
 OBEC ODUNEC        

  Odunec 6, 675 55 Hrotovice        IČ: 00378275 

Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021 

 

Množství vyprodukovaných odpadů v obci Odunec v roce 2021 

 

▪ komunální odpad (popelnice)   16,442 t 

▪ objemný odpad (sběrný dvůr)        1,350 t  

▪ bio odpad (hnědý kontejner u OÚ)    4,530 t 

▪ bio odpad (velký kontejner u kaple)    9,300 t 

▪ tříděný papír       1,223 t 

▪ tříděný plast       2,551 t 

▪ tříděné sklo       1,726 t 

▪ tříděné kovy       0,192 t 

▪ nápojové kartony       0,041 t 

 

 

Náklady na odpadové hospodářství  

 

▪ sběr využitelných odpadů (tříděný sběr)    13.649 Kč 

▪ sběr BIO odpadů (hnědý kontejner)       6.717 Kč 

▪ sběr BIO odpadů (velký kontejner u kaple)     5.617 Kč 

▪ oddělený sběr nebezpečných odpadů     10.607 Kč 

▪ oddělený sběr objemných odpadů      2.346 Kč 

▪ směsný komunální odpad (popelnice)             52.575 Kč 

▪ stavební odpad (sběrný dvůr)       1.349 Kč 

▪ platby za využití sběrného dvora      5.858 Kč   

Náklady celkem       98.718 Kč   

    

 

 

Příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů  

 

▪ z poplatků od občanů   44.550 Kč 

▪ z poplatků od rekreantů  13.500 Kč 

 

Ceny za odstranění odpadů na skládce za 1tunu odpadu 

 

▪ směsný komunální odpad  1.184Kč vč. DPH 

▪ objemný odpad   1.295Kč vč. DPH 

 

 

 



 OBEC ODUNEC        

  Odunec 6, 675 55 Hrotovice        IČ: 00378275 

Obecně závazné vyhlášky obce: 

  

https://www.hrotovicko.cz/odunec/index.php?p=pravni-predpisy-obce 

 

 

Jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady v obci Odunec ?  

 

▪ v obci je umístěno jedno sběrové místo u budovy obecního úřadu, kde je možné 

odděleně soustřeďovat papír, plast, bíle sklo, sklo směs, kovové odpady a bio 

odpad. 

▪ odpad ze zahrad občané ukládají ve svých domácích kompostérech, mohou též 

využívat i velkoobjemový kontejner u kaple, popř. hnědý kontejner u OÚ 

▪ obec Odunec provádí svoz nebezpečného odpadu, občané jsou včas o svozu a o 

místě sběru nebezpečného odpadu informováni 

▪ občané mohou odpady ukládat na sběrné dvory ESKO – t, viz odkaz: 

 

https://www.esko-t.cz/sluzby/sberne-dvory/ 

 

Pro občany naší obce je nejbližší sběrný dvůr Hrotovice 
 
 
Adresa: 
ulice Hladov, 675 55 Hrotovice – severovýchodní konec města – na ulici Hladov pod 
rybníkem Horní v sousedství s budovou Českého rybářského svazu 
t: +420 568 848 066 
GSM: +420 605 255 394 
Provozní doba: 
(od 1. 1. do 31. 12.) So: 10.00 -15.00 
Provozní doba: 
(od 1. 3. do 30. 11.) St: 13.00 -17.00 
Provozní doba: 
(od 1. 12. do 28. 2.) St: 12.00 -16.00 
 
 
 
Občané mohou odpady ukládat též na skládku Petrůvky zejména stavební odpady, viz 
odkaz: 
 
https://www.esko-t.cz/sluzby/skladka/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.hrotovicko.cz/odunec/index.php?p=pravni-predpisy-obce
https://www.esko-t.cz/sluzby/sberne-dvory/
https://www.esko-t.cz/sluzby/skladka/
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Likvidace odpadů 

▪ směsný komunální odpad je skládkován na skládce Petrůvky 

▪ tříděný odpad – papír, sklo, plasty kovy je zpracován na dotříďovací lince ESKO-t 

Třebíč 

▪ bioodpad ze zahrad a domácností se využívá k výrobě kompostu na skládce Petrůvky a 

k výrobě hnojiv v ZD Hrotovice 

další možnost, kam s nepotřebným vybavením domácnosti je e v Třebíči viz:  

https://trebicsko.trideni.cz/2021/06/30/otevirame-centrum-veci-pro-druhou-sanci/ 
  

Předcházení vzniku odpadů 

10 TIPŮ, JAK SE K ŽIVOTU BEZ ODPADU CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT 

▪ Nejlepší odpad je ten, který nevznikne 

▪ Nepoužívej plastové sáčky 

▪ Nekupuj balenou vodu 

▪ Nakupuj co nejvíce bezobalově 

▪ Kompostuj 

▪ Neplýtvej 

▪ Používej věci co nejdéle 

▪ Používej bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace 

▪ Hledej ekologicky šetrnější varianty 

▪ A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej 

Užitečné odkazy na třídění odpadů: 

https://trebicsko.trideni.cz/ 

https://www.esko-t.cz/ 

https://www.kr-vysocina.cz/my-tridime-nejlepe-2020/ds-304542/p1=108858 

V Odunci 31. 3. 2022 

https://trebicsko.trideni.cz/2021/06/30/otevirame-centrum-veci-pro-druhou-sanci/
https://trebicsko.trideni.cz/
https://www.esko-t.cz/
https://www.kr-vysocina.cz/my-tridime-nejlepe-2020/ds-304542/p1=108858

