
Oznámení o změně svozu komunálního odpadu v roce 2022 v obci 

Točník. 

Na základě úpravy legislativy s nakládáním s odpady dojde od 1.5.2022  v obci Točník ke 

změně svozu komunálního odpadu. Komunální odpad bude vyvážen 1x za 14 dnů ve čtvrtek. 

Nově bude 1x za 14 dní vyvážen bioodpad také ve čtvrtek. To znamená, že jeden týden se 

bude vyvážet komunální odpad a druhý týden se bude vyvážet bioodpad. Toto platí na 

období od 1.4. do 31.10. Od 1.11. do 31.3. bude pouze svoz komunálního odpadu každý 

týden.  

Nádoby pro komunální odpad zůstávají stávající černé 110 l . Nádoby na bioodpad budou 

hnědé 240 l. Tyto nádoby zakoupí Obec Točník celkově a občanům Točníka budou odprodány 

za poloviční cenu cca 700,-Kč. Všechny nádoby budou označeny nálepkou s číslem popisným. 

V rodině /1-4 lidé/ bude jedna nádoba na komunální odpad a jedna nádoba na bioodpad 

označená nálepkou. V čísle popisném, kde jsou dva byty nebo dvě rodiny, mohou být nádoby 

2 a 2. Neoznačené nádoby nebudou vyváženy. Rovněž nebude vyvezena nádoba, ve které 

bude odpad, který tam nepatří.  

Proč změna svozu komunálního odpadu? Do roku 2030 se předpokládá, že komunální 

odpad nebude a veškerý odpad se bude třídit. V současné době se za uložení 1 t 

komunálního odpadu platí cca 2000,-Kč. Tato částka se bude každý rok navyšovat cca o 500,-

Kč za 1 t. Za uložení 1 t bioodpadu se platí cca 1000,-Kč. Tedy o polovinu méně než za 

komunální odpad. Ve vegetační době jsou z velké části nádoby na komunální odpad plné 

bioodpadu /tráva, listí, větve/. Zavedením svozu bioodpadu sledujeme finanční úsporu viz.  

náklady za ukládání na skládce a také úsporu místa na skládce pro komunální odpad, kde se 

nyní zbytečně skládkuje bioodpad za cenu komunálního odpadu. 

Proč omezení počtu nádob? Od letošního roku si svozová firma účtuje manipulační poplatek 

za nádobu cca až 45,-Kč za vysypanou nádobu a již se neúčtuje poplatek na fyzickou osobu 

jak tomu bylo v minulosti. To znamená, že i za vysypanou poloprázdnou nádobu zaplatí obec 

až 45,- Kč. Změna poplatku na manipulaci za nádobu směřuje do budoucna k čipování nádob 

a následně možnému vyúčtování za komunální odpad přímo na číslo popisné. Zatím vozidla 

svozové firmy nejsou vybaveny váhou a čtecím zařízením, které by vyúčtování umožňovalo. 

Nejspíše tomu ještě několik let nebude. Ani svozové firmy to dnes nemají jednoduché. Je na 

ně vyvíjen tlak v podobě zvyšování daní, energie atd. Zároveň se potýkají s kontrolami ze 

strany životního prostředí. Takže jsou donuceni nevyvážet nádoby jejichž obsah je jiný, než 

který tam muže být. Na závěr děkujeme občanům, že třídí odpad a že díky nim je třídění 

odpadů v obci Točník na velmi dobré úrovni. O předání nálepek a nádob na bioodpad vás 

budeme ještě informovat.                           

 

                                                                                                        Obecní úřad Točník. 


