
Odpadové hospodářství obce Skuhrov v  r. 2021 
 
Produkce odpadu z obce: 
- směsný komunální odpad          79 661 306 t 
- objemný odpad     11,650 000 t   
- kovy         0,760 000 t  + 11,138 000 t (hasiči) 
- papír a lepenka    17,871 210 t  +   0,800 000 t (škola) 
- PET + plasty z domácností   10,319 532 t 
- kompozitní obaly      0,400 000 t 
- sklo      12,312 547 t    
- nebezpečný odpad      0,229 000 t  
- biologicky rozložitelný odpad    2,166 798 t + 18,000 t (kompostárna Pěnčín)  
- jedlé tuky a oleje                                               0,280 000 t 
- textil        2,388 000 t 
Celková produkce:             138 038,393 t  (tj. 231,221 kg/1os.) 
 
Výdaje obce: 
Odvoz a likvidace:  
- směsného odpadu z popelnic a z pytlů      449 893,22 Kč           
- objemného odpadu          55 392,82 Kč         
- tříděného odpadu (zvony + pytle):  plast      94 394,85 Kč 
                            papír   140 462,23 Kč 
                         sklo     23 718,10 Kč 
                 kompozitní obaly             1 597,70 Kč 
                                                                 bioodpad                           4 277,93 Kč 
                                                                 nebezpečný              výdaje jsou účtovány ve směsném odpadu                              

Nákup pytlů:                                          
-nákup pytlů na tříděný odpad                               15 122,75 Kč 
-nákup pytlů na směsný odpad                                                    38 157,00 Kč 
 
Nájemné  
za pozemek pod odpadovým hnízdem u bytovek                          600,00 Kč 
 
Výdaje celkem:                          823 616,60 Kč 
 
Příjmy obce: 
- vybráno od občanů za popelnice a pytle na směsný odpad   459 102,00 Kč 
- příspěvek Ekokomu za třídění odpadu          138 257,13 Kč 
Příjmy celkem:                                        597 359,13 Kč 
   
Finanční částky, které obdrželi hasiči za sběr železného šrotu (54 336,-Kč) a škola za sběr 
papíru (400,- Kč) jsou příjmy těchto organizací a nejsou v přehledu uváděny. 
 
Z obecního rozpočtu bylo odpadové hospodářství v r. 2021 dotováno částkou 
226 257,47  Kč. 
 
V obci máme rozmístěných 34 odpadových kontejnerů. Třídíme PET lahve, nápojové kartony, 

plasty z domácností, barevné sklo, bílé sklo, papír, kovový odpad, textil, bioodpad odpad a jedlé 

tuky a oleje. Je v ní celkem 6 sběrných míst – zastávka ČSAD „U Machačků“ a požární 

zbrojnice ve Skuhrově, prodejna smíšeného zboží, požární zbrojnice, autobusová otočka a 

bytové domy v Huntířově.  



U bytových domů v Huntířově jsou čtyři nádoby na papír, PET lahve, bílé sklo a barevné sklo.  

Na autobusové otočce v Huntířově je umístěno devět sběrných kontejnerů – 2 na papír, 2 na 

PET lahve, 1 na bílé sklo, 1 na barevné sklo, 1 na textil, 1 popelnice na bioodpad, 1 sběrná 

nádoba na jedlé tuky a oleje.  

Na stanovišti u požární zbrojnice v Huntířově je po jedné nádobě na papír, PET lahve, bílé 

sklo a barevné sklo.  

U prodejny v Huntířově je šest nádob - na papír, na PET lahve, na bílé a na barevné sklo, na 

jedlé tuky a oleje a vedle autobusové zastávky kontejner na textil.  

U skuhrovského hřiště je sedm odpadových nádob - na textil, na papír, PET lahve, bílé  

a barevné sklo, na bioodpad a na jedlé tuky a oleje. 

Na stanovišti „U Machačků“ ve Skuhrově jsou k dispozici čtyři sběrné nádoby - na papír, 

PET lahve, bílé sklo a barevné sklo. 

PET lahve jsou vyváženy liché středy v měsíci, papír každý týden ve středu, sklo, textil, jedlé 

oleje a tuky na objednávku. Popelnice na bio odpad jsou v létě vyprazdňovány každý týden, 

v zimním období (listopad až březen) na objednávku. Skleněné předměty většího objemu je 

třeba rozbít tak, aby bylo možno je do kontejneru otvorem vhodit, na třech stanovištích 

v obci jsou umístěny zelené kontejnery na sklo s výřezem pro vhazování tabulového skla 

(ve Skuhrově „U Machačků“, v Huntířově u hasičské zbrojnice a u bytových domů). 

Pokud ukládáte do kontejnerů na papír krabice, je nutné je složit nebo sešlapat. V opačném 

případě je nádoba hned plná a pro další občany nepoužitelná. Buďte, prosím, ohleduplní 

k ostatním občanům - potřebují kontejner také využít! 

Je zakázáno volné odkládání jakéhokoliv odpadu vedle kontejnerů! Pokud jsou na 

některém ze stanovišť sběrné nádoby naplněné, prosíme vás, abyste využili sběrné nádoby na 

jiném stanovišti. 

Bílé kontejnery umístěné na autobusové otočce a u obchodu v Huntířově a u požární zbrojnice 

ve Skuhrově jsou určeny na textil, hračky a obuv. Vyváženy jsou na objednávku. Předměty je 

třeba do nich vhazovat uložené do igelitových tašek či jiných vhodných obalů. Nevhazujte do 

kontejneru takové věci, které jsou již tak opotřebované, že jsou dále nepoužitelné. Pokud 

je kontejner plný, využijte jiné stanoviště nebo textil odvezte a počkejte do vyprázdnění 

nádoby. Pokud ho necháte vedle kontejneru, může zmoknout, je pak nepoužitelný. 

Použité jedlé tuky a oleje se ukládají v dobře uzavřených plastových lahvích, nikoliv ve 

skleněných nádobách (hrozí jejich rozbití). Žádáme o respektování tohoto požadavku. 

Motorové oleje do tohoto odpadu nepatří. Nádoby jsou vyváženy na objednávku.  

Plast z domácností, nápojové kartony a drobný kovový odpad se sbírají do pytlů k tomuto 

účelu určených. Jejich nákup je hrazen z obecního rozpočtu. Pro občany jsou k vyzvednutí 

zdarma v kanceláři Obecního úřadu Skuhrov nebo si je můžete vzít z krabice umístěné ve 

vstupní chodbě do prostor obecního úřadu.  Pytle s tříděným odpadem jsou odváženy každé 

čtvrtletí, vždy první úterý v měsících březnu, červnu, září a prosinci. Termín odvozu je 

v dostatečném předstihu vyvěšen na obecních vývěskách a na internetových stránkách 

obce, občané s ním jsou seznámeni i prostřednictvím obecního rozhlasu a e-mailové pošty. 

Pytle je nutno dopravit ke stanovištím kontejnerů nejdříve během víkendu před 

plánovaným odvozem. (V Huntířově u hasičské zbrojnice k lípě, ne na chodník).  Nedávejte 

pytle na svozová stanoviště mimo svozové termíny.  

Celoročně lze pytle s tříděným odpadem (žluté, oranžové, šedé) odkládat do dřevěné boudy 

v prostou zemědělské farmy v  Huntířově.  Pytle je třeba do boudy ukládat a nikoliv házet, a 

to od její zadní části dopředu. Při odchodu je nutno vrata objektu vždy řádně uzavřít na 

petličku, aby nemohlo dojít k vniknutí volně pobíhajících zvířat a následnému znečišťování 

přilehlého okolí roztahanými odpadky.  

Plastový odpad většího objemu je třeba před uložením do pytlů rozřezat nebo rozlámat. 

Bouda je určena pouze k odkládání pytlů se tříděným odpadem, jakýkoliv jiný odpad do 

ní nepatří. 

Žluté kontejnery jsou určeny pouze na PET láhve, vhazují se do nich sešlapané. Ostatní 

plastový odpad patří do pytlů. 

 



Popelnice se směsným odpadem jsou vyváženy v pondělí, v sudém týdnu všechny (žlutá 

nálepka), v lichém týdnu jen ty, které jsou určeny k odvozu každý týden, tj. v zimním období 

kombinovaný a v průběhu celého roku týdenní svoz (červená a zelená nálepka). 

Popelnici je třeba umístit na svozovou trasu vždy již v neděli večer. Svozový den je pondělí. 

Jestli pojede svozový vůz ráno, dopoledne nebo odpoledne je na rozhodnutí svozové 

společnosti.  

Pokud popeláři objeví v popelnici horký popel nebo stavební či jiný materiál, který do ní 

nepatří, popelnici nevyprázdní. 

Pytle se směsným odpadem z domácností jsou odváženy každý týden. Je třeba je postavit ke 

komunikacím, kterými svozový vůz projíždí, a to o víkendu přede dnem odvozu. 

 

Ve vstupní chodbě obecního úřadu jsou umístěny sběrné boxy – jeden na použité baterie  

a drobný elektroodpad, druhý na použité tonery do tiskáren. Využívejte je! Nevhazujte 

nefunkční žárovky, zářivkové trubice a předměty, které patří do nebezpečného odpadu. 

Tonery je třeba uložit do igelitového sáčku nebo zabalit do papíru (nejlépe noviny). 

 

V rámci jarního úklidu pořádá obec každoročně sběr objemného odpadu. Velkoobjemový 

kontejner je postupně přistaven na tři stanoviště v obci – autobusová otočka v Huntířově, škola 

v Huntířově, hřiště ve Skuhrově. O termínech přistavení a odvozu jsou občané informováni 

způsobem v obci obvyklým (rozhlas, e-mail, vývěsky). Velkoobjemové kontejnery umístěné u 

obou hřbitovů jsou určeny pouze pro hřbitovní odpad.  

 

Pneumatiky 

Žádáme občany, aby opotřebované pneumatiky nenosili do lesa, neházeli je pod Huntířovem 

k potoku a nevěšeli je na patníky podél silnice do Splzova. Dnes má každý možnost odvézt je 

do sběrného dvora v Železném Brodě – zdarma. Využívejte tuto možnost jejich likvidace. 

 

Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, probíhá v obci ambulantní sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu (ne odpad z podnikání). Občané musí tento odpad doručit do 

sběrných vozů osobně, označený tak, aby bylo jasné, o jaký druh nebezpečného odpadu 

jde. Předpokládá se originální obal výrobce. Výjimkou je pouze motorový olej, který lze 

snadno identifikovat. Bez jasného a jednoznačného označení nebude odpad přijat. 

V rámci odvozu nebezpečného odpadu není od občanů přebíráno použité elektrozařízení 

(lednice, mikrovlnky atd.)  

 

Hasiči organizují na jaře sběr železného šrotu a velkého elektroodpadu (květen), škola 

jedenkrát ročně sběr papíru (podzim).  

O termínech těchto akcí a sběrných místech jsou občané informováni prostřednictvím obecních 

vývěsek, letáků, rozhlasem a e-mailem. Finanční prostředky z těchto akcí získané připadají 

pořádajícím organizacím. 

 

Biologický odpad (větve, pokosenou trávu, seno a listí) lze v období od 1. dubna do 31. října 

shromažďovat na části soukromého pozemku pčk. 3501 v části obce Huntířov (za statkem 

„U Macháčků“). Biologický odpad z obecních ploch je odvážen též do kompostárny na 

Pěnčíně. Kromě těchto úložišť stojí na stanovištích u hasičské zbrojnice ve Skuhrově, u 

prodejny smíšeného zboží a na autobusové otočce v Huntířově celoročně hnědé popelnice na 

ukládání drobného bioodpadu. V létě jsou vyváženy každý týden. Občané přispívají 

k likvidaci rostlinného odpadu kompostováním na svých vlastních pozemcích, a to 

zakládáním kompostů a využíváním kompostérů.  

 

V souvislosti se změnou zákona o odpadech (č. 541/220 Sb.) dochází ke změně způsobu 

úhrady za odvoz a likvidaci domovního odpadu. Smlouvy uzavřené s obcí, na jejichž základě 

byla dosud úhrada vybírána, pozbývají platnosti k 31.12.2021. S účinností od 1.1.2022 je na 



základě obecně závazné vyhlášky OZV č. 1/2021 (její znění přikládáme) vybírán poplatek 

vypočítaný podle objemu popelnice a počtu svozů v příslušném kalendářním roce. 

 

Povinností každého plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci je vyplnit a odevzdat obecnímu úřadu „Ohlášení plátce poplatku.“ Pro 

usnadnění splnění této povinnosti je pro občany k dispozici formulář tohoto ohlášení   

v kanceláři obecního úřadu a na webových stránkách obce. Občanům, od nichž máme souhlas 

se zasíláním e-mailových zpráv, byl zaslán na jejich e-mailovou adresu. Při jakékoliv změně 

týkající se plátce poplatku (telefon, adresa, velikost popelnice, četnost svozu) je třeba vyplnit 

ohlášení nové a odevzdat je obecnímu úřadu. 

 

Poplatky za odvoz a likvidaci odpadu lze uhradit 

a/ Bankovním převodem na účet Obce Skuhrov č.účtu: 5029451/0100, variabilní symbol číslo 

     domu, v části obce Skuhrov s předčíslím 2. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno. 

b/ V hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Skuhrov v úředních hodinách (Po,St 7.30 – 12.00 

     13.00 – 17.00 hod.) 

Termín úhrady:  1. pololetí do 31. 3. 2022.  

                              2. pololetí do 30. 9. 2022. 

      Lze provést i jednorázovou úhradu na celý rok - do 31. 3. 2022. 

Termíny pro změny velikostí nádob a četností svozu: 

 1. pololetí do 15.  6. daného kalendářního roku 

 2. pololetí do 15.12. daného kalendářního roku 

 

Změnu četnosti svozu a velikosti popelnic je třeba nahlásit včas (do konce června a do 

poloviny prosince), uskuteční se až v dalším pololetí.  

Výměnu poškozených popelnic je nutno nahlásit v kanceláři obecního úřadu. Svozová firma 

ji provede v nejkratším možném termínu. 

 

 

 

 


