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1. Obecní systém odpadového hospodářství 

Systém odpadového hospodářství městyse Kounice zahrnuje: 

- přebírání nádob na směsný komunální odpad od občanů, zajišťování jejich svozu 

- pořizování nádob na tříděný odpad (tzn. sběrná hnízda na papír, plasty, sklo, apod.), 

zajišťování jejich svozu a dobrého technického stavu 

- sběr použitého textilu 

- sběr jedlých olejů a tuků 

- nakládání s nebezpečným odpadem – 2x ročně jejich odebíráním na předem 

vyhlášeném stanovišti 

- nakládání s objemným odpadem – jednou týdne v sobotu od 8.00 do 9.00 hodin je 

sběr velkoobjemového kontejneru v areálu zemědělské společnosti 

- úklid nepořádku na veřejných prostranstvích a komunikacích v městysi, výsyp 

veřejných odpadkových košů 

- informační a osvětovou činnost o správném nakládání s odpady, předcházení jejich 

vzniku či minimalizaci jejich množství 

Finanční náklady na odpadové hospodářství každoročně rostou, zdražuje se skládkovné, 

spalovna, služby svozových i zpracovatelských firem. 

2. Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad tvoří největší podíl všeho produkovaného odpadu mezi 

občany. Systém nakládání s odpady v městysi Kounice upravuje Obecně závazná vyhláška 

č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhlášku 

schválilo zastupitelstvo městyse Kounice s účinností od 1.1.2022 

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje pro městys Kounice dodavatelsky 

společnost Pečecké služby s.r.o. Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášená v obci 

k trvalému pobytu nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 

pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna 

na území obce. 



3. Tříděný odpad 

V městysi Kounice je provozován sběr tříděného odpadu prostřednictvím kontejnerů a nádob na 

tříděný odpad. Tyto nádoby jsou umístěny: 

- před areálem zemědělské společnosti 

- před č.p. 242 u silnice na Bříství 

- před č.p. 111 u silnice na Český Brod 

- u č.p. 463 v lokalitě na Vinici 

- u č.p. 542 v lokalitě na Paterých 

- před č.p. 110 ve Slatinách 

Ukládání odpadů mimo sběrné nádoby je v rozporu s vyhláškou městyse. Občané jsou povinni 

odkládat roztříděné složky odpadu na místa k tomu určená. Tříděný odpad umístěný mimo sběrné 

nádoby svozová firma neodváží, jeho ukládání mimo sběrné nádoby je přestupkem. Sběr a svoz 

nádob na tříděný odpad zajišťuje pro městys Kounice dodavatelsky společnost Pečecké služby s.r.o. 

(plasty, papír), Technické služby Český Brod (sklo), Černohlávek Oil (použitý olej). 

4. Odpadové hospodářství městyse Kounice v roce 2021 v číslech a faktech 

Podrobné údaje o nákladech a příjmech, množství a typech odpadů vyprodukovaných na území 

městyse Kounice najdete v přílohách: 

- Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 (dotazník ISPOP) 

Příjmy v roce 2021 za obecní systém odpadového hospodářství: 

- Poplatek za provoz systému komunálního odpadu od občanů a podnikatelů 1 114 700 Kč 

- Odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů (EKO-KOM)  271 196,93 Kč 

Výdaje v roce 2021 za obecní systém odpadového hospodářství: 

- Odvoz komunální odpadu od občanů  1 374 095,73 Kč 

- Odvoz plastů        352 873,60 Kč 

- Odvoz papíru        188 820,40 Kč 

- Odvoz skla          11 064,18 Kč 

- Odvoz jedlých olejů                 1 815 Kč 

- Odvoz nebezpečných odpadů        32 254,99 Kč 

Množství svezených odpadů v roce 2021: 

- Plasty     33,17 tun 

- Papír    39,48 tun 

- Sklo    18,96 tun 

- Směsný komunální odpad  497,64 tun 

- Bioodpad   236,56 

- Velkoobjemový odpad  66,40 tun 

- Oděvy    2,94 tun 

- Vyřazené el. zařízení   7,26 tun 

- Jedlý olej a tuk   0,483 tun 

Zpracoval ÚM Kounice duben 2022 

 


