
 

Stránka 1 z 5 
 

Informování občanů o odpadovém hospodářství 

Obyvatelé Kojetic mohou třídit odpady na složky: 

a) biologické odpady (hnědý kontejner) 

b) papír (modrý kontejner) 

c) plasty včetně PET lahví (žlutý kontejner) 

d) sklo (barevné – zelený kontejner, bílé – bílý kontejner) 

e) kovy (šedý kontejner) 

f) nebezpečné odpady – sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován 

minimálně dvakrát ročně mobilním svozem. Termín a stanoviště jsou zveřejňovány na 

úřední desce v listinné podobě, na elektronické desce a místním rozhlasem 

g) objemný odpad 

h) textil (kontejner na textil) 

i) směsný komunální odpad (rozumí se zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění 

podle tohoto odstavce písm. a) až h). 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny na místech: 

j) u transformátoru (křižovatka pod obecním úřadem) 

k) pod sádeckým kopcem   

l) u hospody 

m) u autobusové zastávky 

n) u koupaliště 

o) na nádraží 

Sběr a svoz objemného odpadu 

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do 

sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, …) 

Objemný odpad obyvatelé obce Kojetice odevzdávají ve sběrných dvorech (v obci je zavedený 

systém evidenčních karet) 

a) v Třebíči, Na Klinkách  

b) V Třebíči, Borovině 

c) v Třebíči, Hrotovická ul. 

 

Nakládání se stavebním odpadem 

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 

komunálním. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným 

způsobem. 

Pro odložení stavebního odpadu je možné u oprávněné firmy objednat kontejner, který bude 

přistaven a odvezen za úplatu nebo individuálně odevzdat ve sběrných dvorech. 
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Jakým způsobem je nakládáno dále s jednotlivými složkami odpadu: 

a) biologické odpady – další využití - výroba certifikovaného ESKOMPOST  

b) papír – dotřídění, recyklace, další využití pro výrobu novin, časopisů, toal. papíru, obaly 

na vajíčka, sadbové květináče 

c) plasty včetně PET lahví – recyklace, další výroba PET lahví, textilní výrobky, geotextilie 

d) sklo – recyklace (opakovaná) a další využití k výrobě skla 

e) kovy – recyklace opakovaná a další využití 

f) nebezpečné odpady: 

- elektroodpad – demontáž a třídění na plasty, železo, součástky se vzácnými kovy, 

kabely, sklo 

- autobaterie – téměř 100% recyklace a využití  

- ostatní část se spaluje nebo končí na speciálních skládkách 

g) objemný odpad – energetické využití nebo uložení na skládce 

h) textil – třídění na opětovné použití v second handech, na textil pro průmysl a recyklaci a 

na ekologické a energetické využití 

i) směsný komunální odpad – uložení na skládce 

 

Užitečné tipy, jak je možné předcházet vzniku odpadů: 

j) Nejlepší odpad je ten, který nevznikne 

k) Nekupujte balenou vodu a šetřete vodou 

l) Nakupujte co nejvíce bezobalově 

m) Kompostujte 

n) Neplýtvejte 

o) Používejte věci co nejdéle 

p) Používejte bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace 

q) Hledejte ekologicky šetrnější varianty 

r) A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlejte 

s) Používejte přírodní kosmetiku a ekologické prostředky na mytí nebo si vyrobte vlastní 

t) Choďte pěšky, jezděte na kole, kdykoliv je to možné 

u) Šetřete energií a papírem 

v) Využívejte místní a lokální výrobky, produkty a potraviny 

w) Věci opravujte a omezte nákup nových výrobků 

x) Investujte do kvality 

y) Zkuste si vypěstovat vlastní zeleninu a ovoce 

z) Látkové utěrky a ručníky jsou velmi funkční, omezte používání jednorázových 

plastových a papírových výrobků 

 

Více najdete na  https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/ 

 

 

https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/
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Přehled množství vytříděného odpadu za rok 2021: 

Druh odpadu Množství v tunách v roce 2021 

Směsný komunální odpad                        112,983  

Bio odpad                          39,884  

Papír                          12,289  

Plast                          11,374  

Stavební odpad                          11,177  

Sklo                          10,421  

Objemný odpad                            6,869  

Dřevo                            1,319  

Kovy                            0,648  

Železo a ocel                            0,510  

Nebezpečný odpad                            0,247  
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Přehled nákladů na třídění za rok 2021: 

Druh odpadu Náklady v Kč za rok 2021 

Směsný komunální odpad                        265 700  

Bio odpad                          59 350  

Plast                          49 710  

Platby za využití sběrného dvora                          22 696  

Papír                          16 044  

Sklo                             5 943  

Nebezpečný odpad                             4 584  

Kovy                             2 233  

CELKOVÉ NÁKLADY NA ODPADY                        426 260  
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Počet obyvatel: 457 

Počet chalupářů: 41 

Roční poplatek na za využívání obecního systému hospodářství na rok 2022 činí: 650,- Kč (viz. 

obecně závazná vyhláška č. 2/2021, která je zveřejněna na stránkách obce). 

 

Zpracováno: 31.3.2022 
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