
Odpadové hospodářství obce Chvalšiny 

Základní údaje 

Kraj: Jihočeský 

Počet obyvatel k 1. 1. 2013: 1235 

Produkce směsného komunálního odpadu v roce 2013: přibližně 60 kg/obyv. 

Systém odpadového hospodářství 

V roce 2005 zavedl bývalý starosta a majitel ekologické farmy Ing. Vlastimil Kamír v obci tzv. úhradový 
systém placení za odpady. Systém spočívá v tom, že obyvatelé obce platí paušální částku, která kryje 
náklady spojené se tříděním odpadů a provozem sběrného dvoru (v roce 2015 to je 150 Kč od všech trvale 
žijících obyvatel ve věku 6 až 70 let, poloviční částku od rekreantů a lidí žijících v osadách) a variabilní 
částku, která je placená formou úhrady za každou známku potřebnou pro vývoz 110 litrové popelnice na 
směsný odpad (v roce 2015 je to 60 Kč za jednu známku).    

Pokud se týká infrastruktury, obec má sběrný dvůr a v obci a osadách jsou instalovány kontejnery na tříděný 
sběr skla a papíru (o objemu 1500 litrů). Další komodity se třídí do pytlů. Do čirých pytlů se sbírají PET láhve, 
do žlutých pytlů plasty, do oranžových pytlů nápojové kartony. Svoz pytlů provádí obec každou středu ráno, 
pytle se sváží od domů. Za plný označený pytel (čp. nebo jméno) dostane do poštovní schránky dotyčného 
pytel nový. Občané mohou k pytlům postavit i svázané balíky s papírem apod. Pytle lze samozřejmě odložit i 
do sběrného dvora. 

Celková produkce komunálních odpadů v obci se v letech 2012 až 2014 pohybovala kolem 100 kg na 1 
obyvatele. Z toho se vytřídilo 33 až 34 %. Výše úrovně recyklace je dána tím, že do produkce odpadů a jejich 
využití nejsou zahrnuty bioodpady. Pokud odveze někdo bioodpady na sběrný dvůr, tak skončí na komunitní 
kompostárně, kterou obec provozuje a kde končí i odpady z údržby zeleně. Lidé této služby ale moc 
neužívají, většina kompostuje sama. Obec jim po dohodě seštěpkuje větve, štepkovač vlastní. V následující 
tabulce jsou údaje o produkci odpadů v letech 2012 až 2014. 

Druh odpadu 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
  (t) (t) (t) (kg/obyv.) (kg/obyv.) (kg/obyv.) 
papír 12,4 18,5 16,3 10,1 15,0 13,2 
plast 8,6 12,5 11,0 7,0 10,2 8,9 
sklo 12,6 12,5 10,2 10,3 10,1 8,2 
jedlý olej 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
textil 0,0 1,7 0,5 0,0 1,4 0,4 
směsný odpad 60,2 73,9 52,5 49,4 59,9 42,4 
objemný odpad 7,5 11,5 25,4 6,1 9,3 20,5 
nebezpečný odpad 0,0 0,7 0,8 0,0 0,6 0,7 

Příjmy a náklady obce na odpadové hospodářství jsou vyrovnané. Rozpočtové výdaje v roce 2013 činily 
393131 Kč (318 Kč na 1 obyvatele). Obec nemá problémy s černými skládkami. Úhradový systém považuje 
za výhodné řešení pro obce podobné velikosti.  

 

 



Nominace na Odpadového Oskara 

Obec je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 2 za velmi nízkou produkci směsných komunálních 
odpadů, za velmi nízkou celkovou produkci odpadů a jako dobrý příklad motivační úhradového systému, 
díky kterému má obec i velmi nízké náklady na odpady.  

Zdroje informací 

E-mailová komunikace s panem Pavlem Krejčím 

Webové stránky obce: http://www.chvalsiny.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž je realizována v rámci projektu "Prevence odpadů srozumitelně", který byl podpořen Ministerstvem 
životního prostředí. Texty nemusí vyjadřovat názory dárců. 

 

 


