
Informování občanů o odpadovém hospodářství  

                            v obci Znětínek 

 

Na zasedání zastupitelstva obce Znětínek dne 18.11.2021 byla 
schválena Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 – o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou si můžete 
najít na stránkách obce Znětínek 
https://www.znetinek.cz/dokumenty/obecne-zavazne-vyhlasky 
 
Žádné změny ve výše poplatku se nezměnily – výše poplatku je 
stále 500 Kč. 
 
V naší obci mohou občané nakládat s odpady: 
Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny 

odděleně soustřeďovat následující složky:  

Biologické odpady, Papír, Plasty včetně PET lahví, Sklo, Kovy, 

Nebezpečné odpady, Objemný odpad, Jedlé oleje a tuky, Směsný 

komunální odpad a Textil 

Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se 

soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a 

kontejnery.  

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: 

a) Sběrný kontejner na biologický odpad je umístěn před RD č.p. 49 v obci 

Znětínek. 

b) Sběrný dvůr na biologický odpad je umístěn v areálu ZERAS a.s v obci 

Znětínek. 

c) Sběrná nádoba na papír je umístěna na sběrném hnízděti u OÚ ve 

Znětínku. 

d) Sběrné nádoby na sklo bílé, sklo barevné jsou umístěny na sběrném 

hnizděti u OÚ ve Znětínku. 

e) Sběrné nádoby na sklo bílé, sklo barevné jsou umístěny na sběrném 

hnizděti před RD č.p.57 v obci Znětínek. 

f) Sběrné nádoby na plast včetně nápojových kartonů jsou umístěny na 

sběrném hnízděti u OÚ ve Znětínku 

https://www.znetinek.cz/dokumenty/obecne-zavazne-vyhlasky


g) Sběrné nádoby na plast včetně nápojových kartonů jsou umístěny na 

sběrném hnízděti u RD č.p. 57 ve Znětínku. 

h) Sběrná nádoba na kovy je umístěna na sběrném hnízděti u OÚ ve 

Znětínku. 

ch) Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky je umístěna na sběrném hnízděti u 

OÚ ve Znětínku 

i) Sběrná nádoba na textil je umístěna na sběrném hnízděti u OÚ ve 

Znětínku. 

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými 

nápisy: 

a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá, 

b) Papír, barva modrá, 

c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony barva žlutá, 

d) Sklo, barva bílá, sklo barevné barva zelená, 

e) Kovy, barva černo šedá s označením KOVY, 

f) Jedlé oleje a tuky, barva tmavě zelená 

g) Textil, barva bílá s označením TEXTIL 

 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně 

dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných 

stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu to sběru určených. 

Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu ve 

Znětínku, v místním rozhlase, přes aplikaci mobilní rozhlas Znětínek a 

upozorněním na webových stránkách obce Znětínek na adrese 

www.znetinek.cz 

Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře ( na základě 

smlouvy s obcí)ve sběrném dvoře, který je umístěn ve firmě AVE CZ 

odpadové hospodářství Žďár nad Sázavou, ul. Jihlavská 2208/22, v 

provozní době zařízení. 

 

Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na 

předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 

sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou 

zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu ve Znětínku, v místním 

http://www.znetinek.cz/


rozhlase, přes aplikaci mobilní rozhlas Znětínek a upozorněním na 

webových stránkách obce Znětínek na adrese www.znetinek.cz 

Objemný odpad lze také odevzdávat ( na základě smlouvy s obcí) ve 

sběrném dvoře, který je umístěn ve firmě AVE CZ odpadové hospodářství 

Žďár nad Sázavou, ul. Jihlavská 2208/22, v provozní době zařízení. 

Předcházení vzniku odpadů 
 

  

Podle hierarchie nakládání s odpady je předcházení vzniku odpadů 
prvním krokem k tomu, aby se snížilo množství vyprodukovaných odpadů. 
Nakládání s odpady předcházení vzniku: 
 
  

• PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ – snížení produkce odpadů 
  

• Příprava pro znovupoužití – Využití produktu nebo jeho částí 
(oprava) 
  

• Recyklace a kompostování – využití materiálu 
  

• Jiné využití – využití odpadu k výrobě energie 
  

• Odstranění – odstranění (skládka, spalovna) 
  
Prevence v odpadovém hospodářství by měla směřovat: 

• ke snižování množství vznikajících odpadů, 
• ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý 

dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel. 
  
Jako součástí prevence je rovněž považováno opětovné využití výrobků 
a příprava k němu. 
 
Aby nebylo nutné zvyšovat místní poplatek za komunální odpad, je 
potřeba odpad správně třídit, kompostovat a snížit spotřebu plastů. 
 

 

 

 

 

http://www.znetinek.cz/


 

 

 

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2021 

Celkem bylo v roce 2021 odvezeno 132,001 tun odpadu za cenu 190 929,30 Kč 

náklady v Kč 2021  tun/2021 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu   8 185,50 Kč                 0,38t 

Sběr a svoz komunálních odpadů         116 663,71 Kč           39,83t 

Sběr a svoz ostatních odpadů - plast 45 335,00 Kč            4,852t  

                    - papír        9 200,00 Kč           1,763t  

                      -  sklo čiré   1 903,11 Kč            2,546t  

                          - sklo barevné  1 181,23 Kč                      1,58t  

                Svoz bio odpadů  2 178,00 Kč        78,6t 

                                       Svoz olejů         0,1t 

                                        Objemný odpad   5 075,25 Kč  1,950t 

     Dřevo          920,00 Kč                  0,320t 

     Kovy           287,50 Kč                  0,080t 

Celkem        190 929,30 Kč                 132,001t 

Odměna za zajištění odpadů EKOKOM       42 362Kč               10,8211t 

 

Místní poplatek za komunální odpad je 500 Kč/občana a rok.  

Celkem vybráno 111 083 Kč. 

Odměna za třídění odpadu za rok            42 362 Kč.   

Podrobný rozpis odpadů viz. přiložená tabulka. 

 

 

Ve Znětínku dne 15.3.2022 

 

 

 

 



Jak správně třídit: Co kam patří? 

PLASTY 

Kontejnery jsou vyváženy 1x za týden ( převážně každý čtvrtek). Odpad je 

nutné před vhozením do odpadové nádoby sešlapat či zmačkat, aby v nádobě 

zbylo více místa. 

 

  

 Patří:  
- Plastové lahve 
- Sáčky 
- Igelitové tašky/folie 
- Plastové proložky od vajec 
- Obaly od aviváže, mycích a čistících 

prostředků 
- Tuby od gelů 
- Prázdné obaly od potravin – nemusí být 

vymyté, ale nesmí v nich být zbytky 
potravin 

- Tetra Pak 
- Kanystry, misky, kbelíky 
- Pěnový polystyren 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
Nepatří: 

- Znečištěné folie 
- Lahve od oleje 
- Zálohované lahve 
- Květináče 
- Izolační pěna 

 

 



PAPÍR 

Duo-nádoby i kontejnery jsou vyváženy 1x za týden ( převážně v úterý). Odpad 

do nádoby vhazujte čistý, krabice rozložené nebo sešlapané. 

   
Patří: 

- Katalogy 

- Noviny 

- Časopisy 

- Balicí papír 

- Papírové obaly od potravin 

- Kartony 

- Papírové krabice  

 

 

Nepatří: 

- Pořadače s kovovou sponou 

- Tetra Pak 

- Uhlový papír 

- Papírové pleny 

- Hygienické ubrousky 

- Papírové kapesníčky 

- Alobal 

 

 

 

 

 

 

 

  



SKLO 

Kontejnery jsou vyváženy 1x za čtrnáct dní 

  
 

 

Patří: 

- Nezálohované lahve 

- Zavařovací sklenice 

- Skleněné flakony 

- Skleněné lahvičky od léků  

 

 

 

Nepatří: 

- Zálohované lahve 

- Zrcadla 

- Keramika, porcelán 

- Žárovky 

- Zářivky 

- Lampy 

 

 

 

 

 

 

 

  



BIOODPAD 

Velkoobjemový kontejner na bioodpad, který je umístěn před domem č. 49 u 

dětského hřiště. Do kontejnera se vhazuje bioodpad ze zahrad a kontejner je 

vyvážen na vyžádání. 

   
 

 

Patří: 

- Zbytky ovoce a zeleniny 

- Skořápky 

- Čaj a káva 

- Kůra 

- Posečená tráva 

- Zvadlé květiny 

- Plevel 

- Větve 

- Listí 

Nepatří: 

- Oleje a tuky 

- Maso a kosti 

- Exkrementy 

- Uhynulá zvířata 

- Pleny, obvazy 

 

 

 

  



KOVO 

Nádoby na stanovištích v obci jsou vyváženy na vyžádání 

 

 

 

 

Patří: 

- Plechovky 

- Konzervy 

- Hřebíky, šroubky 

- Hliníková víčka od mléčných 

produktů 

- Prázdné hliníkové obaly od 

čajových svíček 
 

 

 

Nepatří: 

- Elektro 

- Plynové lahve 

- Spreje 

 

 

 

 

 

 

 

 



     OLEJE 

Nádoba na stanovišti je vyvážena na vyžádání.  Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET 

lahve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou lahev odneste na sběrný dvůr.  

  

 

 

 

 



Textil 

Nádoba na stanovišti je vyvážena na vyžádání 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


