
Zpráva o odpadovém hospodářství obce Brněnec za rok 2022 
( dle §60 odst.4 zákona č. 541/2020 Sb) 
 
V oblasti odpadového hospodářství jsou v obci Brněnec v platnosti dvě obecně závazné vyhlášky: 
OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
OZV č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 
Občané obce a všechny osoby předávající na území obce komunální odpad jsou povinny soustřeďovat 
odděleně tyto složky odpadu do zvláštních, k tomu určených nádob: 

a) Biologické odpady – hnědé kontejnery, 3 kusy,3 stanoviště  
b) Papír – modré kontejnery, 8 kusů, 7 stanovišť, modré pytle ( rodinné domy) 
c) Plasty (včetně PET lahví) a nápojové kartony – žluté kontejnery, 19 kusů, 11 stanovišť, žluté 

pytle ( rodinné domy) 
d) Sklo – bílé a zelené zvony, 10 nádob, 8 stanovišť 
e) Kovy – kontejner Sběrný dvůr 
f) Nebezpečné odpady – kontejner Sběrný dvůr 
g) Objemný odpad-  kontejner Sběrný dvůr 
h) Jedlé oleje a tuky – černé popelnice, 4 kusy, 4 stanoviště 
i) Směsný komunální odpad -  kontejnery a popelnice ve vlastnictví původců odpadu, 

odpadkové koše rozmístěné po obci 23 ks 
j) Sběr textilu v režimu prevence, charita – dva kontejnery, 2 stanoviště, 2 x ročně charitativní 

sbírka 
 
Využití a odstranění komunálního odpadu: 

- Prodej druhotných surovin ( kovy a papír )  
- Odměny za zpětný odběr EKOKOM ( třídění odpadu, využití recyklovaných obalů )  
- Obec v rámci služby pro výrobce nakládá na Sběrném dvoře s těmito výrobky s ukončenou 

životností: elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky. 
 
Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu: 

- Využití domácích kompostérů (v rámci dotace OPŽP v roce 2019 pořízeno a předáno do 
výpůjčky občanům 148 kusů, kapacita pro předcházení vzniku odpadů je 89 tun ). 

- Sběr textilu a obuvi v režimu prevence a charity. 
 
Ekonomické výsledky: 
 
Náklady na provoz odpadového hospodářství:    1 178 656,- Kč 
Příjem z poplatků:          797 129,- Kč 
Příjem z prodeje tříděného odpadu:          88 448,- Kč 
Odměny EKOKOM:          259 591,- Kč 
Kryto  rozpočtem obce            33 488,- Kč  
 
V roce 2022 bylo z obce Brněnec  zlikvidováno 189,208 t komunálního odpadu a 37,73 t objemného 
odpadu,  100% odpadu uloženo na skládce. 
Množství  odevzdaných jedlých tuků      0,098 t 
Množství odevzdaného textilu  v rámci prevence a charity( kontejnery)   5,4 t 
Množství odevzdaného nebezpečného odpadu       3,42 t 
Množství odevzdaného stavebního odpadu      5,06 t 
 
Eva Kozáková, místostarostka    
 
 
 


