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Vážení  Jehněďáci, 

v roce 2022 nás všechny čekají zásadní změny v nakládání s odpady. Změnil se zákon o 
odpadech a navíc v Jehnědí v posledních letech neustále stoupá množství komunálního 
odpadu. Snažili jsme se během roku kontrolovat popelnice před svozy a žádali jsme, aby 
v popelnicích byl pouze směsný odpad, nikoliv třeba suť, sklo, plasty nebo bioodpad. Víme, 
že většina obyvatel správně třídí odpad, ale bohužel ne všichni a tak množství komunálního 
odpadu v Jehnědí už letos překročilo zákonem povolené množství. To pro rok 2021 činí 200 
kg na osobu a rok. V roce 2022 to bude 190 kg a pro další roky to bude dále klesat. Pokud se 
v obci vyprodukuje více odpadu, bude to podstatně dražší – obec zaplatí skoro dvojnásobnou 
cenu za uskladnění. Pro vaši informaci – povolené množství jsme překročili letos v říjnu, 
zbývající svozy do konce roku jsou tedy pro obec podstatně dražší. 

 

Od roku 2022 jsme proto přistoupili k těmto zásadním změnám: 

• zavedeme svoz biodpadu systémem dům od domu. Pro každou domácnost tedy 
zajistíme hnědé popelnice, kam se bude ukládat bioodpad (např. tráva, listí, zbytky 
jídel, ovoce a zeleniny). Bioodpad se bude svážet po 14 dnech, stejně jako směsný 
odpad. 

• abychom zjistili, kolik odpadů vyprodukují jednotlivé domácnosti, bude Ekola 
osazovat čipy na popelnice pro směsný odpad. Vyvážet se budou tedy pouze tyto 
popelnice a budeme mít přesný přehled o množství komunálního odpadu za 
jednotlivé domy. Pro další roky potom chceme zvýhodňovat ty domácnosti, které 
budou mít menší množství odpadů (respektive přepočet na člověka). 

• poplatek za odpad bude nově 650 Kč na občana za rok, v platnosti zůstávají úlevy a 
možnost rozdělení platby stejně, jako v minulých letech 

 

Všechny tyto změny by snad opravdu měly vést k tomu, že budeme mít méně toho 
nejdražšího odpadu, tedy komunálního. Veškerý bioodpad budete moci dávat do hnědých 
popelnic a prosíme vás, abyste také co nejvíce třídili do kontejnerů – plasty, sklo a papír.  

Správné nakládání s odpady by se mělo stát i otázkou slušného přístupu každého z nás. Je to 
také ale věc, která bohužel něco stojí. Zvolili jsme přístup, kdy naše obec plně hradí náklady 
na tříděné odpady, poplatek za odpad nepokryje ani všechny náklady na komunální odpad. 
Čipování popelnic a většinu nákladů na pořízení hnědých nádob na bioodpad bude také 
hradit naše obec.  

Závěrem bych vás chtěl ještě jednou poprosit, abyste opravdu co nejvíce třídili odpad a do 
odpadových nádob ukládali opravdu jenom ten odpad, který tam patří. Proto přikládáme 
ještě přehled, jak správně třídit. Díky všem těmto opatřením by se mělo také snížit množství 
komunálního odpadu, což opravdu potřebujeme. 

Děkujeme za pochopení, 

za OÚ Jehnědí Milan Myšák, starosta 
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Modré nádoby  Žluté nádoby  Šedé kontejnery Hnědé nádoby Bílé a zelené nádoby 
Černé nádoby, pozink 

popelnice 

 
 
 
 

 
 

   

Patří sem: Patří sem:  Patří sem: Patří sem: Patří sem: Patří sem: 

Noviny Sešlápnuté PET lahve  Plechovky od nápojů 
Zbytky jídel rostlinného 
původu 

Láhve od nápojů Maso, kosti 

Časopisy Nápojový karton Konzervy od potravin Zbytky ovoce a zeleniny Zavařovací sklenice Trus zvířat 

Letáky Sáčky, tašky, fólie Kovové uzávěry a víčka Květiny Flakony Sáčky z vysavače 

Knihy 
Plastové obaly od potravin 
(kelímky, vaničky apod.) 

Hliníková víčka od jogurtů Kávové sedliny a filtry  Tabulové sklo Popel,  smetky 

Brožury 
Plastové obaly od drogerie 
(mýdlo, čistící prostředky, 
kosmetika) 

Kovové obaly od drogerie 
a kosmetiky 

Čajové sáčky   Hygienické pomůcky 

Katalogy CD/DVD obaly Alobal 
Hrnkové květiny včetně 
hlíny 

  Běžné žárovky 

Kancelářský a balící papír Strečové fólie   Skořápky od vajec    Čistící utěrky a houby 

Čísté papírové obaly     Skořápky od ořechů   Keramika a porcelán 

Karton a lepenka     Tráva a listí   Silně špinavé a mastné obaly 

Nepatří sem: Nepatří sem: Nepatří sem: Nepatří sem: Nepatří sem: Nepatří sem: 

Znečištěný papír Linoleum 
Obaly od nebezpečných 
látek 

Maso, kosti, oleje a tuky Porcelán Úsporné žárovky 

Voskovaný papír PVC Plynové láhve Smetky Keramika Stavební odpad 

Nápojový karton Pryžové výrobky Kabely a dráty Cigaretové oharky Drátěné sklo Vyřazená elektronika 

Papírové kapesníky a 
ubrousky 

Molitan Elektrozařízení 
Tekuté a silně mastné 
potraviny 

Zrcadla   

Pauzovací papír Videokazety   Letáky a noviny Varné sklo   

Uhlový papír (kopírák) 
Obaly od olejů nebo silně 
znečištěné zbytky jídla  

    Zářivky a výbojky    

Pořadače s kovovými 
komponenty 

Silně znečištěné zbytky jídla     Běžné žárovky   

  Obaly od nebezpečných látek     
Televizní obrazovky a 
monitory 

  

 


