
Odpadové hospodářství obce Velké Svatoňovice 

Základní údaje 

Kraj: Královéhradecký 

Počet obyvatel k 1. 1. 2013: 1237 

Produkce směsného komunálního odpadu v roce 2013: přibližně 103 kg/obyv. 

Systém odpadového hospodářství 

Obyvatelé obce platí pouze za odvoz směsného odpadu a to v závislosti na četnosti jejího svozu. Vybrat si 
mohou interval 1x za týden, 1x za 14 dní, 1x za 28 dní. Možné je zakoupit také modré pytle pro jednorázový 
odvoz směsného odpadu, případně černé pytle, které je možné odložit do obecního kontejneru. Vyhláška 
stanovuje minimální množství zakoupených svozů, případně je možné doložit doklad o likvidaci odpadu 
v minimálním množství na skládce.  

Pokud se týká tříděného sběru, v obci jsou instalovány kontejnery na tříděný sběr papíru (nově), skla, plastů 
a u obecního úřadu je trvale i velkoobjemový kontejner na železo. V minulosti se v obci papír vykupoval. 
Výkup byl zajištěn ve spolupráci s oprávněnou firmou v předem avizovaných termínech. Směs papírů se 
vykupovala za 0,50 Kč, tříděný papír za 1 Kč.  

Bioodpady a nebezpečné odpady mohou obyvatelé obce vozit na sběrný dvůr smluvní obce. Obec na 
provoz takového dvoru přispívá. V obci jsou také dvě sběrná místa na drobný elektroodpad a sbírá se i 
textil, hračky a oblečení pro Diakonii Broumov. 

Popis odpadového hospodářství, údaje o produkci odpadů a údaje o příjmech a nákladech na tuto činnost 
jsou každoročně přehledně publikovány ve zpravodaji obce. Systém je schopen pokrýt velkou část nákladů, 
likvidaci směsného odpadu hradí obyvatelé, náklady na tříděný sběr je téměř pokryt příjmy obce od EKO-
KOMu, zbytek hradí obec.  

Druh odpadu 2012 2013 2012 2013 
  (t) (t) (kg/obyv.) (kg/obyv.) 
plast 8,4 12,0 6,8 9,7 
sklo 11,5 14,6 9,4 11,8 
bioodpad 0,0 12,0 0,0 9,7 
směsný odpad 99,9 127,5 81,4 103,0 
nebezpečný odpad 0,2 0,2 0,1 0,2 

Nominace na Odpadového Oskara 

Obec je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 2 za nízkou produkci směsných komunálních 
odpadů a za pravidelné a přehledné zveřejňování výsledků odpadové hospodářství ve zpravodaji obce.  

Zdroje informací 

Webové stránky a zpravodaj obce: http://www.velkesvatonovice.cz  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


