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Základní informace o obci:
počet obyvatel trvale hlášených v obci  - 295
počet rekreačních objektů - 450
počet drobných provozoven 5
autodoprava 3
rozloha 1314  ha

Současný stav:
V obci je zaveden svoz komunálního odpadu pro trvalé hlášené  občany  (popelnice 110 litrů) s 
vyvážením 1 x za 14 dnů. Pro chataře je svoz komunálního odpadu zajišťován pouze od května 
do října formou pytlového sběru. Pytle musí chatař zakoupit na OÚ v provozní době - pondělí a 
středu od 16-18.00
V obci je zaveden systém sběru tříděného odpadu (pytle) pouze na plast a sklo v intervalu 1x za 2 
měsíce plast a 1x za 3 měsíce sklo. Tento systém mohou pohodlně využívat pouze trvale bydlící 
občané v intravilánu obce. Trvale hlášení v chatových osadách a chataři, mohou, v případě zájmu 
o třídění, pytel odvézt do centra obce ke svozu.
Objemný odpad je možno umístit do kontejneru, který je přistaven do centra obce cca 2 x ročně.
1x ročně se sváží mobilním svozem  baterie a pneu a nebezpečný odpad. Sběr papíru, bio odpadu 
a tetra packů není zajišťován.
Platby jsou stanoveny vyhláškou obce z roku 2004 na základě zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. a zákona č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků . Pro rok 2008 je stanovena cena 
1300 Kč za popelnici a rok, důchodci mají cenu 650 Kč a rok. Cena za pytle pro chataře je 
stanovena za každý pytel na směsný odpad a chatař jich dostává stanovené množství na sezonu. 
Obec se jako jedna z posledních ve Středočeském kraji na popud Hnutí Duha přihlásila do 
systému EKOKOM v roce 2007.

Odpadový rozpočet obce
Bohužel obec nám odmítla poskytnout informace, které by měly být veřejně dostupné. Není nám 
tedy známo jaké jsou skutečné náklady a výnosy odpadového hospodářství v obci. Stejně tak 
nevíme jak se daří, nebo spíše nedaří, vybírat stanovené poplatky za odpady a to hlavně od 
chatařů.

Identifikace problémů
OÚ nepovažuje zefektivnění odpadového hospodářství za svojí prioritu, neguje snahy 
občanského sdružení pomoci, nechce rozšiřovat třídění o nové odpadové položky a neplánuje 
umožnit kvalitnější servis pro chataře i trvale hlášené v chatových osadách

Nastavený systém poplatků nemotivuje občany více třídit – jednotná platba na nemovitost

Svoz  kontejnerů na směsný odpad  a pytlový svoz na tříděný odpad od domu,  pro obyvatele v 
intravilánu obce, snižuje donáškovou vzdálenost na minimum a je proto vyhovující. Otázkou jsou 
však intervaly svozu pytlů na tříděný odpad, které jsou velmi dlouhé. Chataři musí pytle se 
směsným odpadem svážet na určené místo, což je mnohdy několik set metrů S ohledem na 
svážení jen v sezoně,  je možno vidět mnoho pytlů na hnízdech přes celou zimu, a to i 
neoznačených, které svozová firma nesveze. Tento systém je tedy nevyhovující, pytle na třídění 
odpad je dokonce nutno (pokud chatař chce třídit) vozit několik km do obce.



Obec nevyužívá peníze od EKOKOMU na osvětu ohledně třídění odpadů ev. na nákup 
kontejnerů. V obci není žádný veřejný odpadkový koš pro turisty, natož pak kontejner na třídění 
odpad.

Místo předcházení černých skládek obec preferuje skládky jednou za čas uklidit na náklady obce.

OÚ nevěří, že by současní lidé obyvatelé mohli, při správné motivací, více třídit a věří, že to 
začne až nová generace.

Obec nemá žádný sběrný dvůr a je nutno jezdit až do Říčan (cca 15 km) kde ne nutno platit 
uložení odpadu jako cizí.

Cíl našeho projektu
S ohledem na nulovou součinnost zastupitelstva si naše občanské sdružení nestanovilo jako cíl 
zásadní změnu v odpadovém hospodaření obce, ale spíše postupné kroky vedoucí k zvyšování 
osvěty, názorné ukázce, že i odpad lze zpeněžit a tlaku na zastupitelstvo, aby pochopilo, že je 
nutno k problémů v odpadovém hospodaření přistupovat aktivněji

Postup a časový harmonogram
Osvěta o třídění odpadů, kompostování a příklady z jiných obcí podobné velikosti v nezávislém 
obecním zpravodaji, na jehož vydávání se spolu podílíme 
termín – průběžně – již probíhá

Uvádění dalších dobrých příkladů z obcí (sběr bioodpadu), využití kompostu na zahradách, 
vermikompostování, kompostárna ve Zpravodaji v návaznosti na připravený záměr povinného 
třídění bio odpadu v ČR od roku 2010 
termín- léto 08

V časopise pranýřovat černé skládky a apelovat na ty slušné, aby si více všímali co se kolem děje. 
Informovat i o nákladech obce na odstranění skládek 
termín – průběžně – již probíhá

Další příklady a pro  diskuzi na toto téma využít nezávislý obecní web, na kterém se podílíme 
termín – průběžně

Po dohodě s firmou Ecobat umožnit sběr použitých baterií na pozemku, který má naše OS k 
pronájmu – termín od 5/08 Nabídnout menší nádoby i OÚ i místní prodejně potravin 
termín -  léto 08

Ve spolupráci s Ekocentrem Říčany  umožnit občanům sběr hliníku s tím, že případný výtěžek 
bude věnován na enviromentální osvětu ev. na zlepšení životního prostředí v obci. O využití 
rozhodnou sami občané v anketě Nabídnout menší nádoby i OÚ i místní prodejně potravin
termín od 5/08



Pokusit se o anketu mezi občany s cílem zjistit zda by podpořili záměr nastavit odpadové 
hospodářství tak, aby každý platil za skutečně vyprodukovaný odpad a zároveň zjistit názory na 
rozšíření třídění o papír, tetrapack a případně bio odpad. – termín - podzim 08

Oslovit firmu ASA (naše svozová firma) a zjistit možnosti třídění dalších položek a náklady pro 
naší obec
termín -  podzim 08

Oslovit okolní obce s cílem vytvořit svazek obcí pro jednání se svozovými firmami – (lepší 
vyjednávací pozice) 
termín -  zima 08/09

Průběžně na veřejných schůzích apelovat na zastupitele.

Odhadované náklady
Minimální. Náklady na 2 venkovní nádoby na hliník a baterie – 2100 Kč, náklady na svoz hliníku 
do Říčan – 500 Kč ročně
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