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Obec Staré Hradiště

Počet obyvatel 1 800

Najdete mezi Pardubicemi a Hradcem Králové
a je tvořena 4 částmi

Staré Hradiště Brozany

Hradiště na Písku Osada Psínek

Odpadové hospodářství obce

Každá nemovitost v obci 
má minimálně 1 sběrnou nádobu 

na komunální odpad.
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Majitelé nemovitostí mají možnost výběru nádob  
ze tří velikostí: 80, 120 a 240 litrů.

Poplatek určuje obec
a je stanoven na 10 Kč/litr/rok

velikost nádoby roční poplatek

80 l – 800 Kč
120 l – 1200 Kč
240 l – 2400 Kč

Občanovi samostatně bydlícímu 
v jedné nemovitosti je poskytován 
finanční příspěvek ve výši 400 Kč

velikost nádoby výsledný roční poplatek

80 l – 800 – 400 = 400 Kč
120 l – 1200 – 400 = 800 Kč
240 l – 2400 – 400 = 2000 Kč
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Svoz komunálního odpadu 
je v intervalu 1 x za 14 dní.

Separace odpadů přispívá 
ke snižování objemu komunálního odpadu.

Více separace = menší nádoba na KO

Separujeme:
PlastyPlasty PapírPapír Nápojový kartonNápojový karton

KovyKovy SkloSklo Rostlinné olejeRostlinné oleje

BioodpadBioodpad BaterieBaterie ElektrozařízeníElektrozařízení

Cartridge a toneryCartridge a tonery Osvětlovací zařízeníOsvětlovací zařízení

TextilTextil
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Plasty, papír, nápojový karton a kovy 
jsou sbírány do plastových pytlů.

V den svozu je majitelé umístí před 
svoji nemovitost.

Ročně je uskutečněno 14 svozů.

Pytle na separovaný odpad jsou 
poskytovány bezplatně a dle potřeby. 
O jejich výdeji je vedena evidence.
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Cartridge a tonery 
je možné odevzdat 
na dvou místech.

Pro odběr osvětlovacích 
zařízení jsou zřízena tři 

místa.

Drobné elektro a baterie 
mohou občané odevzdat

v budově OÚ.
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Ve třídění odpadů jsme úspěšní. 
Důkazem je pravidelné umístění na předních místech 

v soutěži „O perníkovou popelnici Pardubického kraje“.

2012 2013 2014 2015 2016

Bioodpad mohou občané bezplatně 
odevzdat do jednoho ze tří 

sběrných míst v obci.

Pohodlnější způsob je uložit bioodpad 
do nádoby, která je vyvážena 

ve 14 denním intervalu. 

Za pohodlí je nutno 
zaplatit 800 Kč za rok.
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Drobné elektrospotřebiče 
a textil je možné odevzdat 
kdykoli do připravených 
nádob 
na veřejných 
prostranstvích.

Veřejná prostranství jsou také 
vybavena nádobami pro sběr skla.

Přepálený rostlinný olej 
je možné uložit 
do nádoby 
ve sběrném místě.
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Zpětný odběr elektrozařízení 
je k dispozici dva dny v týdnu.

Obec nabízí svým občanům 
bezplatný odvoz nadměrných 

elektrospotřebičů.

Občané obce mohou bezplatně využít 
uložení odpadů ve sběrném dvoře 

vzdáleném cca 9 km.

Nebezpečný odpadNebezpečný odpad

Objemný odpadObjemný odpad

Stavební suťStavební suť
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Náklady za uložení odpadu 
jsou hrazeny z rozpočtu obce.

Černé skládky jsou na území obce
již minulostí.

Celkové náklady na odpadové 
hospodářství jsou pokryty z výběru 

poplatku za  sběrnou nádobu 
od majitelů nemovitostí cca 70% 

a z příjmu za separaci odpadu cca 30%
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Výsledek
více separace = méně komunálního odpadu

méně komunálního odpadu = menší nádoba na KO
menší nádoba na KO = menší poplatek

menší poplatek = spokojenější občan
spokojenější občan = příjemné prostředí pro všechny 

V roce 2016 byl 
společností 
ARNIKA 

udělen obci 
Odpadový Oskar 

Nechť vaši práci provází inspirace, 
radost a potěšení 

Václav Janovský
místostarosta obce Staré Hradiště


