
Optimalizace odpadového hospodářství v obci Dřínov

Základní informace o obci:

počet obyvatel 400
počet domácností trvale obydlených 170
počet rekreačních objektů 5
počet drobných provozoven 5
zemědělský areál, autodoprava 3
rozloha 458 ha

Současný stav:

V obci je zaveden svoz komunálního (popelnice 110 litrů) a separovaného (kontejnery 1.100 litrů) 
odpadu (4 hnízda v obci) svozovou firmou.

• Svoz popelnic je ve frekvenci 1x týdně, četnost svozu si občané volí sami – 1x týdně, každý 
lichý týden, sezónně a měsíčně 

• Svoz kontejnerů je ve frekvenci:
plast 1x týdně
tetrapack 1x za měsíc
papír 1x za měsíc
sklo směsné 1x za 2 měsíce

• železo a kovy jsou umisťovány průběžně v ohradě ve středu obce a sváží se na základě 
objednávky cca 3x ročně

• velkoobjemový a nebezpečný odpad je zajišťován mobilním svozem min. 2x ročně, dle 
potřeby občanů. 

Trocha čísel

 2004 2005 2006 do 11/2007
příjmy z poplatků 84 250,00 Kč 116 828,00 Kč 142 635,00 Kč 159 613,00 Kč
odměna EKO-KOM 0,00 Kč 26 220,00 Kč 11 176,00 Kč 33 140,00 Kč
Přjmy celkem 84 250,00 Kč 143 048,00 Kč 153 811,00 Kč 192 753,00 Kč
Výdaje 158 240,00 Kč 199 931,00 Kč 202 128,00 Kč 239 600,00 Kč
rozdíl -73 990,00 Kč -56 883,00 Kč -48 317,00 Kč -46 847,00 Kč

Cíl
• produkce minimálního množství směsného domovního odpadu
• zapojení většiny obyvatelstva do třídění odpadů
• rozšíření třídění o bioodpad
• individuálního přístupu a úzké spolupráce se svozovou firmou 
• snížení nákladů občanů s nakládáním s KO
• zlepšení vzhledu obce
• dosažení nulových nákladů obce s nakládáním s komunálním odpadem

Cesta
 zajistit vhodné podmínky pro občany, aby třídění bylo co nejméně náročné, tj. zkrátit 

donáškovou vzdálenost



 hnízda kontejnerů umístit k navštěvovaným objektům a spojit s informačním místem 
(vytvořit vzhledná zákoutí)

 zajistit financování propagace a následně realizace pomocí dotací 
 propagační činnost pomocí v místě obvyklých informačních zdrojů 
 promítání EVVO do  akcí pořádaných pro děti i dospělé, nejlépe za pomoci odborníků

Třídění bioodpadů 
• průzkum zájmu občanů – analýza, anketa, propagace 
• neustálá informovanost 
• návrh řešení – vytvoření pracovní skupiny (kulatý stůl), k tvorbě návrhu přizvat zástupce 

obyvatelstva – zástupce neziskových organizací, mládeže, důchodců.
• zajištění financování
• příprava (Testovat na vzorku obyvatelstva)
• realizace 

Kutná Hora 
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