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Příloha č. 1 Způsobilost členských států EU k čerpání z fondů ERDF  

    a ESF 
 

 

 

 

 
 

Zdroj: Evropský sociální fond dostupné z: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=cs cit. 2014-02-08. 
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Příloha č. 2 Seznam OP ESIF s orientačními příděly pro každý fond na období 2014 – 2020 (v €) 
 

Název  programu ESIF Celkem 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost  
4 138 410 081 556 674 598 567 786 968 579 142 707 590 741 809 602 557 187 614 615 913 626 890 900 

 EFRR 4 138 410 081 556 674 598 567 786 968 579 142 707 590 741 809 602 557 187 614 615 913 626 890 900 

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

 2 811 225 738 378 151 300 385 697 064 393 415 506 401 291 101 409 321 015 417 508 073 425 849 439 

EFRR 1 579 222 067 212 428 027 216 667 928 221 002 212 225 427 685 229 937 211 234 537 921 239 222 678 

ESF 1 232 003 670 165 723 273 169 029 136 172 413 294 175 863 416 179 383 804 182 970 152 186 626 761 

OP Životní prostředí 

 2 565 439 020 342 914 124 351 025 593 359 194 105 366 894 659 374 159 801 382 146 984 389 068 754 

EFRR 374 824 020 50 419 124 51 425 593 52 454 105 53 504 659 54 574 801 55 666 984 56 778 754 

FS 2 190 615 000 292 495 000 299 600 000 306 740 000 313 390 000 319 585 000 326 480 000 332 290 000 

OP Doprava 

 4 695 743 712 627 607 058 642 486 896 657 468 634 671 577 270 684 873 698 699 507 021 712 158 134 

EFRR 627 458 712 84 402 058 86 086 896 87 808 634 89 567 270 91 358 698 93 187 021 95 048 134 

FS 4 068 285 000 543 205 000 556 400 000 569 660 000 582 010 000 593 515 000 606 320 000 617 110 000 

Integrovaný regionální OP 
 4 871 458 510 655 280 826 668 360 133 681 729 569 695 381 425 709 291 538 723 484 055 737 934 813 

EFRR 4 871 458 510 655 280 826 668 360 133 681 729 569 695 381 425 709 291 538 723 484 055 737 934 813 

OP Technická pomoc 
 223 829 949 30 108 548 30 709 143 31 323 995 31 950 796 32 590 395 33 241 941 33 906 286 

EFRR 223 829 949 30 108 548 30 709 143 31 323 995 31 950 796 32 590 395 33 241 941 33 906 286 

OP Zaměstnanost 

 2 136 486 508 293 593 876 297 370 196 296 989 097 302 925 744 308 995 917 315 165 931 321 469 462 

ESF 2 122 137 508 285 462 776 291 152 296 296 989 097 302 925 744 308 995 917 315 165 931 321 469 462 

IZM 14 349 000 8 131 100 6 217 900 0 0 0 0 0 

OP Praha - pól růstu ČR 

 201 925 634 27 176 079 27 694 720 28 285 456 28 821 247 29 428 181 29 980 170 30 603 301 

EFRR 153 860 212 20 707 214 21 102 400 21 552 520 21 960 774 22 423 236 22 843 832 23 318 636 

ESF 48 065 422 6 468 865 6 592 320 6 732 936 6 860 473 7 004 945 7 136 338 7 284 665 

Celkem  21 644 519 151 2 911 506 408 2 971 130 713 3 027 549 070 3 089 584 051 3 151 217 732 3 215 650 087 3 277 881 089 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle Dohoda o partnerství – prosinec 2013, s. 115-117 dostupné z: http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove- 

            materialy-k-pripominkam/180-13-dohoda-o-partnerstvi-pro-programove-obdobi-2014-2020-t-2-1-2014.aspx cit. 2014-03-19.
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Příloha č. 3 Diagram logistiky podání žádosti a výběru projektů  

     žadatelů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Příručka pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům, s. 77. 
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Příloha č. 4 Lokalizace obce Kokory a její katastrální území  
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Google Maps http://goo.gl/maps/fr8KF cit. 2014-03-25.
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Příloha č. 5 Dotazník obce Kokory  
 

 

Obec Kokory 

 

 

Dotazník 

Obec Kokory připravuje podání žádosti o dotaci na domácí kompostéry a sila ke kompostování 

zahradního biologického odpadu. Proto potřebuje zjistit zájem u občanů o toto kompostovací 

zařízení.  

K výběru jsou tři typy zařízení: 

a) Kompostér 650 l 

b) Kompostér 800 l – typ A nebo B 

c) Silo 900 l 

Níže prosím uveďte, o jaké zařízení máte zájem. 

 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Typ:       Počet: 

 

 

Současně vyplněním dotazníku udělujete souhlas s umístěním zařízení na svém 

pozemku. 

V Kokorách: 

Dne: 

Podpis: 

 

Dotazník odevzdejte do 11. 3. 2014 na Obecní úřad v Kokorách (můžete i do schránky). 

Pokud zájem nemáte, dotazník neodevzdávejte!  

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle pokynů obce Kokory
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Příloha č. 6 Předložená podoba projektového záměru k projektu obce  

  Kokory 

 

 

 

 

Projektový záměr 

 

 

k projektu s názvem 

 

 

 

„Využití biologicky rozložitelného odpadu v obci Kokory“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokory - Březen 2014       Bc. Eva Kupková 
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1. Identifikační údaje 
 

1.1. Název projektu 

„Využití biologicky rozložitelného odpadu v obci Kokory“ 

 

1.2. Žadatel 

Obec Kokory  

Kokory č. p. 57 

751 05 Kokory 

 

IČ:  00301388 

 

POÚ:  Přerov 

OPR:  Přerov 

Kraj:  Olomoucký 

 

Telefon: 581 746 253 

Email:  starosta@obeckokory.cz 

www:  http://www.obeckokory.cz 

 

Starosta obce: Hana Zittová 

 

1.3. Zpracovatel  

Obec Kokory  

Kokory č. p. 57 

751 05 Kokory 

 

IČ:  00301388 

 

POÚ:  Přerov 

OPR:  Přerov 

Kraj:  Olomoucký 

 

Telefon: 581 746 253 
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2. Úvod do problematiky 

Biologicky rozložitelný odpad tvoří významnou část odpadu, za který jsou obce odpovědné 

jakožto veřejnoprávní korporace a územní samosprávné společenství občanů. Obce jsou povinny 

řídit na svém území nakládání s tímto druhem odpadu. 

Podíl biologicky rozložitelného odpadu na směsném komunálním odpadu činí dnes cca 42 %. 

Evropská unie zacílila na tvorbu opatření, která přesměrují bio-odpad ze skládek  

do kompostáren a zařízení k tomu určených, a na snížení podílu bio-odpadu ve směsném 

odpadu.  

Biologicky rozložitelné odpady se na skládkách rozkládají bez užitku a vzniká skládkový plyn, 

který obsahuje vysoký podíl metanu, který přispívá ke skleníkovému efektu několikanásobně 

než oxid uhličitý.  

Z důvodu redukce skleníkových plynů vyžaduje Směrnice o skládkách odpadu snižování 

skládkování biologicky rozložitelného odpadu. 

Cílem je snížit množství uhlíku uvolněného biologickým rozkladem a přeměnit jej z části na oxid 

uhličitý a z části jej vrátit zpět do půdy ve formě humusu – kvalitního organického hnojiva 

(kompost). Tím bude zajištěno, že uhlík nebude přispívat ke skleníkovému efektu a bude uložen 

v půdě. Cílem je také pozitivní dopad na kvalitní životní prostředí využitím tohoto odpadu 

z domácností a údržby obecní zeleně.  

 

3. Charakteristika dotčeného území  

Spádovou oblast pro zamýšlený projekt tvoří celé území obce Kokory. 

Celkové katastrální území obce je 671 ha. Z toho 32 ha zaujímají zahrady, 12 ha ovocné sady, 28 

ha trvalé travní porosty, 53 ha tvoří lesní půda a 19 ha tvoří zastavěné plochy.   

Celkový počet trvale žijících občanů v obci k 1. 1. 2014, kteří produkují odpad v rámci spádové 

oblasti, je 1 116.  

Obec Kokory je charakteristická smíšenou zástavbou. Nachází se zde jak rodinné domy  

se zahradami k pěstování zeleniny, tak i domy bytové. Celkový počet zahrad v obci činí přibližně 

380. V obci se nachází také širší chatová oblast a sady, z nichž i jeden sad připadá do obecního 

majetku. V obci jsou základní a mateřská škola, kulturní objekty, obchody, registrovaní 

živnostníci i obchodní společnosti.  

 

4. Současný stav nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

V současné době je biologicky rozložitelný odpad, jakožto odpad ze zahrádek a zelených ploch, 

v obci ukládán do 9 kontejnerů na bio-odpad o objemu 770 l. Kontejnery jsou umístěny  

na stanovištích, která jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Sběr a svoz tohoto 

odpadu je následně prováděn v pravidelném intervalu externí společností, která se zaměřuje  

na zpracování odpadů a dodávání surovin a energie.    
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Dřevitý odpad je většinou pálen. Tím dochází ke znečišťování ovzduší v obci a samotné pálení  
je potenciálním rizikem vzniku požáru.  

Stávající systém je mírně nevyhovující, především pro vyšší náklady. V roce 2013 bylo vyvezeno 
64 tun bio-odpadu. Třídění bio-odpadu je navíc omezeno na objem kontejneru k tomu 
určenému. Skutečný potenciál objemu biologicky rozložitelného odpadu je však vyšší.  

5. Cíl projektu  

Cílem projektu je pořízení 1 ks štěpkovače ke štěpkování dřevní hmoty a 277 ks domácích 

kompostérů pro domácí kompostování občanů a prostřednictvím toho třídit a ukládat biologicky 

rozložitelný odpad vytvořený v domácnostech a tím snížit produkci komunálního odpadu,  

do kterého je v současné době ukládána i část tohoto odpadu, který občané doma nekompostují. 

Dílčím cílem je i snížení nákladů na svoz tohoto odpadu. Zamezeno bude také pálení dřevitého 

odpadu.  

6. Popis navrhovaného záměru 

Projekt řeší separaci a zpracování biologicky rozložitelného odpadu, který vyprodukují 

domácnosti v obci.  

Projekt spočívá v pořízení kompostérů a kompostovacích sil pro domácnosti, které budou mít 

kompostér či silo uloženy na svém pozemku – zahradě a budou do něj ukládat biologicky 

rozložitelný odpad. Vzniklý kompost poté dále využijí ve svých domácnostech – na zahrádkách.  

Obec Kokory hodlá pořídit domácí kompostovací nádoby a kompostovací sila do jednotlivých 

domácností.  

Touto cestou bude předcházeno skládkování veškerého biologicky rozložitelného odpadu 

rostlinného původu z jednotlivých domácností, soukromé a veřejné zeleně a vzniklý bio-odpad 

bude moci být dále využit.   

Kompostování dřevitého odpadu, jako prevence neekologického pálení, bude podpořeno  

ze strany obce pořízením štěpkovače. Jeho funkcí bude snížení objemu dřevitého odpadu  

a výroba žádoucí frakce pro mulčování nebo kompostování.  

7. Domácí kompostování 

Kompostování je proces přeměny primární organické hmoty na humusové látky (kompost), 

kterou zabezpečují převážně mikroorganismy. Jedná se o analogické procesy jako při přeměně 

organické hmoty (listí, jehličí) v půdním prostředí, ale v komponovacím zařízení je tento proces 

výrazně intenzifikován optimalizací surovinové skladby, teplotou, vlhkostí a provzdušňováním. 

Rozeznáváme tři základní druhy kompostování: domácí kompostování, komunitní 

kompostování a komunální kompostování.  
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Domácí (domovní) kompostování je způsob, kterým domácnost vyrábí kompost z bio-odpadů, 

které jsou produkovány v domácnosti a na zahradě a jde o opatření předcházející vzniku 

odpadu.  

 

7.1. Třídění bio-odpadu 

Materiály, které jsou vhodné pro domácí kompostování: 

 odpad z kuchyně 

- rostlinné zbytky jídel, zbytky ovoce a zeleniny 

- čaj a kávový výluh 

- potravinami znečištěný papír 

 odpad ze zahrady 

- květiny, pokosená tráva, listí 

- posekané a podrcené větve 

- ovoce a zelenina 

 jiné organické odpady 

- hobliny a piliny 

- popel ze dřeva 

- hnůj 

- tráva 

Materiály, které nejsou vhodné pro domácí kompostování 

- rostliny napadené chorobami 

- plevele s vyzrálými semeny 

- masné a mléčné výrobky 

- kosti 

- prach z vysavače 

- staré oleje 

 

7.2. Umístění domácího kompostéru 
Kompostér bude uložen na pozemek – na zahradu, dle vlastního uvážení každého majitele 

domácnosti. Kompostér lze uložit na kterémkoli místě. Důležité však je dodržení zásad. Základní 

zásadou je zajištění kontaktu kompostu s půdou pod ním, aby k němu měly přístup půdní 

organismy. Kompost by neměl být vystaven přímému slunci,větru a dešti – doporučuje  

se polostín a stříška. 

 

7.3. Správné používání kompostu  
Vyzrálý kompost se nejčastěji zapravuje mělce do půdy v 1-2 cm vrstvě a to jedenkrát ročně. 

Pokud je kompost méně zralý, lze jej použít jako mulč, který se do půdy nezapravuje. Kompost  

se hodí ke všem plodinám.  
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8. Projektované množství kompostérů 

Obec Kokory hodlá pořídit: 

-  31 ks kompostérů o objemu 650 l, 

-  21 ks kompostérů typu A o objemu 800 l, 

-  177 ks kompostérů typu B o objemu 800 l, 

-  48 ks kompostovacích sil o objemu 900 l. 

Celková kapacita kompostérů pro rodinné domy je 221,75 m3.  

Odůvodnění:  

Objem a počet kompostérů pro potřeby občanů vyplývá z dotazníkového šetření obce Kokory. 

Dále bylo přihlédnuto k objemu vyprodukovaného odpadu za poslední rok.  

9. Drcení větví – štěpkování 

Při pravidelném ošetřování a průřezu stromů a keřů vzniká spousta dřevního odpadu. Nakládání 

s tímto odpadem je složité a v současnosti je takovýto odpad likvidován pálením.  

Aby bylo možné tento materiál kompostovat nebo ekologicky využít (např. mulčování), je nutné 

provést úpravu struktury, které je možné dosáhnout vhodnou mechanizací, která bude schopna 

drtit organický materiál na frakci o požadované velikosti. Takováto úprava frakce bio-odpadu 

má vliv i na kvalitu kompostu a jeho následné použití.  

Zájmem obce je pořídit takovéto zařízení – štěpkovač ke štěpkování dřevní hmoty, který bude 

sloužit jak pro potřeby obce, tak pro potřeby občanů. Pořízený štěpkovač bude určen k likvidaci 

větví, kmenů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky z uvedených 

materiálů. 

Aby štěpkovač mohl plnit svou funkci na maximum, je vhodné, aby byl štěpkovač schopen 

pojíždět po obecních plochách. Vzhledem k četnosti využití a funkci tohoto zařízení  

je vyžadována vysoká kvalita a dlouhodobější využitelnost.  

10. Informační materiál  

Důležitým krokem k dosažení stanoveného cíle je zajištění dostatečné informovanosti občanů 

obce. Zájmem obce je pořízení informačních materiálů a jejich následná distribuce  

do jednotlivých domácností v celkovém počtu cca 280 ks. 

Informační leták bude obsahovat: 

- základní informace a podmínky pro kompostování v plastových kompostérech, 

- seznam vhodných a nevhodných materiálů ke kompostování, 

- způsob využití kompostu, 

- indikátory kvality kompostu, 

- informace o zdroji financování tohoto projektu v rámci zajištění veřejné publicity.  
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11. Charakteristika majetkoprávních vztahů  

Vlastníkem pořízených domácích kompostérů, které budou financovány z fondů Evropské unie, 

bude obec Kokory.  

Kompostéry pro domácí kompostování budou občanům zapůjčeny prostřednictvím smlouvy  

o výpůjčce na dobu 5 let zdarma a budou v evidenci majetku obce.   

Pro zapůjčení kompostérů je závazný vyplněný dotazník, který každý zájemce z řad občanů 

doručil na obecní úřad v rámci zjištění zájmu občanů v obci ještě před samotným sestavením 

projektového záměru. 

Podmínky výpůjčky kompostéru: 

- žadatel musí mít trvalý pobyt na území obce Kokory, 

- žadatel není dlužníkem obce Kokory, 

- žadateli bude kompostér zapůjčen k bezplatnému užívání na základě smlouvy  

o výpůjčce, 

- žadatel z řad chatařů a zahrádkářů musí vlastnit nemovitost nebo zahradu/sad 

v katastrálním území obce. 

 

12. Časový harmonogram projektu 

Obec počítá s realizací projektu do konce listopadu 2014.  

V rámci projektu musí být zahájeno výběrové řízení dle závazných postupů pro zadávání 

veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Realizace akce  

je podmíněna akceptací žádosti ze strany zprostředkujícího subjektu, kterým je Státní fond 

životního prostředí a ze strany řídícího orgánu, kterým je Ministerstvo životního prostředí ČR.  

Předpokládaný harmonogram jednotlivých činností: 

- přípravná fáze – dotazníky: březen 2014, 

- podání žádosti o finanční podporu v systému Bene-fill: březen – duben 2014, 

- zahájení zadávacího řízení: srpen 2014, 

- zahájení realizace projektu: říjen 2014, 

- ukončení realizace projektu: listopad 2014, 

- zahájení provozu: listopad – prosinec 2014. 

 

 

 

 



8 
 

13. Předpokládané investiční náklady 

Předpokládané náklady projektu jsou uvedeny v tabulce 1 (ceny jsou uvedeny v Kč). 

Tabulka 1 Předpokládané náklady na projekt 

POLOŽKA Počet ks Cena za 1 kus Celková cena 

Realizační náklady 

Kompostér o objemu 650 l 31 1 490,- 46 190,- 

Kompostér typu A o objemu 800 l 21 1 950,- 40 950,- 

Kompostér typu B o objemu 800 l 177 3 899,-  690 123,- 

Kompostovací silo o objemu 900 l  48 1 340,- 64 320,- 

Mechanizace 

Štěpkovač 1 342 390,- 342 390,- 

Projektová příprava – do 5 % 

Projektová příprava 21 000,- 

Informační materiál  

Vyhotovení informačních letáků včetně 

tisku 
280 15,- 4 200,- 

NÁKLADY CELKEM 1 209 173,- 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Náklady na pořízení jednotlivých položek byly určeny na základě nezávazné cenové nabídky 

kompostérů, sil a štěpkovače a na základě nezávazné poptávky na službu týkající se informační 

kampaně.  

 

 

 

 

12. 3. 2014 

 

 

 

Za žadatele       Za zpracovatele 

 

 

 

 

…………………………………………………………..   ……………………………………………………. 
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14. Přílohy 

Typy kompostérů v tomto textu jsou nezávazné. Jedná se pouze o reprezentativní vzorek.  

 

 

Obrázek 1 – Ilustrační foto - Kompostér o objemu 650 l  

 

 

Zdroj: Bydlení a zahrada http://www.bydleniazahrada.cz/obchod/zahrada/zahradni-technika/kompostery/komposter-keter- 

           mega-650-l-17184214 cit. 2014-03-10. 

 

 

 

Obrázek 2 – Ilustrační foto - Kompostér - typ A o objemu 800 l  

 

Zdroj: Tvoje zahrada http://www.tvoje-zahrada.cz/product.php?id_product=16 cit. 2014-03-10. 
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Obrázek 3 – Ilustrační foto – Kompostér - typ B o objemu 800 l  

 
Zdroj: Zahradni-kompostery.cz http://www.zahradni-kompostery.cz/product/komposter-jrk-800-premium cit. 2014-03-10. 

 

Obrázek 4 – Ilustrační foto – Kompostovací silo o objemu 900 l  

 
Zdroj: Ekonákup http://www.ekonakup.cz/kompostery/plastove-kompostery/kompostovaci-silo-s-900-cerne  

           cit. 2014-03-10.  

 

Obrázek 5 – Ilustrační foto – Štěpkovač   

 
Zdroj: DEMO Green  http://www.demogreen.cz/vystava-2013/specialni-stroje-a-novinky/stepkovac-laski-ls-150-27-

cb.html cit. 2014-03-10. 
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Příloha č. 7 Analýza potenciálu produkce odpadů pro projekt „Využití  

    biologicky rozložitelného odpadu v obci Kokory“  

 

 

Operační program Životní prostředí – výzva č. 58. výzva OPŽP 

Místo realizace: Obec Kokory, Olomoucký kraj 

 

 

 

 

Analýza potenciálu produkce odpadů 

pro projekt: 

„Využití biologicky rozložitelného odpadu v obci Kokory“ 

 

 

Kokory – březen 2014                 Bc. Eva Kupková  

 

Žadatel 

Obec Kokory  

Kokory č. p. 57 

751 05 Kokory 
 

IČ:  00301388 
 

POÚ:  Přerov 

OPR:  Přerov 

Kraj:  Olomoucký 
 

Telefon: 581 746 253 

Email:  starosta@obeckokory.cz 

www:  http://www.obeckokory.cz 
 

Starosta obce: Hana Zittová 

 

 

Zpracovatel 

Obec Kokory 

Kokory č. p. 57 

751 05 Kokory 

 

IČ:  00301388 
 

POÚ:  Přerov 

OPR:  Přerov 

Kraj:  Olomoucký 

 

Telefon: 581 746 253 
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2. Předmět analýzy a cíle 

2.1. Předmět analýzy 

Předmětem analýzy je zjištění dostatečnosti materiálových toků v oblasti odpadového hospodářství 

pro nákup: 

1. Domácích kompostérů a kompostovacích sil pro občany obce Kokory, 

2. Štěpkovače pro obec Kokory. 
 

 

2.2. Cíle projektu 

Cílem projektu je:  

- třídit a ukládat biologicky rozložitelný odpad vytvořený v domácnostech,  

- snížit produkci komunálního odpadu,  

- snížení nákladů na svoz biologicky rozložitelného odpadu,  

- zamezení pálení dřevitého odpadu a jeho využití pro kompostování nebo mulčování. 

 

3. Charakteristika spádové oblasti  

Spádovou oblast pro zamýšlený projekt tvoří celé území obce Kokory. 

Celkové katastrální území obce je 671 ha. Z toho přirozené plochy, na kterých vzniká 

kompostovatelný materiál, tvoří 32 ha zahrad, 12 ha ovocných sadů, 28 ha trvalých travních porostů 

a 53 ha tvoří lesní půda.   

Celkový počet trvale žijících občanů v obci k 1. 1. 2014, kteří produkují odpad v rámci spádové oblasti, 

je 1 116.  

Obec Kokory je charakteristická smíšenou zástavbou. Nachází se zde jak rodinné domy se zahradami 

k pěstování zeleniny, tak i domy bytové. Celkový počet zahrad v obci činí přibližně 380. V obci  

se nachází také širší chatová oblast a sady, z nichž i jeden sad připadá do obecního majetku. V obci 

jsou základní a mateřská škola, kulturní objekty, obchody, registrovaní živnostníci i obchodní 

společnosti.  

 

4. Stávající stav nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obci 

V současné době je biologicky rozložitelný odpad, jakožto odpad ze zahrádek a zelených ploch, v obci 

ukládán do 9 kontejnerů na bio-odpad o objemu 770 l. Kontejnery jsou umístěny na stanovištích, 

která jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Sběr a svoz tohoto odpadu je následně 

prováděn v pravidelném intervalu externí společností, která se zaměřuje na zpracování odpadů  

a dodávání surovin a energie.    

Dřevitý odpad je většinou pálen. Tím dochází ke znečišťování ovzduší v obci a samotné pálení  
je potenciálním rizikem vzniku požáru.  

Stávající systém je mírně nevyhovující, především pro vyšší náklady. V roce 2013 bylo vyvezeno  
64 tun bio-odpadu. Třídění bio-odpadu je navíc omezeno na objem kontejneru k tomu určenému. 
Skutečný potenciál objemu biologicky rozložitelného odpadu je však vyšší.  
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5. Potenciál tvorby odpadu  

Potenciál tvorby odpadů je zaměřen na biologicky rozložitelný odpad – odpad ze zahrádek, zelených 

ploch a sadů, který vzniká v rámci spádové oblasti. V současnosti je třídění tohoto odpadu omezeno 

na objem 9 ks kontejnerů, které jsou rozmístěny v obci.  

Potenciál tvorby biologicky rozložitelného odpadu je zejména v intenzifikaci třídění tohoto odpadu  

a zvýšení jeho užitečnosti pro občany.  

5.1 Potenciál domácích kompostérů 

V obci Kokory bylo v roce 2013 vyprodukováno 64 tun biologicky rozložitelného odpadu,  
což představuje v přepočtu na jednoho obyvatele produkci 57,34 kg/osobu/rok. Toto množství 
odpadu pochází jak od občanů obce, tak z údržby obce. V rámci pořízení domácích kompostérů  
a kompostovacích sil by byl tento odpad dále zpracován a výsledný kompost by byl využíván k hnojení 
zahrad, sadů a jiných zemědělských ploch. 
 
Konkrétním zdrojem biologicky rozložitelného odpadu jsou: 

- občané obce a jimi prováděná údržba zahrad (tráva, listí, zbytky zeleniny a ovoce apod.), 
- obec a jí prováděná údržba městské zeleně (tráva, listí, větve, apod.). 

 
V obci Kokory je přibližně 350 zahrad, které jsou zdrojem trávy, listí a zbytků ovoce a zeleniny.  
 
Předpokladem je, že domácí kompostér se zvládne za 1 rok naplnit celkem 2 krát.  
V kompostéru je ponechána 10 % rezerva, aby bylo zajištěno provzdušnění uložené hmoty.  
 

Celková kapacita kompostérů pro rodinné domy je 221,75 m3.  

 

Předpoklad produkce za 1 rok pro jednotlivé druhy domácích kompostérů:      

Druh kompostéru 

Objem 
1 ks 

kompostéru 
(ponechání 

10 % 
rezervy)  

Váhový 
potenciál 1 l 

Celkový 
potenciál 1 

ks 
kompostéru 

Celkový potenciál 
1 ks kompostéru 

za 1 rok 

Celkový 
potenciál 

pořízeného 
počtu 

kompostérů 

Kompostér - 650 l 585 l 0, 30 kg 175,5 kg 351 kg 10,88 t 

Kompostér typu A 
– 800 l 

720 l 0,30 kg 216 kg 432 kg 9,07 t 

Kompostér typu B 
– 800 l 

720 l 0,30 kg 216 kg 432 kg 76,46 t 

Kompostovací silo 
– 900 l  

810 l 0,30 kg 243 kg 486 kg 23,33 t 

Potenciál domácích kompostérů celkem 850,5 kg 1 701 kg = 1,7 t 119,74 t 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zdůvodnění daného množství:  

Domácí kompostéry pro občany budou mít dostatečný potenciál využití. V obci se nachází přibližně 

350 zahrad, což je dostatečné množství na využití tohoto potenciálu. Celkový předpoklad kapacity 

všech kompostérů za 1 rok je 119,74 tun. 
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 5.2 Potenciál štěpkovače 

Konkrétním zdrojem produkce pro štěpkovač jsou:  

- větve, kůry a další nadzemní části rostlin od obyvatel, 

- větve, kůry, kmeny a další nadzemní části rostlin, pocházející z ošetřování stromů a keřů obcí 

Kokory. 

Předpoklad produkce za 1 rok pro štěpkovač je následující: 

Občané 

Počet zahrad Předpoklad produkce 
na 1 zahradu 

Celkové množství štěpkovaného materiálu od 
obyvatel 

350  35 kg větví 12 250 kg 12,25 tun 

Obec 

Předpoklad produkce obce za 1 rok  3 500 kg 3,5 tun 

Celkový předpoklad potenciálu štěpkovače/1 rok 15 750 kg 15,75 tun 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zdůvodnění daného množství: 

Štěpkovač bude mít dostatečný potenciál využití, jelikož se v obci nachází velké množství zahrad, 

stromů a jiné zeleně. V obci se nachází také několik sadů, z nichž jeden je ve vlastnictví obce. Celkový 

předpoklad kapacity štěpkovače za 1 rok je 15,75 tun.  

 
 

6. Závěr 

V rámci uvažovaného projektu „Využití biologicky rozložitelného odpadu v obci Kokory“, spočívající  

v pořízení domácích kompostérů a kompostovacích sil, by došlo k navýšení biologicky rozložitelného 

odpadu uloženého do domácích kompostérů o 100 % ve srovnání s množstvím vyvezeného  

bio-odpadu v roce 2013. Celková roční kapacita všech těchto domácích kompostovacích zařízení  

je 119,74 tun. 

Pořízení domácích kompostérů a kompostovacích sil pro občany by výrazně přispělo k realizaci 

uvedeného potenciálu. Veškerý biologický odpad by byl zpracován a využit a nebyl by součástí 

směsného komunálního odpadu.  

Z propočtů vyplývá, že i štěpkovač bude mít v obci dostatečné využití. Je plánovaná roční kapacita 

štěpkovače 15,75 tun. Dostatečné využití bude zajištěno a to díky velkému množství zahrad, stromů, 

zeleně a sadů.  
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Příloha č. 8 Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje 
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Zdroj: Interní materiál obce Kokory
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Příloha č. 9 Originální verze žádosti o poskytnutí podpory k projektu  

                        obce Kokory  
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Zdroj: Webové rozhraní aplikace BENE-FILL dostupné z: https://opzp-benefill2.sfzp.cz/user/login.html cit. 2014-04-03 


