
Anketa komunální odpad obec Benátky 
 

V současné době dochází ke stále vyššímu narůstání cen za svoz směsného komunálního odpadu. 

Pro rok 2023 v rozmezí 12,4 – 13,6 %. Toto navýšení v roce 2023 hradí obec Benátky. 

Pokud nedojde ke snížení směsného komunálního odpadu, přijdeme o „třídící slevu“ a výrazně 

vzroste cena odvozu a likvidace komunálního odpadu. 

Stav za rok 2021: 

 
Celkem směsný komunální odpad za rok 2021- 18,457 tun/rok – 149 kg/rok/osoba 

Celkem vyseparováno recyklovatelných složek 7,38 tun/rok – 61 kg/rok/osoba 

Stále produkujeme vysoký podíl směsného komunálního odpadu. Ve směsném komunálním odpadu 
můžeme nalézt ještě kolem 70 % recyklovatelných složek!!! Viz. Graf a tabulka info Marius Pedersen. 

Zlepšením separace recyklovatelných složek můžeme snížit produkci směsného komunálního odpadu 
až na 20-30% a snížit naše náklady na odstraňování směsného komunálního odpadu. (méně častý 
svoz – finanční úspora) 

 

Obce mohou snížit náklady na skládkování směsného komunálního odpadu, pokud jejich občané 
zvyšují míru separace recyklovatelných složek. Souběžně s tím klesá produkce směsného komunálního 
odpadu. Obce v tom případě mohou získat nárok na tzv. „Třídící slevu“  

Název odpadu 
Naměřený podíl ve směsném komunálním odpadu 

(%hm.) 
Biologicky rozložitelný odpad (rostlinný, 
kuchyňský, včetně živočišného) 29 % 
Plasty + nápojové kartony 10 % 
Papír  9 % 
Sklo  10 % 
Elektroodpad 2 % 
Dřevo  1 % 
Oděvy, textil 5 % 
kovy 3 % 
Stavební odpady 3 % 
CELKEM recyklovatelné složky  72 % 
CELKEM zbytkový směsný komunální odpad 
po odseparování recyklovatelných složek  

28 % 



VÝPOČET POPLATKU DLE NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH 
Rok  Limit na jednoho Poplatek Poplatek 

Obyvatele  do limitu nad limit 

2023   180 kg/osoba/rok  500 Kč/t  1 000 Kč/t 

2024   170 kg/osoba/rok  500 Kč/t  1 250 Kč/t 

2025   160 kg/osoba/rok 500 Kč/t  1 500 Kč/t 

2026   150 kg/osoba/rok  600 Kč/t  1 600 Kč/t 

2027   140 kg/osoba/rok  600 Kč/t  1 700 Kč/t 

2028   130 kg/osoba/rok  700 Kč/t  1 800 Kč/t 

2029   120 kg/osoba/rok  700 Kč/t  1 850 Kč/t 

A otázkou je? 

Pokusíme se zvýšit vytříděnost komunálního odpadu?  Budeme třídit biologický odpad? 

------------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------ 

 Nabízíme tato možná řešení a prosíme o vaše vyjádření 

• Hnědá popelnice na odpad + pravidelný svoz biologického odpadu především z kuchyně a 

možnost doplnit zahradním odpadem 

Cena odvozu hnědé popelnice pro rok 2023 (biologický odpad): 1900,-Kč/24 svozů(rok) při 

minimálním počtu 20 ks na obec Benátky (možnost částečné platby obcí Benátky) 

Mám zájem:   ANO    NE 

• Kompostéry pro každou domácnost zakoupené obcí a pro občany zdarma 

Objem kompostéru cca 1000 litrů pro velikost zahrady cca 1500 m2 

Mám zájem:   ANO    NE 

• Malá nádoba do kuchyně na sběr a následný odnos biologického odpadu z kuchyně do 

kompostéru, nebo hnědé popelnice 

Mám zájem:   ANO    NE 

• Jiné nápady 

 

 

Jméno: 

Adresa: 

 

 

Vyplněný dotazník prosím doručte na obecní úřad do 30.4.2022. 






