kontejnerů, odvoz odpadů.
administrativa odpadového
hospodářství
CELKEM

1150 805
99000
171 778
110936
263 065

6000
81000

l 882 584

758 514
459 587
72429

121 347
79066

204 962
10879
51716
17650

946 459

35000

2 757 609

PŘÍJMY-VÝDAJE

l 882 584 - 2 757 609 = - 875 025,-Kč


