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4 SMĚRNÁ ČÁST  

Směrná část Plánu odpadového hospodářství města definuje podmínky, předpoklady 
a nástroje pro splnění stanovených cílů, systém řízení změn v odpadovém hospodářství, 
systém kontroly plnění POH, právní podklad pro cíle a opatření stanovené v závazné části, 
soustavu indikátorů ke sledování změn v odpadovém hospodářství. 
 

K základním podmínkám a předpokladům pro splnění stanovených cílů POH města patří: 
a) stabilita právního prostředí v oblastech ovlivňujících odpadové hospodářství, 
b) stabilita ekonomického prostředí na světové i národní úrovni, 
c) připravenost řešit krizové stavy a živelné pohromy v ČR, 
d) odpovědnost státu za vytyčené cíle POH ČR včetně cílů a opatření Programu předcházení 

vzniku odpadů, jež povedou ke zvýšené odpovědnosti české populace za životní prostředí 
a zdraví lidí v ČR.  

 

Ve směrné části jsou stanovena opatření a cílové hodnoty, která budou realizována městem 
k podpoře a naplnění cílů závazné části POH města a podpoře plnění krajských cílů 
odpadového hospodářství.  
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4.1 Předcházení vzniku odpadů 

Číslo opatření 4.1.1 

Název opatření Propagace předcházení vzniku odpadů 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.1.2.1 

Popis opatření a) Podpora ekologizace úřadu. 

b) Komplexní informační podpora. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů 10 000 Kč/rok 

Nositel Město 

Indikátor Nestanoven 

 

Předcházení vzniku odpadů je jedním ze základních strategických cílů plánu odpadového 
hospodářství. V rámci propagace tohoto cíle a s ním související přípravu společnosti na 
postupný přechod k oběhovému hospodářství bude jak z pohledu České republiky, tak 
z pohledu města podporováno zřízení komplexní informační základny pro občany. 

Informační základna na republikové úrovni bude obsahovat např. webové stránky, interaktivní 
mapa obchodů a bazarů a re-use center, příručku pro občany, příručku pro restaurace, 

průvodce prevencí ve stavebnictví, rámcové vzdělávací programy, výzkumné projekty apod. 

Bude provázána s koncepci EVVO a jejími vzdělávacími programy zaměřenými např. na 

ekodesign, ekoznačení, environmentální aspekty při zadávání VZ, činnost neziskových 
organizací. 

Město v rámci své činnosti bude využívat výše uvedené možnosti k propagování předcházení 
vzniku odpadů pro své občany. Jednou z možností zviditelnění environmentálního přístupu 
města je ekologizace městského úřadu. Při provádění ekologizace je úřad prověřován nejen 
v oblasti odpadového hospodářství, ale také např. v oblasti vodního hospodářství, ochrany 

ovzduší, nebo také v účinnosti hospodaření s energiemi. 
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Číslo opatření 4.1.2 

Název opatření 
Podpora programů a kampaní zaměřených na předcházení vzniku 
odpadů 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.1.2.1 

Popis opatření a) Podpora zřizování re-use center – podpora středisek (samostatných i 
v rámci sběrných dvorů), pro kontrolu a prodej použitých výrobků 
(elektro, nábytek). 

b)  Podpora pro další život věcí – Charitativní obchody; bazary; potravinové 
banky (krajské pobočky); výměnné portály pro např. oděvy, textil, obuv, 
hračky, knihy, časopisy, nábytek, koberce, nářadí, stavební prvky; 
informační systémy pro sdílení věcí; informační systémy pro opravy 
zařízení domácností. 

c)  Podpora projektů kolektivních systémů (např.: ELEKTROWIN – „Jsem 
zpět“ – zaměřený na vytváření speciální sítě pro místa zpětného odběru 
elektrozařízení. ASEKOL – „Věnuj mobil a Věnuj počítač“ – zaměřený 
na sběr vysloužilých spotřebičů). 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Neurčena 

Nositel Město 

Indikátor Nestanoven 

 

V rámci svých činností bude město podporovat rozvoj vhodných aktivit vedoucích 
k předcházení vzniku odpadů. Budou podporovány aktivity vedoucí k rozvoji re-use center 

(středisek pro kontrolu a prodej použitý výrobků), charitativních obchodů, bazarů, výměnných 
portálů apod. 

Při výše popsaných činnostech budou využívány nejen informace a možnosti stanovené 
státem, ale budou využívány a podporovány např. také aktivity kolektivních systémů 
zajišťujících opětovné využití a recyklaci elektrozařízení po skončení jejich životnosti a 
dalších subjektů a nevládních organizací zabývajících se předcházením vzniku odpadů.  
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Číslo opatření 4.1.3 

Název opatření Předcházení vzniku BRKO přímo u občanů 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.1.2.1 

Popis opatření a)  Informovat občany o možnostech a přínosech domácího kompostování, 
provést průzkum zájmu občanů o domácí kompostování.  

b)  Podporovat rozvoj domácího a komunitního kompostování, zejména ve 
vesnické a příměstské zástavbě. 

c)  Realizovat další projekt na podporu domácího kompostování. 

Cílová hodnota Realizovaný projekt na podporu domácího kompostování 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – v návaznosti na rozsah projektu  

Nositel Město 

Indikátor Počet občanů, kteří kompostují na vlastním pozemku  

 

Jedním ze základních předpokladů pro moderní odpadové hospodářství je výchova 
a informovanost občanů. Další možností, kterou lze podpořit předcházení vzniku odpadů, je 

separace biologicky rozložitelných odpadů přímo u občanů města s tím, že je občané budou 
sami kompostovat na vlastních zahradách. 

Město v roce 2009 poskytlo občanům celkem 51 ks kompostérů o objemu 390 l. Město 
Hrádek nad Nisou připravuje na rok 2017 realizaci projektu, v rámci něhož bude občanům 
poskytnuto 430 ks kompostérů o objemu 1050 l, 10 ks o objemu 800 l a 10 ks o objemu 650 l. 

Pokud budou občané kompostovat bioodpady na svých zahradách, představuje to pro město 
jeden z nejjednodušších způsobů, jak snížit podíl odpadů ze zahrad a ostatních bioodpadů ve 
směsném komunálním odpadu.  

Obrázek 1 – Zahradní kompostéry a kompostovací sila 
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Další možností předcházení vzniku BRKO je komunitní kompostování.  

 

Dle § 10a zákona o odpadech se rozumí: 
 

a) komunitním kompostováním - systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků 
z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený 
kompost, 

b)  zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků, 
c)  veřejnou zelení - parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté 

plochy v intravilánu obce. 
 

 

Obrázek 2 – Komunitní kompostér 

 

Zdroj: www:kompost.zaantar.eu 
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4.2 Technická a technologická opatření  

4.2.1 Nakládání s komunálními odpady 

4.2.1.1 Komunální odpady   

Číslo opatření 4.2.1.1.1 

Název opatření Zahustit síť sběrných nádob na tříděný odpad 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1 

Popis opatření a) Udržovat stávající síť sběrných nádob na tříděný odpad, případně ji 
rozšiřovat v lokalitách s novou výstavbou dle následujících orientačních 
kritérií: 

- max. 150 spádových obyvatel na jedno sběrné místo, 

- doporučená docházková vzdálenost maximálně 150 m, 

- každé nové místo vybavit kontejnery na papír, plasty, sklo, nápojové 

kartony (závislosti na prostorových možnostech). 

b) Pravidelně rozšiřovat síť pro sběr kovových odpadů, kovové odpady 

evidovat. 

c) Pravidelně vyhodnocovat četnost svozu jednotlivých komodit a 
kontrolovat kapacitní vytížení nádob. 

d) Vybavit všechny sběrné nádoby názornými popiskami, co do nich lze 
dávat – popisky pravidelně obnovovat. 

e) Zajistit čištění nádob v počtu min. 50 % z instalovaných ročně. 

f) Zajistit pravidelnou obnovu nádob. 

g) Pravidelně informovat občany o prospěšnosti separování odpadů 
(regionální tisk – minimálně 2x ročně).   

Cílová hodnota 100 % sběrných vybavených míst dle opatření a) 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – v návaznosti na rozsah rozšíření sběrné sítě  

Nositel Město 

Indikátor Počet sběrných míst na počet obyvatel 

 

Základním principem moderního odpadového hospodářství je co možná největší využití 
odpadů. Jedním z předpokladů pro využití odpadu jako druhotné suroviny je jeho co největší 
druhová homogenita – druhová jednotnost. Je tedy velmi důležité rozšiřovat a prohlubovat 

systém zajišťující co největší separaci odpadu už u původce (občana). Občané, kteří vytřídí 
doma odpad, jej musí mít kam odložit. Vůle občana separovat velmi závisí na tom, jak daleko 
vytříděný odpad musí odnést, aby jej mohl „předat“ k dalšímu využití. Právě k takovému 
„předání“ slouží síť míst sběrných nádob na separovaný odpad. 

Z dlouhodobých průzkumů a zkušeností v současné době vyplývá, že jako optimální se jeví 
zahustit síť míst tak, aby na každých alespoň 150 občanů připadlo jedno sběrné místo. 

Optimální docházková vzdálenost pro občana ke sběrnému místu by neměla přesáhnout 



Plán odpadového hospodářství   listopad 2016 

Město Hrádek nad Nisou    

 

ISES, s.r.o.  75 

150 m. Vzdálenost bude mnohem menší v části města se sídlištní zástavbou, než ve čtvrti 
tvořené rodinnými domky.  
Jak je z analytické části patrné, ve městě Hrádek nad Nisou je sice optimální počet sběrných 
míst (152 obyvatel / 1 sběrné místo), avšak separace ve městě by mohla být vyšší. Proto je 

doporučeno postupně navyšovat sběrná místa, doplňovat sběrná místa o nádoby na tříděný 
sběr, které na nich chybí, aby je občané měli v docházkové vzdálenosti a mohli více třídit. 

Ze sociologických průzkumů, které nezávisle na sobě byly zpracovány jak společností EKO-

KOM, tak jinými společnostmi zabývajícími se odpadovým hospodářstvím, vyplývá, že 
jedním z důvodů proč lidé netřídí odpad, je to, že přesně neví, co mohou do které nádoby na 
separovaný sběr dát. Proto bude vhodné každou nádobu vybavit názornými popiskami, na co 
je přesně určena.  
 

Obrázek 3 – Popisky nádob na odpad od EKO-KOMu 

          
 

Při vytváření nových a obnovování stávajících sběrných míst na separované odpady se 
v současné době uvažuje i estetický vzhled separačních míst. Zejména v historických, 
případně jinak urbanisticky významných částech města, je možné provést výměny klasických 
nádob na separované odpady za podzemní kontejnery. Při vývozu odpadů z podzemních 
kontejnerů je nutné, aby svozová společnost disponovala vozidlem „s hydraulickou rukou“, 
kterým je možno svážet nádoby s dolním výsypem (např. zvony na sklo).  

Obrázek 4 – Podzemní kontejnery – ilustrační foto 
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Číslo opatření 4.2.1.1.2 

Název opatření Pokračovat v odděleném shromažďování bílého a barevného skla 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1 

Popis opatření a)  Pokračovat v odděleném shromažďování bílého a barevného skla. 

b)  V případě zájmu občanů dovybavit další separační stání nádobami na bílé 
sklo.  

c)  Pravidelně vyhodnocovat četnost svozu. 
d)  Pravidelně informovat občany o prospěšnosti odděleného sběru skla 

(regionální tisk – minimálně 2x ročně).   

Cílová hodnota 100 % sběrných míst vybavených nádobami na bílé a barevné sklo 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – náklady na svoz 

Nositel Město 

Indikátor Počet sběrných míst bez nádoby na bílé sklo 

 

Město má v současné době zaveden oddělený sběr bílého a barevného skla. U separace bílého 
skla je vysoký požadavek na čistotu střepů, v případě, že občané netřídí správně, systém 
třídění bílého skla je pak pro obec finančně ztrátový, protože pro znečištěné střepy je horší 
odbyt. Přestože v naší republice byly vybudovány třídící linky, které dokáží oddělit 
separované sklo podle barev, je pořád výkup této tříděné suroviny ekonomicky zajímavější, 
pokud je dodáváno oddělené bílé sklo. Do budoucna bude vhodné v systému dále pokračovat, 
protože psychologický dopad na obyvatele v případě zrušení separace bílého a barevného skla 
by byl velmi negativní a mohl by se promítnout i do úrovně sběru ostatních komodit. 

Občany je nutné s předstihem informovat o chystaných změnách v odpadovém hospodářství 
města. Součástí kampaně by mělo být: 

▪ Informační leták distribuovaný do každé domácnosti – vysvětlení celého systému 
odpadového hospodářství, prospěšnost odděleného sběru, přesné vymezení jaké 
odpady třídit („co a kam“). 

▪ Článek v regionálním tisku o prospěšnosti třídění odpadů. 

▪ V případě zájmu uspořádání besedy pro občany. 

▪ Výchova dětí – ekologické vzdělávání, výchova a osvěta dětské populace. 

Pokud není možné doplnit nádoby na bílé sklo do stávajících míst z prostorových důvodů, 
bylo by vhodné uvažovat o dvoukomorovém kontejneru, který slouží jak pro barevné, tak pro 
bílé sklo a zároveň šetří místo. Na dovybavení sběrných míst těmito nádobami lze zažádat 
o dotaci z prostředků EU. 
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Obrázek 5 – Dvoukomorový kontejner na sklo - ilustrační foto 

 
 

Obrázek 6 – Popisky nádob na oddělený sběr bílého a barevného skla od EKO-KOMu 
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Číslo opatření 4.2.1.1.3 

Název opatření Zajistit oddělený sběr kovů  

Vazba na Závaznou 

část POH 
3.2.1.1 

Popis opatření a)  Na sběrném dvoře samostatně sbírat kovy. 

b)  Zapojovat sběrny a výkupny kovového odpadu do systému odpadového 
hospodářství města. 

c)  Realizovat pilotní projekt odděleného sběru drobných kovových odpadů 
prostřednictvím rozmístění nádob na kovy ve vybrané lokalitě. 

d)  V případě pozitivních výsledků pilotního projektu rozmístit nádoby na sběr 
drobných kovových předmětů do dalších částí města. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Do roku 2020 

Potřeba zdrojů Ano – v návaznosti na počet nádob  

Nositel Město 

Indikátor Počet sběrných nádob na kovy  

 

Dle zákona o odpadech je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování kovů. 
V Plánu odpadového hospodářství ČR a v krajském plánu je stanoven cíl do roku 2015 zavést 
tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů skla a kovů. Sběr papíru, plastů a skla je 
dlouhodobě řešen prostřednictví separačních stání. Kovy jsou přijímány na sběrném dvoře 

prostřednictvím výkupny druhotných surovin, která byla zprovozněna v roce 2014.  

Do budoucna bude nutno, na základě výše uvedeného, systém sběru kovů dále posilovat. 
Stávající stav, kdy občané teprve větší množství nashromážděného kovového odpadu odvezou 

do výkupny nebo na sběrný dvůr, není nejvhodnější. Velmi často se stává, že drobné kovové 
předměty samostatně neshromažďují na „později“, ale rovnou je vyhodí do směsného odpadu. 
Právě pro oddělený sběr drobného kovového odpadu bude vhodné realizovat ve vybrané části 
města pilotní projekt a separační stání doplnit nádobami na drobné kovové odpady. Pokud se 
pilotní projekt osvědčí, pak bude vhodné nádoby na drobné kovové odpady umístit do dalších 
částí města. Při výběru nádob bude nezbytné věnovat zvýšenou pozornost konstrukčnímu 
uzavírání nádob, aby byla omezena možnost jejich vykrádání.    

V rámci prováděných rozborů směsného komunálního odpadu v ČR bylo zjištěno, že směsný 
komunální odpad může obsahovat až 4 % kovů. Vzhledem k tomu, že produkce na občana 
činila v roce 2015 zhruba 200 kg směsného komunálního odpadu, je teoreticky možno 
vyseparovat zhruba dalších 8 kg drobných kovových odpadů na obyvatele a rok.  
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Obrázek 7 – Sběrné nádoby na kovy – ilustrační foto 

          

Zdroj: www.praha.eu, www.olomouc.eu  

 

Obrázek 8 – Popisky nádob na oddělený sběr kovů  

 

Zdroj: www.olomouc.eu  
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Číslo opatření 4.2.1.1.4 

Název opatření Zajistit doplňkový sběr vyseparovaných odpadů ve vybraných lokalitách  

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1 

Popis opatření a) Pokračovat v pytlovém sběru separovaných komodit přímo od občanů. 
b) Pravidelně občany, kteří využívají pytlový sběr o termínech a trasách 

svozu separovaných odpadů. 
c) Ve vybraných lokalitách dle zájmu obyvatel zvážit možnost zavedení sběru 

separovaných komodit do 120 l nádob přímo u občanů. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Do roku 2020 

Potřeba zdrojů Ano – v návaznosti na počet pytlů a nádob o objemu 120 l 

Nositel Město 

Indikátor Počet občanů využívající doplňkový systém sběru  

 

Ve městě Hrádek nad Nisou je zaveden „Motivační program pro třídění komunálního 
odpadu“, který spočívá v odděleném pytlovém sběru papíru a PET lahví do pytlů, které se 
označí čárovým kódem, který identifikuje fyzickou osobu a odděleně soustřeďovanou složku. 
Tyto pytle se po naplnění a zavázání odkládají na určená stanoviště. Množství vytříděného 
odpadu prostřednictvím odděleného pytlového sběru je celoročně po měsících sčítáno a na 
konci roku je přepočítáno na úlevu, která se v roce následujícím odečte od místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015. 

Další možností zvýšení účinnosti separace je poskytnout ve vybraných lokalitách občanům 
separační nádoby (papír, plast) o objemu 120 l, nebo 240 l přímo k jejich nemovitosti. Lze 

předpokládat, že tento systém, způsobující ekonomické navýšení náročnosti systému, přinese 
vyšší míru separace využitelných komodit.  

S předpokládaným nárůstem ceny za nakládání se směsným komunálním odpadem 
v návaznosti na uzákoněný úplný zákaz jeho skládkování v roce 2024, lze očekávat, 
postupnou ekonomickou rentabilitu navrženého systému.  
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Číslo opatření 4.2.1.1.5 

Název opatření 
Využívat sběrny a výkupny odpadů v systému odpadového hospodářství 
obce 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1 

Popis opatření a)  Uzavřít smlouvu s majiteli a provozovateli vybraných sběren a výkupen 
odpadů o jejich zapojení do systému odpadového hospodářství města. 

b)  Při evidování vykoupených odpadů důsledně rozlišovat odpady přijaté od 
občanů města a jiných původců odpadu. 

c)  V ročním hlášení o produkci odpadů vykazovat pouze odpady vykoupené 
od občanů města. 

Cílová hodnota Vybrané sběrny a výkupny zapojeny do systému města 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město, provozovatelé sběren a výkupen surovin 

Indikátor Počet sběren a výkupen nezapojených do systému města 

 

Dle zákona o odpadech je komunální odpad veškerý odpad vznikající na území obce při 
činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání.  

Jinými slovy to znamená, že veškeré odpady, které vyprodukují občané, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, jsou odpady 
města. Z pohledu evidence produkce odpadů města tvoří výjimku odpady předávané občany  
přímo do provozovaných sběren a výkupen. Dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady se tyto odpady neevidují jako produkce města, ale jsou evidovány ve 
sběrnách, kde je od občanů přijímají, a to pod kódem BN30. Pokud bude sběrna zapojena do 
systému odpadového hospodářství města, pak bude vhodné tyto vyseparované odpady uvádět 
i ve výkazech o produkci separovaných odpadů pro EKO-KOM, což by se mělo projevit na 
výši příspěvku, který je vázán právě na množství vyseparovaných složek.  

Problémem při zapojení vybraných sběren a výkupen odpadů do systému města je nedůsledné 
rozlišování, zda přijaté odpady jsou od občanů, nebo od firem. Pod kód nakládání BN30 se 
zařazují pouze odpady přijaté od občanů, nikoliv odpady vznikající při činnosti právnických 
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.  
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4.2.1.2 Směsný komunální odpad   

Číslo opatření 4.2.1.2.1 

Název opatření Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1, 3.2.2.1 

Popis opatření a)  Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu pro 100 % obyvatel města. 
b)  Nabízet smluvní zajištění svozu odpadů původcům odpadu, kteří nemají 

uzavřenou smlouvu s oprávněnou osobou.  
c)  Ve spolupráci se svozovou společností optimalizovat svozovou trasu.  

Cílová hodnota 100 % obyvatel města; co nejvyšší procento původců odpadu 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano  

Nositel Město, svozová společnost, původci odpadů 

Indikátor Nestanoven 

 

Směsný komunální odpad je, co do množství, dlouhodobě nejprodukovanějším odpadem 
města. Právě proto náklady na jeho svoz a následné nakládání s ním představují 
nejvýznamnější a největší položku v nákladech na odpadové hospodářství města.  

Každý občan má městem zajištěn pravidelný svoz odpadů, v místě trvalého pobytu hradí obci 
poplatek za provozování systému nakládání s odpady. Povinností města je umožnit všem 
občanům zapojit se do systému odpadového hospodářství města a zajistit pravidelný svoz 

směsného komunálního odpadu od všech obyvatel města.  

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje pro město oprávněná osoba – Severočeské 
komunální služby s.r.o. Je vhodné, aby svozové vozy, určené pro svážení SKO byly vybaveny 
mobilní jednotkou, která pomocí GPS přenáší informace o daném vozu (poloha vozu, délka 
setrvání na stanovišti, atd.). Referent MěÚ mající na starost odpadové hospodářství má tak 
možnost pravidelně kontrolovat plnění svozové trasy popř. zda skutečně došlo k výsypu 
kontejnerů a dle potřeby pak ve spolupráci se svozovou společností vhodně optimalizovat 
svozové trasy mezi jednotlivými sběrnými místy. Navržením optimálních svozových tras lze 
dosáhnout úspory pohonných hmot, času a nižšího opotřebení vozidel. 
 

Odpady vznikající při činnosti podnikatelských subjektů: 
 

Odpady, které vznikají při činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, 
nejsou odpady města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, jsou povinny 
předávat tyto odpady pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 zákona o odpadech. 

Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů6)
 jako odpad podobný 

komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, se 
mohou prostřednictvím smlouvy zapojit do systému zavedeného obcí pro nakládání 

                                                 
6)

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
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s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané 
ceny za tuto službu.  
 

Náklady na odpadové hospodářství města: 
 

Nejdůležitějším faktorem, který může způsobit skokové navýšení ceny, je zvýšení sazby 
základního poplatku za ukládání odpadů na skládku, který stanovuje zákon o odpadech 
v příloze číslo 6. Nově připravovaný zákon o odpadech předpokládá výrazné navýšení 
poplatku za uložení odpadu na skládku. V připravovaných verzích zákona je kalkulováno 
s částkou až 1 800,- Kč za tunu odpadu. Ve kterém roce bude tak výrazného navýšení 
dosaženo, bude zřejmé až s přijetím nového zákona o odpadech. V dnešní době je jisté pouze 
to, že poplatek bude dál růst. Dále se do ceny promítne zákaz skládkování směsného 
komunálního odpad a s tím spojený nedostatek koncových zařízení v ČR.  

Skutečná cena, která se platí za uložení odpadu na skládku, nesestává pouze z  uvedeného 
poplatku, ale jsou do ní započítány náklady na rekultivační fond, investiční náklady 
a provozní náklady, které jsou pravidelně navyšovány o inflaci. V současné době se celková 
cena za uložení jedné tuny komunálních odpadů na skládku pohybuje v rozmezí 1 200,- Kč až 
1 500,- Kč + náklady na dopravu. V budoucnu se bude cena dále zvyšovat. 

Lze předpokládat, že ceny za energetické využití odpadů v ZEVO Termizo a.s. mohou být 
cenou za skládkování ovlivněny, protože nutnost odklonu směsného komunálního odpadu ze 
skládek může výrazně zvednout poptávku po službách společnosti Termizo a.s.  
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Číslo opatření 4.2.1.2.2 

Název opatření 
Udržovat nádoby na shromažďování SKO v počtu a stavu vyhovujícím 
potřebám obyvatel města, optimalizovat stav a množství svozových 
vozidel 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1, 3.2.2.1 

Popis opatření a)  Udržovat (případně dovybavit a modernizovat) unifikované nádoby na 
shromažďování SKO na standard 4 – 6 l / obyvatele a den; maximální 
docházková vzdálenost 75 m. 

b)  Požadovat po svozové firmě modernizaci svozové techniky z hlediska 

výkonů a emisí (min. EURO V). 

Cílová hodnota Unifikované nádoby pro maximum obyvatel města; 
Modernizace nevhodné svozové techniky 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano  

Nositel Město (občané); svozová firma 

Indikátor Počet svozových vozidel plnících emisní a technické standardy 

 

V systému odpadového hospodářství, který je zaveden ve městě Hrádek nad Nisou, jsou 

typizované nádoby na shromažďování směsného komunálního odpadu (popelnice, kontejnery) 
v majetku svozové společnosti.   

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů je na území města Hrádek nad Nisou stanoven ve výši 
600 Kč na poplatníka a rok.  

Optimální objem unifikovaných nádob na SKO je 4 - 6 l/obyvatele a den. Sběrné nádoby musí 
být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání 
komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou a nezpůsobovaly hygienické ani 
estetické závady. Za samozřejmost je považována pravidelná obnova a modernizace 
„popelnic“, které již dosloužily. Finanční náklady s tím spojené hradí vlastník sběrné nádoby. 

Pro omezení množství emisí produkovanými svozovou technikou, pro snížení hlučnosti 
a optimalizaci výkonu bude velmi vhodné požadovat po svozové firmě pravidelnou 
modernizaci svozové techniky minimálně na standard EURO V. Tento požadavek bude 
vhodné dávat vždy již do podmínek výběrového řízení na svoz odpadů města.  
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Číslo opatření 4.2.1.2.3 

Název opatření 

Podporovat plnění cílů POH kraje tříděním materiálově využitelných 
složek včetně biologicky rozložitelných odpadů a nebezpečných složek 
obsažených v komunálním odpadu s výhledem na zákaz skládkování 
odpadu od roku 2024 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1, 3.2.2.1 

Popis opatření a)  Podporovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

b)  V maximální možné míře podporovat separaci využitelných složek 
komunálního odpadu přímo u občanů. 

c)  Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (především papír, sklo, 
plasty, nápojové kartony, kovy, BRO) předávat k využití. 

d)  Pravidelně informovat občany o správných způsobech nakládání 
s komunálními odpady. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Neurčena 

Nositel Město  

Indikátor Procento využití komunálního odpadu 

 

Pro podporu naplnění tohoto cíle bude město, v závislosti na technických a ekonomických 
možnostech, při nakládání s komunálními odpady upřednostňovat jejich využívání před 
odstraněním. 

Bohužel v současné době neexistuje v blízkém okolí města zařízení, které by umožňovalo 
materiálově využívat směsný komunální odpad.  
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Číslo opatření 4.2.1.2.4 

Název opatření Údržba a obnova městského mobiliáře – odpadkových košů 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1, 3.2.2.1 

Popis opatření a)  Pravidelná údržba a obnova městského mobiliáře – odpadkových košů. 
b)  Pravidelná obsluha městského mobiliáře – košů. 
c)  Rozšířit systém odpadkových košů na území města o komodity papír, 

plasty případně kovy. 

d)  Zřizovat odpadkové koše na různé komodity (plasty, papír) v pěších 
zónách, v parcích, sportovních areálech města.  

Cílová hodnota Modernizovaný městský mobiliář 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – obnova městského mobiliáře 

Nositel Město; svozová firma 

Indikátor Nestanoven 

 

Pro podporu naplnění tohoto cíle bude město, v závislosti na technických a ekonomických 
možnostech, při obnově městského mobiliáře rozšiřovat systém odpadkových košů 
o odpadkové koše určené na více komodit, tak aby občané města, případně turisté, měli 
možnost odkládat také odpadky utříděné podle druhů. 
 

Obrázek 9 – Odpadkové koše – ilustrační foto 

 

Zdroj: www.mevatec.cz 
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4.2.1.3 Živnostenské odpady   

Číslo opatření 4.2.1.3.1 

Název opatření 
Podporovat separovaný sběr odpadů u firem a objektů občanské 
vybavenosti 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1 

Popis opatření a)  Nabízet prostřednictvím svozové firmy smluvní zajištění svozu 
separovaného sběru právnickým a fyzickým osobám oprávněným 
k podnikání na území města. 

b)  Pravidelný sběr a svoz papíru, lepenky, plastů, popř. kovů a skla z objektů 
občanské vybavenosti (úřady, školy).  

c)  Na MěÚ udržovat nádoby na separovaný sběr odpadu. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano (1 000 Kč/rok - údržba nádob na MěÚ) 

Nositel Město 

Indikátor Počet firem zapojených do systému města 

 

Podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je původce odpadů povinen shromažďovat 
odpady utříděně dle jednotlivých druhů a kategorií. V praxi to znamená, že pokud nemá 
původce odpadů souhlas krajského úřadu k upuštění od třídění odpadů (16 odst. 2 zákona 

o odpadech), pak musí jednotlivé odpady ukládat na vytyčené místo do označených nádob 
podle druhu a kategorie odpadů. Vyprodukované odpady smí původce předat pouze osobě, 
která je podle zákona o odpadech, oprávněna k jejich převzetí.  

Pro zjednodušení této činnosti bude vhodné prostřednictvím svozové firmy nabízet smluvní 
zajištění svozu separovaného sběru právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání 
působících na území města. V případě zájmu a prokázání účelnosti bude do budoucna vhodné 
některé objekty občanské vybavenosti přímo vybavit kontejnery na separovaný sběr. 
Například umístění těchto míst v blízkosti škol nebo zavedení třídění odpadu na MěÚ má 
nejen funkční, ale i výchovný význam.  

Obrázek 10 – Nádoby na tříděný odpad – ilustrační foto 

 
Zdroj: www.mevatec.cz 
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Číslo opatření 4.2.1.3.2 

Název opatření Provádění kontrol dle § 80 zákona o odpadech 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1 

Popis opatření a)  Pravidelně provádět kontroly dle § 80 zákona o odpadech zaměřené 
především na zneužívání systému obce při nakládání s využitelnými 
a s nebezpečnými odpady právnickými a fyzickými osobami oprávněnými 
k podnikání. 

b)  Při zjištění nedostatků spojených s nevhodným nakládáním s odpady 
ukládat pokuty dle § 66 zákona o odpadech.  

Cílová hodnota Minimálně 5 kontrol / rok 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Městský úřad 

Indikátor Počet provedených kontrol 

 

Producenti odpadů nejsou pouze občané města, ale i právnické nebo fyzické osoby oprávněné 
k podnikání. Právní předpisy, které se týkají nakládání s odpady vznikajícími při činnosti 
právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, přesně stanovují, jakým způsobem je 
nutné postupovat při shromažďování, skladování a dalším nakládání s odpady. Dle zákona o 
odpadech musí každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání prokazatelně 
evidovat produkované odpady. Dále musí být schopna doložit jakým způsobem a komu své 
odpady předává. 
 

§ 66 odst. 1 zákona o odpadech 

Pokutu do výše 300 000,- Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo 

právnické osobě, které využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním 

odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo 

odstranění odpadů v souladu se zákonem o odpadech. 

 

§ 70 odst. 1 zákona o odpadech 

Pokuta uložená obecním úřadem je příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo 

k porušení povinnosti. 

 

§ 80 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech  

Obecní úřad kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají 

systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné 

smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze 

v souladu se zákonem o odpadech. 
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§ 80 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech  

Obecní úřad ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty 

za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro 

zjednání nápravy samostatným rozhodnutím. 

 

§ 80 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech  

Obecní úřad kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají 

zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 
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4.2.1.4 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady  

Číslo opatření 4.2.1.4.1 

Název opatření Oddělený sběr a využití BRO a BRKO 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.3.1 

Popis opatření a)  Rozšiřovat systém sběru bioodpadů od občanů, posoudit poměr 
nádoby/kompostéry vzhledem ke specifickým podmínkám obce. 

b)  V rámci provozování sběrného dvora sbírat samostatně biologicky 
rozložitelné (kompostovatelné) odpady a dřevní odpady. 

c)  Na jaře a na podzim přistavovat velkoobjemové kontejnery na BRO dle 
předem stanoveného harmonogramu (zaměřeno na zástavby rodinných 
domů, zahrádkářské kolonie, příměstské oblasti). 

d)  Zvážit možnost a ekonomickou náročnost odděleného sběru biologicky 
rozložitelných odpadů od občanů z možností rozšíření na odpady z kuchyní 
a stravoven („gastroodpadů“) a odděleného sběru jedlého oleje a tuků. 

e)  V návaznosti na ekonomickou náročnost postupně zavést oddělený sběr 
bioodpadů od občanů. 

f)  Odděleně sebraný biologicky rozložitelný odpad předávat k materiálovému 
využití – na kompostárnu, případně bioplynovou stanici. 

g)  Pravidelně informovat obyvatele o nakládání s kompostovatelnými 
složkami KO prostřednictvím dostupných komunikačních prostředků 
(letáky, rozhlas, internet, místní tisk). 

Cílová hodnota Zavedený systém odděleného sběru biologického odpadu 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – dle rozsahu odděleného sběru  

Nositel Město, svozová společnost 

Indikátor Množství odděleně sebraných BRO 

Pokrytí obyvatelstva systémem odděleného sběru BRO 

 

Od 1. 1. 2015 mají obce povinnost zajistit pro občany místa pro odkládání biologicky 
rozložitelných odpadů.  
 

V současné době mohou občané města odkládat odpad z údržby zeleně ve sběrném dvoře, kde 
je přistaven velkoobjemový kontejner (VOK) určený přímo na odpad ze zeleně.  

 

Tento způsob sběru by bylo vhodné doplnit sezónním svozem BRKO v období od jara do 
podzimu, prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů pravidelně přistavovaných na vybrané 
lokality.  

Dalším krokem pro podporu plnění republikového cíle je realizace dlouhodobé informační 
kampaně zaměřené na toto téma, která by měla ve finále připravit veřejnost na postupné 
zavedení odděleného shromažďování BRKO přímo od občanů.  
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Zavedení odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů přímo od občanů.  

 

Jednalo by se o postupné zavedení odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů 
v jednotlivých městských částech minimálně ve dvou etapách:  
V I. etapě by se jednalo o zavedení odděleného sběru v částech, kde jsou pouze rodinné 
domky, neboť dle zkušeností z jiných měst je v takovýchto lokalitách možné reálně uhlídat 
čistotu sbíraného biologicky rozložitelného odpadu. Bude muset být kladen důraz na 
důkladnou informační osvětu obyvatel.  

Po vyhodnocení úspěšnosti bude následně ve II. etapě zvažována také možnost zavedení 
odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v dalších částech města (sídliště), kde je 
větší riziko znečištění biologicky rozložitelného odpadu a jiných nepříznivých vlivů.  
Před zavedením odděleného sběru musí být zpracována podrobná strategie, která bude mimo 
jiné stanovovat detailní postup prací v časovém horizontu. Taktéž musí být předem odhadnuta 
a spočítána finanční náročnost celého projektu. Je nutno si uvědomit, že pokud bude jednou 
zaveden oddělený sběr BRKO přímo od občanů, nelze ho jen tak zrušit bez negativních 
dopadů na přístup obyvatel k odpadovému hospodářství. Základním předpokladem pro 
takovou akci je přesné stanovení povinností obcí při nakládání s BRKO naší legislativou. 

 

Obrázek 11 – Kompostejner  

 
 

Vhodnými nádobami pro sběr bioodpadů jsou kompostejnery. Jsou to speciální sběrné nádoby 
zpravidla hnědé barvy o obsahu 120 nebo 240 litrů, určené výhradně ke shromažďování 
přírodních rostlinných zbytků (listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, zemina, štěpka z větví 
stromů či keřů, spadané ovoce, zelenina, čajové sáčky, skořápky, apod.). Bioodpady 
z domácností, které budou sebrány v rámci odděleného sběru, budou předávány k využití na 
zařízení pro využívání odpadu v okolí města. 
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Číslo opatření 4.2.1.4.2 

Název opatření 
Zvážit možnost vybudování a provozování kompostárny na BRO 

pocházející z území města 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.3.1 

Popis opatření a) Posoudit bilanci využití kompostu na městských pozemcích ve vztahu 
k produkci BRO. 

b) Vyhodnotit aktuální množství a naplněnost zařízení na zpracování BRO ve 
městě a jeho okolí.   

c) Zvážit a ekonomicky posoudit možnost vybudování obecní kompostárny 
na zpracování BRO z území města.   

d) Dle výsledků posouzení případně vybudovat a následně provozovat 

kompostárnu pro kompostování BRO. 

e) V případě provozování kompostárny umožnit okolním obcím její 
využívání.  

Cílová hodnota Provozovaná kompostárna 

Termín realizace 2020 

Potřeba zdrojů ano – dle velikosti a kapacity kompostárny  

Nositel Město, svozová společnost 

Indikátor Množství bioodpadu zpracovaného na kompostárně 

 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuje přehled odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky odpadů.  Dle této vyhlášky 
není možné ukládat odděleně sesbírané biologicky rozložitelné odpady na skládky odpadů. 
Z tohoto důvodu je nutno je předávat k dalšímu zpracování do zařízení na využití biologicky 
rozložitelných odpadů např. kompostárny.  

Sesbírané biologicky rozložitelné odpady bude nutno předávat do zařízení na využívání 
odpadů. Z ekonomického hlediska by mohlo být pro město výhodnější, kdyby provozovalo 
vlastní kompostárnu. V současné době lze projekty související se zavedením tříděného sběru 
a zpracování BRKO financovat s využitím dotačních titulů.  

Pokud kompostárnu vybuduje město, pak má možnost získat na stavbu dotace od kraje, SFŽP 
ČR, případně přímo z fondů EU. Při získaní dotace by se tak investiční náklady obce výrazně 
snížily – např. dotace z Fondu soudržnosti v případě, že je stavba kompostáren v dané výzvě 
podporována, může dosáhnout až výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.  

Množství odděleně sesbíraných biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu od 
občanů bude postupně narůstat a lze předpokládat, že by se produkce od občanů mohla 

navýšit až na minimálně 100 kg/obyvatele, což znamená produkci města cca 760 t/rok, další 
výrazné množství bioodpadů vzniká z údržby městské zeleně.  
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Obrázek 12 – Kompostárna – technologie: venkovní krechty 

 

Zdroj: Vlastní archiv 
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Číslo opatření 4.2.1.4.3 

Název opatření 
Podporovat republikový cíl do roku 2020 snížit hmotnostní podíl 
BRKO ukládaných na skládky 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1, 3.2.2.1, 3.3.1 

Popis opatření a)  Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s nimi v závislosti na 
ekonomických podmínkách nelze v daném místě a čase nakládat jiným 
způsobem. 

b)  Uplatňovat podmínku přednostního materiálového případně energetického 
využití BRKO města.  

c)  Podporovat rozvoj separace využitelných složek KO, rozvoj separace 
bioodpadů. Zajistit využití těchto odpadů. 

d)  Podporovat postupné přebudovávání areálů skládek odpadů na centra 
komplexního nakládání s odpady. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město 

Indikátor Hmotnostní podíl BRKO ukládaných na skládku 

 

Plán odpadového hospodářství ČR stanovuje cíl snížit maximální množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil 
v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. Tento cíl je také součástí krajského 
plánu odpadového hospodářství. Předáváním veškerého směsného komunálního odpadu města 
do ZEVO Termizo a.s. k energetickému využití je výrazně přispíváno k plnění uvedeného 
cíle. 

  


