
INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 

OBCE VLKOV ZA ROK 2021 – dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. 

 

Jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady 

- odděleně je možné soustřeďovat papír, plasty, sklo a kovový odpad – kontejnery na tříděný odpad 

jsou umístěny naproti obchodu ve Vlkově (6 ks 1100 l žlutých kontejnerů na plasty, 4 ks 1100 l 

modrých kontejnerů na papír, 2 ks 240 l nádob na kovový odpad, 1 ks 1500 l kontejner na bílé sklo, 

1 ks 1500 l kontejner na barevné sklo) 

- bioodpad mohou občané soustřeďovat na vyznačených místech na hřišti za rybníkem 

- mobilní svoz nebezpečných odpadů provádí 2x ročně firma Marius Pedersen a. s., Hradec Králové 

(jarní a podzimní svoz) 

- velkoobjemový kontejner na komunální odpad je pro občany zajišťován 2x ročně (na jaře a na 

podzim - kontejner je přistaven za autobusovou zastávkou ve Vlkově) 

- vlastní komunální odpad občané soustřeďují do svozových nádob u svých popisných číslech, 

vyvážení provádí dle objednaného svozu svozová firma Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové 

v souladu s obecním systémem odpadového hospodářství,  

- v rámci svozu směsného komunálního odpadu provádí firma Marius Pedersen, a. s. zdarma odběr 

jedlých olejů a tuků v PET lahvích 

 Jakým způsobem je s jednotlivými složkami dále nakládáno 

- směsný komunální odpad a objemný odpad – odstranění 

- separovaný komunální odpad (papír, sklo, plasty, kovy) – využití 

- nebezpečný odpad – likvidace, zpětný odběr 

- bioodpad - odstranění 

Jak je možno předcházet vzniku odpadu 

Používat environmentálně příznivý přístup při nákupu – možnost nevytvářet vůbec odpady (místo 

plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod.), 

domácí kompostování bioodpadu, opětovné použití výrobků (oděvy atp.). 

 

KOLIK A ZA KOLIK – množství jednotlivých složek komunálního odpadu vyprodukovaného obcí Vlkov 

v roce 2021, náklady na odpadové hospodářství obce: 

Druh odpadu Množství v t Náklady v Kč náklady v Kč za 1 tunu 

Papír a lepenka 5,561766 37953 6823,91 

Plasty a kompozitní obaly 7,477212 98004 13265,37 

Kovy 0,328045 1919 5849,81 

Sklo 5,073 7352 1449,24 

Nebezpečný odpad 0,8245 9795 11879,93 

Směsný komunální odpad 43,380587 9174 211,48 

Objemný odpad 7,76 24953 3215,59 

Celkem 70,40511 189150   
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