
Fungování společnosti pro svoz odpadu 
– region Mníšecko, Novoknínsko 

CÍLE, DŮVODY ZALOŽENÍ 
KAM S ODPADY A MATERIÁLY 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 



CÍL 

Zachování rozsahu a zlepšení kvality svozu odpadu v regionu s možností přímého vlivu na cenotvorbu a fungování 

zajišťované služby pomocí vlastní svozové společnosti a společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím 
v Mníšeckém a přilehlých regionech. 

Jde o strategické rozhodnutí – v roce 2030 bude ukončeno skládkování v ČR, poplatky za uložení odpadu 

v následujících letech na základě hodnoty množství vyprodukovaného odpadu porostou. Nutno vytřídit maximální 
množství dále využitelných komodit, minimalizovat logistické náklady (co nejvíce vytřídit v našem regionu s minimálními 

přejezdy svozové techniky). 

Obce budou členy nově založeného svazku, a tudíž majiteli svozové společnosti. Na počátku složí společně dohodnutou 
jistinu pro nákup techniky (akontace leasingu apod.) a počátečních provozních nákladů, bude vrácena zpět 
z vytvořených finančních rezerv za provedené služby. 

Svozové vozy budou vybaveny GPS a dynamickými váhami (předpoklad v průběhu prvního roku provozu – 2022, pokud 

možno z dotačního programu) = spravedlivý přístup k platbě za svoz odpadů. 

Ceny pro jednotlivé obce budou narovnány do konce roku 2024 s ohledem na různé platební podmínky v současnosti. 



ULOŽENÍ ODPADU 

Garance ceny uložení odpadu po dobu 5-ti let od společnosti SVZ Centrum – skládka Bytíz za cenu 630,- Kč/ 1 tunu 
bez DPH a bez poplatků (společnost přislíbila na lednovém jednání svazku obcí Mníšecka). 

Tato společnost provozuje po České republice i zařízení na dotřiďování tříděných složek odpadu, zajišťuje též svoz 
nebezpečného odpadu, vlastní kompostárnu a střepiště. 

Kompostárny Líšnice a Nová Ves pod Pleší: vlastní i svozovou techniku a kontejnery pro bioodpad. 

Možnost vybudování překládací stanice na směsný a tříděný odpad a bioplynové stanice na zpracování bioodpadu 

v areálu Kovohutě Mníšek. 

SBĚRNÉ DVORY: Mníšek pod Brdy (včetně zázemí společnosti) a Nový Knín (možnost využití obecního pozemku např. 
pro dotřiďovací linku  

Likvidace odpadu bude pravidelně poptávána a průběžně vyhodnocováno nejekonomičtější řešení.  



TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 

Nákup 1 – 2 popelářských vozů (dle rozsahu svozové oblasti): 3-nápravové, nosnost 9t – využití pro svoz směsného a 
tříděného odpadu (popelnice a kontejnery 1100l), příprava pro dynamické váhy na podavači 
Nákup vozu typu Multicar nebo pick-up + přívěsný vozík x využití stávající nebo uvažované techniky členských obcí 
(Mníšek p. Brdy, Nový Knín) 

Auto typu AVIA (kontejnerový nosič) - využití stávající techniky obcí Trnová, Voznice a Mníšek pod Brdy, 

v současnosti 11 kontejnerů, možnost nákupu lisovacího kontejneru s bočním výsypem (pro popelnice) 

využití regionálních společností:  
Relma – Nový Knín, vlastní auto s hydraulickou rukou (možnost obsluhy zvonů na tříděný odpad se spodním 
výsypem, tzv. zvony),  

SVZ Centrum – skládka Bytíz: vlastní svozovou techniku na směsný, tříděný a biodopad 

Bio odpad svážen vlastní technikou (auto obce Voznice) x možnost využití techniky společnosti SVZ Centrum nebo 

kompostáren v regionu (Líšnice, Nová Ves pod Pleší). 


