
 

Informování občanů o odpadovém hospodářství – obec Martínkov 

1. ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI:  vyhlášky obce 

Zastupitelstvo OBCE MARTÍNKOV se na svém veřejném zasedání dne 16.11.2021 usnesením 

č. 5/29/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále 

jen„zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 

jen „vyhláška“). 

2. VYPRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ 

Odpady odevzdané občany obce v rámci sběrné sítě   

Kategorie Název odpadu Množství (t) Využití 

O Papírové a lepenkové obaly 2,69 materiálové 

O Plastové obaly 5,92 materiálové 

O Sklo 5,09 materiálové 

O Biologicky rozložitelný odpad 48,70 materiálové 

O Směsný komunální odpad 58,12 skládkování 

O Objemný odpad 5,30 materiálové 

O Kovy 0,91 materiálové 

    

    

    

    

    

OSTATNÍ ODPADY Celkem 126,73  

 

Odpady odevzdané občany obce na sběrných dvorech   

Kategorie Název odpadu Množství (t) Využití 

N 
Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených 
zařízení 0,02 

skládkování 

N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,05 
Energeticky/ 
materiálově 

N Obaly obsah zbytky NL (barvy) 0,10 skládkování 

    

    

     

      

     

NEBEZPEČNÉ ODPADY Celkem 0,17  

 

O Biologicky rozložitelný odpad (zeleň) 0,00 materiálově 

O Dřevo 0,00 materiálově 

O Objemný odpad 5,30 energeticky 

O Papír a lepenka 0,00 materiálově 

O Plasty 0,00 materiálově 

https://martinkov.cz/townhall/board.php?view=1


O Sklo 0,00 materiálově 

O Cihly 0,00 materiálově 

O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel 2,36 materiálově 

O Stavební materiály na bázi sádry 0,00 skládkování 

O Jedlý olej a tuk 0,00 materiálově 

O Železo a ocel 0,55 materiálově 

O Pneumatiky 0,20 materiálově 

    

    

    

OSTATNÍ ODPADY Celkem 8,41  

    

Celkem na sběrných dvorech 8,58  

 

3. NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Sběr a svoz komunálních odpadů   

Komunální odpad - svoz 79 764,00 Kč 

Komunální odpad - uloženi a likvidace 72 309,97 Kč 

Odpadkové koše - svoz a uložení odpadu 0,- Kč 

Ostatní náklady na KO 3 556,50 Kč 

Celkem  155 629,47 Kč 

    

Sběrné dvory   

Nebezpečné odpady - svoz a likvidace 7 253,95 Kč 

Pneumatiky - odvoz a likvidace 1 082,95 Kč 

Provoz sběrných dvorů, svoz, uložení a likvidace odpadů 0 Kč 

BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) - svoz 53 766,12 Kč 

BRKO - likvidace 9 184,67 Kč 

Celkem  71 287,69 Kč 

    

Tříděný odpad   

Velkoobjemové kontejnery (VOK) na BRKO  - nájemné 0,- Kč 

BRKO - likvidace (hnědé nádoby + kont.) 21 140,60 Kč 

BRKO - svoz VOK  0,- Kč 

Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, PET, kovové 
obaly a hnědé kontejnery na BRKO) - nájemné 0,- Kč 

Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, PET, kovové 
obaly a hnědé kontejnery na BRKO) - vyvážení 59 368,97 Kč 

Celkem 80 509,57 Kč 

    

Černé skládky    

Celkem  0 Kč 

  
Náklady na odpadové hospodářství CELKEM 307 426,73 Kč 

 



Investice do kontejnerových stání na tříděný odpad realizované v 
roce 2021 
Kontejnerová stání na tříděný odpad - PD 0,- Kč 

Kontejnerová stání na tříděný odpad - realizace 50 735,30 Kč  

CELKEM 50 735,30Kč 

  

  

Příjmy v OH v roce 2021   

Příjmy z poplatků od občanů (celkem) 136 800,00 Kč 

Platby kolektivního systému EKO-KOM    56 507,50 Kč 

Platby za zpětný odběr elektrozařízení (od kolektivních 
systémů celkem) 0 Kč 

Výnosy z prodeje druhotných surovin (železo….)      3 630,00 Kč 

CELKEM 196 937,50 Kč 
 

4. Předcházení vzniku odpadů 

Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství 

odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit 

spotřebu. 

Rady a typy, jak je možné odpadu přecházet a chovat se zodpovědně k přírodě a životnímu 

prostředí: 

a. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne 

b. Nekupujte balenou vodu a šetřete vodou 

c. Nakupujte co nejvíce bezobalově 

d. Kompostujte 

e. Neplýtvejte 

f. Používejte věci co nejdéle 

g. Používejte bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace 

h. Hledejte ekologicky šetrnější varianty 

i. A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlejte 

j. Používejte přírodní kosmetiku a ekologické prostředky na mytí nebo si vyrobte vlastní 

k. Choďte pěšky, jezděte na kole, kdykoliv je to možné 

l. Šetřete energií a papírem 

m. Využívejte místní a lokální výrobky, produkty a potraviny 

n. Věci opravujte a omezte nákup nových výrobků 

o. Investujte do kvality 

p. Zkuste si vypěstovat vlastní zeleninu a ovoce 

q. Látkové utěrky a ručníky jsou velmi funkční, omezte používání jednorázových plastových a 

papírových výrobků 

Více najdete na  https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/  

https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/

