
            Obec Plavsko čp. 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou 

           384 390 857    ou@plavsko.cz 

         
 
 
 
 
 
 

Obecní úřad Plavsko 

Vážení spoluobčané 

 

       sběr, nakládání a odvoz odpadů, ať už komunálního, tříděného nebo nebezpečného je pro 

každou obec nákladnou záležitostí a v budoucích letech se bude tento problém ještě zvětšovat. 

Od začátku letošního roku začal platit nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., kterým se mění 

i sazby poplatku za ukládání různých druhů odpadů na skládky. V případě komunálních 

odpadů, jejichž původcem je obec, je poplatníkem tohoto poplatku vždy obec. Od roku 2022 

bude obec muset zvolit jiný druh místního poplatku, který bude vybírat a musí k němu 

přihlédnout při nastavení obecního systému při vydání nové obecně závazné vyhlášky. Již 

v letošním roce dojde ke zvýšení poplatku za uložení odpadů na skládku z 500 Kč na 800 Kč, 

pokud bude množství na jednoho obyvatele obce větší než 200 kg za rok. V předchozích letech 

se množství komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu ročně odváženého na skládku 

z naší obce pohybovalo od 65 t až do 87 t vyprodukovaného v loňském roce. Při 452 

obyvatelích naší obce je maximum odpadu k uložení za poplatek 500 korun ve výši 90,4 t. Jak 

je vidno z uvedených čísel, tak tato hranice pro vyšší sazbu za uložení odpadů je již velmi 

blízká. Proto se na Vás obracím s prosbou, aby opravdu byly do směsného komunálního odpadu 

(popelnic) dávány jenom odpady, které již není možno vytřídit a jako velkoobjemový odpad při 

sběrových dnech odkládány do přistavených kontejnerů věci, které není již možno jinak 

zlikvidovat nebo využít. Množství komunálního odpadu vloženého do popelnic je možno 

ovlivnit větším vytříděním jednotlivých složek a následným uložením do pytlů nebo kontejnerů 

na tento tříděný odpad umístěných u obecního domu.  

         K povinnému sběru odpadů ještě od roku 2015 přibyl sběr biologicky rozložitelného 

odpadu jako jsou ořezané větve stromů a keřů, v létě posečená tráva a na podzim spadané listí. 

A ukládání tohoto BIO odpadu do kontejneru již třetím rokem musí zabezpečit obec pro občany 

celoročně. Také toto množství bioodpadu se každým rokem zvyšuje a současně i společnost, 

která zajišťuje odvoz a jeho likvidaci navyšuje sazby za jeho odstranění. I toto množství 

vloženého BIO odpadu do kontejneru lze ze strany nás občanů ovlivnit tím, že opět budeme 

více tohoto odpadu doma kompostovat a následně využívat jako organického ekologické 

hnojiva pro hnojení svých zahrad k udržení zdravé a výživné půdy.  

       I když v loňském roce došlo k navýšení poplatku za odpad jak pro občany, tak i pro 

rekreační objekty, tak stejně náklady v minulém roce na odpadové hospodářství převýšily 

příjmy. Souhrn všech nákladů na likvidaci komunálního, tříděného a bioodpadu tvořil doposud 

zhruba 3-4 % obecních ročních výdajů.  

      Pro letošní rok 2021 zůstává poplatek za odpad ve výši 500 Kč (pro děti do 10 let věku 300 

Kč) a svoz komunálního odpadu (popelnic) bude opět ve čtvrtek 1x za čtrnáct dní. Jarní sběrový 

den velkoobjemového a nebezpečného odpadu včetně sběru železného šrotu se předběžně 

uskuteční 27. března a podzimní sběrový den 6. listopadu. Sběr starého papíru bude také nadále 

pokračovat v obci do modrých pytlů a tento sebraný papír bude následně předán základní škole, 

která jej bude v rámci zapojení škol do systému sběru papíru předávat vybrané společnosti. 
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      Jak je uvedeno výše, tak bude muset být během roku obecním úřadem provedena revize 

dvou obecně závazných vyhlášek týkajících se odpadů a k jejich přizpůsobení se nové odpadové 

legislativě, která nutí obce a města snižovat množství komunálního odpadu ukládaného na 

skládku i v rámci třídící slevy. 

 

Množství odpadů vyprodukovaných v obci Plavsko 

Množství odpadu v t 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

-komunální odpad 75,00 63,39 68,022 61,95 61,98 60,60 

-kom. odp. podnikatelé 2,21 1,86 2,00 1,91 1,82 1,78 

-velkoobjemový odpad 8,90 7,38 8,26 7,40 4,66 6,51 

-bílé a barevné sklo 7,20 5,63 5,07 4,79 4,89 3,85 

-plasty PET 7,28 6,95 6,03 5,48 4,61 3,55 

-nápojové kartony 0,15 0,24 0,13 0,33 0,42 0,30 

-kovové obaly 0,23 0,09 0,05 0,09 0,06 0,58 

-nebezpečné odpady 0,64 0,50 0,59 0,25 0,19 0,23 

-odpad s azbestem 1,04 0,20 0,32 0,365 0,62 0,49 

-obaly s nebez. látkami 0,19   0,10   

-bioodpad 82,64 65,04 74,34 76,45 73,45 47,98 

-papír pro školu 7,4 4,0 1,09 2,12 4,92 0,20 

 

Produkce odpadů na občana Plavska a rok v kg 

Odpady v kg na občana 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

-komunální odpad 166 141 152 137 137 130 

-velkoobjemový odpad 19,7 16,4 18,4 16,4 10,3 13,9 

-bílé a barevné sklo 15,9 12,5 11,3 10,6 10,8 8,2 

-plasty PET 16,1 15,4 13,4 12,1 10,2 7,6 

-nápojové kartony 0,33 0,53 0,29 0,72 0,93 0,64 

-bioodpad 182,8 144,5 165,9 169,1 162,5 10,3 

-papír pro školu 16,4 8,8 2,4 4,7 10,8  

 

 

 

 

 

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne! 

 

 

 

 

Za OÚ Plavsko         Leden 2021 

 

Ing. František Boček 

starosta obce Plavsko  


