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Anotace: 

Bakalářská práce přináší charakteristiku současného stavu nakládání s odpady v obci 

Žabovřesky nad Ohří s přihlédnutím k platné legislativě, která se týká odpadového 

hospodářství. Na základě dosavadního vyhodnocení řešené problematiky je v práci podán 

vlastní návrh nového systému odpadového hospodářství týkající se třídění, sběru  

a shromažďování směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelných odpadů  

a dalších druhů odpadů., které vznikají na území dotčené obce.  

Klíčová slova:  

Odpadové hospodářství, obec, třídění odpadu 

Summary: 

This Bachelor´s Thesis introduces the characteristics of the current situation regarding 

waste disposal in the community of Žabovřesky nad Ohří, taking into account current 

legislation relevant to waste policies. The thesis includes a proposal for a new system  

of waste disposal on the basis of the assessment of the current system of waste disposal, 

including waste separation, the collection and storage of mixed community waste, 

biologically degradable waste, and other types of waste which are created in the area of the 

community concerned. 
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1 ÚVOD A CÍL 

V této bakalářské práci se budu zabývat návrhem Plánu odpadového hospodářství 

a systémem odpadového hospodářství pro obec Žabovřesky nad Ohří, která se nachází 

v Ústeckém kraji, v okrese Litoměřice. V roce 2015 bylo v obci evidováno 259 obyvatel.  

Důvodem pro výběr tématu bakalářské práce je, že současná doba klade větší 

důraz na společnost při třídění odpadů, systém odpadového hospodářství se vyvíjí  

a produkce odpadů v posledních letech rapidně narůstá. Jak bude popsáno v této práci, 

odpadové hospodářství obce je na dobré úrovni, avšak nalezení efektivnějšího řešení  

by více zlepšila danou situaci a občané by tak dostali nové možnosti, přizpůsobené aktuální 

situaci. Priority pro zdokonalení systému se řídí Plánem odpadového hospodářství České 

republiky a Plánem odpadového hospodářství kraje.    

Základem této práce je popis současného stavu odpadového hospodářství v obci, 

jehož součástí je popis obce, kde jsou charakterizovány některé údaje, které jsou podstatné 

pro vyhodnocení řešené problematiky. V popisu současného stavu odpadového 

hospodářství je rovněž uveden dosavadní systém nakládání se směsným komunálním 

odpadem, separovaným odpadem, biologicky rozložitelným odpadem, apod., který  

je následně zanesen a řešen ve vlastním návrhu. Součástí popisu současného stavu je 

uvedena stručná charakteristika některých společností, které jsou úzce spojeny 

s odpadovým hospodářstvím obce.  Vlastní návrh systému odpadového hospodářství obce 

vyhodnocuje problematiku, ukazuje na nové možnosti, jak z hlediska technického,  

tak z hlediska finančního a zabývá se návrhem Plánu odpadového hospodářství obce. 

Součástí práce je porovnání odpadového hospodářství s obcemi s podobným počtem 

obyvatel a také osvěta pro obyvatelé, která dosud v obci nebyla uskutečněna.  

Cílem této bakalářské práce je podat informace a přehled o funkčnosti současného 

odpadového hospodářství v obci Žabovřesky nad Ohří, vyhodnotit je a dle zjištěných 

nedostatků navrhnout efektivní řešení stávajícího odpadového hospodářství a zdokonalit  

již zaběhnutý systém.  
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2 PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Tato kapitola platné právní úpravy odpadového hospodářství v České republice 

uvádí názvy významných zákonů a vyhlášek, které se věnují danému tématu  

a charakterizuje některé části těchto zákonů a vyhlášek. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů [11] 

 Zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů [12] 

 Zákon č. 223/2015 Sb., změna zákona o odpadech a změna zákona č. 169/2013 Sb., 

[13] 

 Vyhláška 381/2001 Sb., která stanovuje Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro vývoz, dovoz a tranzit odpadů a postup  

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. [14]  

 Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování 

složek komunálních odpadů [15] 

 Vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů [16] 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

je základní legislativní normou. Začátek tohoto zákona se týká pojmu odpadu a dalších 

základních pojmů, které uvádějí definice spojené s odpady. V rámci OH se musí dodržovat 

hierarchie, která se týká předcházení vzniku odpadů, přípravy k opětovnému využití, 

recyklace, jiné využití odpadů, odstranění odpadu aj., Zákon rovněž ukládá obecné 

povinnosti, povinnosti původců odpadů atd., [11]  

Další významnou legislativní normou je zákon č. 229/2014 Sb. kterým se mění 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. V § 17 zákona  

č. 229/2014 Sb., který ukládá povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání 

s komunálním odpadem je v odstavci 2 stanoveno, že obec ve své samostatné působnosti 

stanoví obecně závaznou vyhlášku obce, ve které bude stanoven systém shromažďování 

sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají  

na jejím katastrálním území. Touto vyhláškou může také stanovit systém nakládání  

se stavebními odpady, které jsou produkovány na jejím katastrálním území fyzickými 
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nepodnikajícími osobami. Odstavec 3 § 17 zákona č. 229/2014 Sb., ukládá povinnost obce, 

aby zajistila místa, kde se budou odkládat veškeré komunální odpady, které jsou 

produkované nepodnikajícími fyzickými osobami na jejím katastrálním území. Povinnost 

obce je zajistit místa, kde se budou odděleně soustřeďovat složky komunálního odpadu, 

minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných 

odpadů. Tento odstavec také uvádí možnost ministerstva, stanovit vyhláškou podrobnosti 

rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpad [12]  

Ve vyhlášce č. 321/2014 Sb., je v § 1 stanoven způsob zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů, v § 2 povinnosti týkající se biologicky 

rozložitelných odpadů, § 3 ukládá povinnosti týkající se papírů, plastů, skla, kovů a § 4  

se týká nebezpečných komunálních odpadů [15] 

Novela zákona č. 223/2015 Sb., stanovuje dle § 42 Plán odpadového hospodářství 

České republiky, § 43 Plán odpadového hospodářství kraje a § 44 Plán odpadového 

hospodářství obce. [13].  

Obec Žabovřesky nad Ohří má platnou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, 

kterou stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce. [17] 
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3 SOUČASNÝ STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V DANÉ 

OBCI 

V obci Žabovřesky nad Ohří se v současné době třídí běžné typy komunálních 

odpadů, mezi něž patří směsný komunální odpad, papír, sklo, plasty včetně nápojových 

kartonů, kovy, textil a biologicky rozložitelný odpad. Dalšími druhy odpadů, které vznikají 

na území obce, jsou nebezpečný odpad, objemný odpad a elektroodpad.  

S tříděním odpadů bylo v dotčené obci započato před rokem 1997, přičemž v té 

době byla jednou z prvních obcí v Ústeckém kraji, v nichž se třídění odpadů provádělo. 

3.1 Popis obce 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, ke dni 31.12.2014 bylo v obci evidováno  

259 obyvatel, z toho ve věku 15 – 64 let, celkem 174 obyvatel, [18] 110 čísel popisných  

a 46 čísel evidenčních.  Katastrální výměra obce je 4,82 km
2
. Obrázek 1 udává polohu 

obce na mapě České republiky.  

 

Obrázek 1: Mapa České republiky s vyznačením polohy obce [32] 

V obci se nachází některé typy zástavby, jako je např. obecní úřad, polyfunkční 

dům a v současné době nevyužívaný objekt obchodu a tanečního sálu. Dále se zde nachází 

rodinné domy, chalupy, jeden bytový dům s šesti byty a jeden řadový dům, typu okál. 

Podél řeky Ohře, která protéká obcí, jsou chaty a v obci se také nachází zemědělský areál 

vč. objektů soukromých firem. Obcí vede také silnice II. třídy a železniční trať. [30] 
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Otevírací doba obecního úřadu je pondělí – čtvrtek od 8:00 do 12:00 a úterý  

od 18:00 do 20:00.  

Na obrázku 2, který znázorňuje půdorys obce, jsou barevně rozlišená místa,  

která udávají schematicky rozmístění typů zástavby. [29]    

 

Obrázek 2: Barevné rozlišení typů zástavby v obci [zdroj: geoportal.gov.cz;  

vlastní úprava] 

Legenda:  

 RD, chalupy, občanská vybavenost     rekreační chaty    zemědělský areál, soukromé firmy     

V současné době se v obci nachází vodovodní síť a v části obce dešťová 

kanalizace. Občané mají jako součást svých nemovitostí nádrže k zachycení odpadních 

vod, tzv. žumpy a někteří mají domovní čistírny odpadních vod. Územní plán navrhuje 

vybudování nové kanalizace, která bude svedena do nově vybudované čistírny odpadních 

vod. [17] [19] 
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3.2 Směsný komunální odpad 

Směsné komunální odpady z domácnosti obyvatel s trvalým bydlištěm jsou 

odváženy pomocí svozového systému. Na každou domácnost připadají 1 – 2 nádoby  

o objemu 110, 120 a 240 litrů na směsný komunální odpad, které mají občané na pozemku 

nebo před svým domem. Každý uživatel má povinnost před vlastním svozem přemístit tyto 

nádoby co nejblíže k místní komunikaci kvůli snadnějšímu přístupu svozového vozidla  

a příslušných pracovníků.  

Nádoby na směsné komunální odpady lze zakoupit na obecním úřadě. K dispozici 

jsou k zakoupení kulaté pozinkované popelnice o objemu 110 litrů, typ 1008 a také  

lze zakoupit čtvercové plastové popelnice o objemu 120 litrů. Další možnost občanů, 

zakoupit si nádoby je prostřednictvím internetových obchodů, nebo v kamenných 

prodejnách.  

Poplatek za svoz je hrazen zakoupením jednorázového svozového lístku  

na obecním úřadě, přičemž platnost svozového lístku je na jeden rok.   

Sezónní obyvatelé obce (majitelé chat a rekreačních chalup) si zakupují na obecním 

úřadě černé plastové pytle. Tyto pytle jsou označené logem svozové společnosti a nemusí 

se na ně již upevňovat svozový lístek.  

Svoz směsných komunálních odpadů probíhá jednou za týden a odpady jsou 

odváženy na řízenou skládku SONO. Následující tabulka 1 podává údaje o hmotnosti 

odevzdaného odpadu, vytříděného od roku 2013 až 2015. Údaje jsou vyhodnocovány  

za roční čtvrtletí. 

Tabulka 1: Hmotnosti odevzdaného odpadu rok 2013 - 2015 [zdroj: BEC odpady s.r.o.] 

rok/čtvrtletí 

množství 

2013 

[t] 

2014 

[t] 

2015 

[t] 

I. 18,0416 17,5424 17,0205 

II. 19,2218 16,0687 15,8272 

III. 19,3729 16,9831 15,6132 

IV. 19,0475 17,9449 19,9975 

Dle uvedených údajů bylo celkem v roce 2013 vytříděno 75,6838 tun odpadu, 

v roce 2014 celkem 68,5391 a v roce 2015 celkem 68,4584 tun směsného komunálního 

odpadu. Lze tedy zpozorovat, že produkce tohoto druhu odpadů klesá. Za celé období roků 
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2013 – 2015 bylo vytříděno 212,6813 tun, což je 212 681,3 kilogramů směsného 

komunálního odpadu, (katalogové číslo 20 03 01). V průměru připadá 821,1633 kilogramu 

směsného komunálního odpadu na jednoho obyvatele obce za tříleté období. [4] [7] 

3.2.1 FCC BEC, s.r.o. 

Společnost FCC BEC, s.r.o., jejíž sídlo je v Lovosicích se zabývá nejen 

nakládáním s odpady na Litoměřicku, Mělnicku a Roudnicku, ale také působí v oboru 

ochrany životního prostředí, technických službách a ekologických službách. Komplexní 

systém OH zajišťuje nejen pro města a obce, ale také pro podnikatele a živnostníky.  

Služby, které společnost nabízí, jsou sběr, svoz a odstranění komunálních odpadů, 

sběr a svoz separovaných odpadů, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů, sběr 

velkoobjemových odpadů, provoz sběrných dvorů a třídících linek a služby týkající  

se transportu. [2]  

Od 1. února 2016 došlo ke změně obchodního názvu společnosti FCC BEC, s.r.o., 

jejíž původní název byl do té doby BEC odpady s.r.o. [23] 

3.2.2 SONO PLUS, s.r.o. 

Sdružení SONO PLUS, s.r.o. je dceřinná společnost, která provozuje skládku 

odpadů SONO, jejímž vlastníkem je Sdružení obcí pro nakládání s odpady, ve kterém  

je čelenem i obec Žabovřesky nad Ohří. Provozovatelem skládky je od 1.5.1998. Provoz 

skládky byl zahájen roku 1995. Současná velikost je cca 12 hektarů, z toho již 8 úseků 

prošlo rekultivací. SONO PLUS, s.r.o. také provozuje kompostárnu, na kterou obec ukládá 

biologicky rozložitelné odpady. Další služby, které nabízí je zařízení k recyklaci 

stavebních a demoličních odpadů a přepravu materiálů nebo odvoz sutí a komunálních 

odpadů. [22]  

3.3 Tříděný odpad  

Sběrné místo na tříděné odpady se nachází v ulici Pod Pomníkem pod budovou 

obecního úřadu, přičemž zvláštní kontejner na bioodpad je umístěn na dvoře obecního 

úřadu. Nacházejí se zde celkem tři výklopné žluté kontejnery o objemu 1 100 litrů  

na plastové odpady včetně nápojových kartonů, dva modré výklopné kontejnery o objemu 

1 100 litrů na papír a jeden zelený výklopný kontejner o objemu 1 100 litrů na barevné  
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sklo, jedna plastová nádoba na kovy o objemu 240 litrů a jeden kontejner  

na textilní odpad. [24]  

Plasty se třídí společné s nápojovými kartony z důvodu ekonomických,  

což je šetření nákladů, ale také malé produkce odpadu nápojových kartonů. Pokud by byl 

v obci instalován samostatný oranžový kontejner na nápojové kartony, který by se vyvážel 

jednou z měsíc, mohlo by docházet k zneužití tohoto kontejneru tím, že by do něj někteří 

občané mohli vhazovat komunální odpady.  

Svoz plastového odpadu probíhá jednou za týden, svoz papíru jednou za dva 

týdny a svoz skla jednou za měsíc. Kovy a kontejner na bioodpad je vyvážen  

dle potřeby.  

V následující tabulce 2 jsou rozepsány hmotnosti některých druhů odpadů, které 

se vytřídily od roku 2013 až 2015. Údaje jsou uvedeny za roční čtvrtletí.  

           Tabulka 2: Hmotnosti odevzdaného tříděného odpadu rok 2013 - 2015 [zdroj: BEC odpady s.r.o.] 

 

 

papír a 

lepenka 

sklo 

barevné 

plast nápojové 

kartony 

katalogové 

číslo 

20 01 01 20 01 02 20 01 39 - 

množství [t] [t] [t] [t] 

ro
k

 2
0
1
3
 I. 0,284 0,472 0,888 0,005 

II. 0,379 0,629 1,223 0,013 

III. 0,320 0,658 1,357 0,011 

IV. 0,322 0,838 1,213 0,010 

ro
k

 2
0
1
4
 I. 0,240 0,454 1,097 0,011 

II. 0,343 0,641 1,316 0,013 

III. 0,305 0,641 1,369 0,011 

IV. 0,336 0,905 1,211 0,010 

ro
k

 2
0

1
5
 I. 0,384 0,712 1,068 0,024 

II. 0,670 0,634 1,283 0,014 

III. 0,635 0,719 1,317 0,009 

IV. 0,518 0,842 1,161 0,005 

Celkem bylo za rok 2013 – 2015 vytříděno 4,736 tun papíru a lepenky, 8,145 tun 

barevného skla, 14,503 tun plastu a 0,136 tun nápojových kartonů. Je tedy patrné,  

že největší produkci tohoto druhu odpadu tvoří plast. Na jednoho obyvatele obce  

za uvedené období, připadá celkem 18,28 kilogramů papíru a lepenky, 31,44 kilogramů 

barevného skla a 56,52 kilogramů plastů vč. nápojových kartonů.  Tyto údaje jsou  

pro snadnější orientaci uvedeny v kilogramech. 
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Dle následujícího grafu 1, který je vyhodnocený z  tabulky 2 lze zpozorovat, 

součet údajů za rok 2013 - 2015. Hmotnosti jsou uvedeny v tunách [9] 

 

Graf 1: Vyhodnocení odevzdaného tříděného odpadu rok 2013 - 2015 [zdroj: BEC odpady s.r.o.] 

Z tohoto grafu je patrné, že největší množství vyprodukovaného odpadu papíru  

a lepenky bylo v roce 2015, kdy bylo vyprodukováno celkem 2,207 tun, což je 2 207 

kilogramů odpadu. Barevného skla bylo nejvíce vyprodukováno v roce 2015, kdy 

dosahovat tento údaj hodnoty celkem 2,907 tun, což je 2 907 kilogramů a největší 

množství vyprodukovaného odpadu plastů a nápojových kartonů bylo v roce 2014. 

V tomto roce bylo vyprodukováno celkem 5,038 tun, což je 5 038 kilogramů odpadu.  

Biologicky rozložitelný odpad mají možnost občané ukládat do velkého 

kontejneru, který je, jak již bylo výše zmíněno, v obci umístěn na dvoře obecního úřadu. 

Kontejner byl v obci instalován v roce 2015 a je zde umístěn od března do listopadu. Dvůr 

obecního úřadu je občanům běžně přístupný, takže mohou odpad odkládat v jakékoliv 

době. Po zaplnění kontejneru se biologicky rozložitelný odpad odváží do kompostárny, 

kterou provozuje společnost SONO PLUS s.r.o. Odvoz odpadu je zajištěn obcí, ale také 

může být svoz zajištěn rovněž společností SONO PLUS s.r.o. V následující tabulce 3  

je uveden počet svozů tohoto druhu odpadu a také vyprodukované množství odpadů za rok 

2015. 

 

1,305 1,224 

2,207 

2,597 2,641 
2,907 

4,720 
5,038 

4,881 

2013 2014 2015

papír a lepenka barevné sklo plast a nápojové kartony
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Tabulka 3: Hmotnosti odevzdaného biologicky rozložitelného odpadu v roce 2015 

 [zdroj: SONO PLUS, s.r.o.] 

2
0

1
5
 

počet svozů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

hmotnost [t] 1,92 2,34 2,04 1,63 1,18 0,75 2,25 1,61 2,11 2,56 2,05 

Celkem bylo v roce 2015 odvezeno 20,44 tun, což je celkem 20 440 kilogramů 

biologicky rozložitelného odpadu. 

V následujícím grafu 2 jsou shrnuty údaje o svozu a hmotnosti vytříděného 

odpadu, který je rozdělen podle měsíců v kalendářním roce. Hmotnosti jsou vedeny 

v tunách. 

 

Graf 2: Hmotnosti odevzdaného biologicky rozložitelného odpadu v měsících roku 2015  

[zdroj: SONO PLUS, s.r.o.] 

Z těchto údajů v grafu 2 lze zpozorovat, že je produkce odpadů proměnlivá. 

Největší množství odpadu se odvezlo v měsíci říjnu, kdy bylo odvezeno celkem 6,28 tun, 

naopak tomu bylo v měsíci září, kdy se kontejner nevyvážel.  

3.3.2 Svozové nádoby na odpad 

Na obrázku 3, který byl pořízen v létě roku 2015, je patrné, že žluté kontejnery  

na plasty a nápojové kartony jsou přeplněné, víka kontejnerů jsou pootevřená a před 

kontejnery jsou umístěné další odpady, které se do kontejneru nevešly. Před kontejnery 

jsou také někdy umístěné větší kusy plastových odpadů, které by při vhození do kontejneru 

zabíraly místo. Tento obrázek rovněž udává celkový pohled na kontejnery na tříděné 

odpady a jeho součástí je barevná legenda, která rozlišuje druhy kontejnerů. 

4,26 
3,67 

1,18 

3,00 

0,00 

6,28 

2,05 

květen červen červenec srpen září říjen listopad
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Obrázek 3: Celkový pohled na kontejnery na tříděný odpad[zdroj: autor] 

Legenda: 

 Plastové obaly, nápojové kartony   Barevné a bílé sklo   Papíry   Textily 

Obrázek 4, který je pořízený na podzim roku 2015 ukazuje, že modré kontejnery  

na papíry jsou také často přeplněné. Velké kusy odpadů obyvatelé nechávají vedle 

kontejnerů. Pracovníci svozových vozidel vždy tento odpad odvezou, ale do té doby jsou 

umístěné vedle kontejnerů. Vedle modrých kontejnerů je na levé straně nádoba na kovy. 

 

Obrázek 4: Přeplněné modré kontejnery [zdroj: autor] 

Dle obrázku 5, který byl pořízený v zimě roku 2016 lze opět zpozorovat, že jsou 

kontejnery na plasty a nápojové kartony zaplněné a obyvatelé zanechávají odpady  

před kontejnery.   
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Obrázek 5: Přeplněné žluté kontejnery [zdroj: autor] 

Podle obrázků je patrné, že třídění odpadů je velmi efektivní. Obyvatelé i přes to, 

že jsou kontejnery zaplněné, tak odloží odpad vedle kontejneru, než aby odpad odložili  

do běžného směsného komunálního odpadu. Obrázky byly pořízeny v různém časovém 

období. 

Problémem je, že je před kontejnery někdy nepořádek a pracovníci obecního 

úřadu musí plochu před těmito kontejnery uklízet.  Kontejnery nedostačují svojí kapacitou 

a lidé nechávají odpady před kontejnery. Dalším problémem je, že občané vhazují  

do kontejneru odpady, které tam nepatří. V letních obdobích lze v blízkosti kontejnerů 

zaznamenat zvýšený výskyt létajícího hmyzu. 

3.3 Objemné, nebezpečné odpady a elektroodpady 

Objemné odpady, nebezpečné odpady a elektroodpady jsou odváženy dvakrát 

ročně, během mobilního svozu. Obyvatelé obce jsou informováni formou hlášení obecního 

rozhlasu o termínu příjezdu. Tyto informace jsou vyvěšeny také na úřední desce obecního 

úřadu, na internetových stránkách obce a jsou také vytištěny na letácích, které jsou 

roznášeny do listovních schránek. Před svozem objemných odpadů soustřeďují občané tyto 

odpady u silnice v blízkosti svých domů. Naopak nebezpečné odpady a elektroodpady 

musejí obyvatelé obce odvážet na určené místo, které bývá u kapličky na návsi. Odpady, 

které se třídí během mobilního svozu, jsou staré a velké kusy nábytku, laky, chemikálie  

a také staré monitory a lednice.   
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Obrázek 6 vyznačuje současné stanoviště sběrného místa na tříděné odpady, 

rozmístění košů s papírovými sáčky za zvířecí exkrementy a stanoviště, kde se soustřeďují 

nebezpečné a elektroodpady během mobilního svozu. [8] 

 

 
Obrázek 6: Současná sběrná místa v obci; měřítko 1: 10 000 [zdroj: geoportal-gov.cz; 

 vlastní úprava] 

Legenda: 

 Plastové obaly, nápojové kartony   Barevné a bílé sklo   Papíry   Kovy   Textily 

 Biologicky rozložitelné odpady  Koše s papírovými sáčky za zvířecí exkrementy   Elektroodpady 

  Nebezpečné odpady 

Výše uvedené odpady lze také odevzdat do sběrného dvora, který se nachází 

v Libochovicích nebo v Budyni nad Ohří, vzdáleného cca 4 -5 kilometrů od obce.  

3.3.1 Provozovna Libochovice a Budyně nad Ohří 

Sběr surovin v Budyni nad Ohří zajišťuje společnost KOVOŠROT GROUP  

CZ a.s. Provozovna se nachází v ulici Pražská s číslem popisným 2190. Otevírací doba  
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je pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8:30 do 16:00, středa od 8:30 do 17:00 a sobota od 8:00 

do 12:00. [20] 

Provozovnu v Libochovicích, která se nachází v ulici Havlíčkova, zajišťuje 

společnost VABAST s.r.o. Otevírací doba je pondělí – pátek od 8:30 do 16:00, sobota  

od 9:00 do 12:00. [21] 

3.4 Další druhy odpadů 

V obci se nachází několik pevných odpadkových košů, plastových pytlů a čtyři 

pevné koše s papírovými sáčky, které obsahují lopatky na zvířecí exkrementy. Součástí 

některých košů jsou popelníky. Koše se sáčky na zvířecí exkrementy byly instalovány 

v druhé polovině roku 2015 a v současnosti jsou umístěny ve dvou ulicích, a to konkrétně 

v ulici Růžová a v ulici Dolejšek. V obou ulicích jsou tyto koše umístěny na severní  

a na jižní straně ulice, jak lze zpozorovat na obrázku 6 Do jedné „kapsy“, do které  

se ukládají papírové sáčky, se vkládá celkem 25 kusů sáčků. Tyto kapsy se doplňují dle 

potřeby. Odpadkové koše a plastové pytle jsou po zaplnění pracovníky obecního úřadu 

vytříděny a vynášeny do popelnic. V katastru obce se také nachází několik cedulí, které 

informují o zákazu skládky v katastru obce a také informační cedule o zákazu venčení psů, 

které jsou umístěné v místech, pro které zákaz platí.  

3.5 Odpady z povodní 

Katastrálním územím obce protéká řeka Ohře, která měla několikrát za následek 

záplavy, při kterých došlo k vylití řeky ze svého koryta a došlo k zaplavení spodní části 

obce - chatové oblasti. Tyto záplavy mají za důsledek naplavení různorodých odpadů, jako 

jsou například boty, lahve, kýble, různé obaly aj., které při poklesu řeky zůstávají 

naplavené na břehu řeky. Toto se projevuje nejen při záplavách, ale i při zvýšené hladině 

vodního toku, který není nějak častým, ale ani výjimečným jevem.   

 Dalším druhem odpadu, který byl nalezen při záplavách, byly uhynuté naplavené 

ryby, které zůstaly při poklesu vody naplavené mezi rekreačními chatami a nedostaly  

se zpátky do řeky Ohře.  
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3.4.1 Sběr odpadu z povodní a v okolí obce 

Na jaře roku 2015 proběhla v obci dobrovolná brigáda, která byla zorganizována 

obyvateli obce. Při této brigádě se sbíral odpad, který byl naplavený na břehu řeky Ohře  

a také odpad, který byl nelegálně zahozen na vlakové zastávce. S úklidem se začalo 

v ranních hodinách mezi obcí Žabovřesky nad Ohří a Břežany nad Ohří a pokračovalo  

se směrem na západní stranu. Obec zajistila brigádníkům barevné plastové pytle,  

do kterých se odpad třídil. Byly nalezeny zejména plastové obaly, plastové nádoby, boty  

a také velké množství skleněných odpadů, velké kusy střepů, atd. Velké kusy naplavených 

odpadů, jako byly například kovové materiály, dráty nebo sítě, byly odkládány přímo  

na přívěsný vozík vozidla, který zajistil jeden z brigádníků. Následně byly svezeny  

do dvora obecního úřadu, kde poté zaměstnanci obecního úřadu odpady dotřídili  

a zajistili jejich odvoz.  

V následujícím obrázku 7 lze vidět žluté pytle na plastové odpady a černý pytel  

na ostatní odpady. V pozadí obrázku jsou vidět brigádníci.  

 

Obrázek 7: Úklid odpadů v katastru obce [zdroj: autor] 

V březnu roku 2016 pracovníci obecního úřadu uklízeli odpady podél hlavní 

silnice, která vede obcí. Celkem úklid prováděli čtyři pracovníci a se sběrem začali mezi 

obcemi Radovesice a Žabovřesky nad Ohří a pokračovali směrem na východní stranu mezi 

obce Žabovřesky nad Ohří a Břežany nad Ohří. Celkem bylo zaplněno šestnáct pytlů 

různorodého odpadu.  
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4 VLASTNÍ NÁVRH PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

PRO DANOU OBEC 

Pro zlepšení současného stavu odpadového hospodářství v obci je řešením návrh 

změn, které budou vycházet z podkladů a údajů současného stavu. Návrh změn se týká 

formy úhrady za svoz směsného komunálního odpadu, vč. finanční motivace pro občany, 

doplnění nádob na separované složky tříděného odpadu, vč. e-boxu na drobné elektro 

zařízení, doplnění nádob na biologicky rozložitelný odpad a doplnění nových odpadkových 

košů. Návrh počítá s osvětovou činností pro občany, pravidelnými brigádami sběru odpadů 

z okolná obce a také s návrhem Plánu odpadového hospodářství obce.  

4.1 Směsné komunální odpady  

Jak již bylo popsáno v kapitole č. 3, směsné komunální odpady z domácnosti 

obyvatelé obce odkládají do svých nádob, na které umisťují jednorázový lístek. Tento 

lístek se musí každý týden před svozem připevňovat k nádobě, což má nepříznivý vliv  

při špatném počasí a při trvalých deštích. Lístky, které jsou z papírového materiálu,  

se mohou rozmočit a tím znehodnotit.   

Pro obyvatele obce s trvalým bydlištěm bude součástí nového systému 

odpadového hospodářství lepící etiketa, která bude trvale přilepena k nádobě na směsné 

komunální odpady. Poplatek za každou nádobu bude hrazena ročně za jednoho občana 

s trvalým bydlištěm v obci. Obyvatelé obce nebudou muset pravidelně chodit na obecní 

úřad kupovat lístky a nebudou se muset každý týden umisťovat lístek k nádobě. Tímto  

se také zlepší evidence, která bude probíhat jednou ročně. Tato forma však může vést pro 

některé obyvatele obce k mírnému nárůstu poplatku za odvoz odpadů. Pro některé 

obyvatelé by to mohlo vést k problému, z důvodu ročního nákupu etikety za nádobu, 

kterou každý týden nezaplní. Další nepříznivý vliv by nová forma úhrady mohla vést 

k vymáhání poplatků od některých obyvatelů obce. V tomto případně může obec udělit 

sankce za každý nezaplacený rok ve výši ceny etikety. O těchto skutečnostech budou 

občané informovány prostřednictvím obecního rozhlasu, úřední desky a obecně závazné 

vyhlášky obce.  

Etiketa na svozové nádoby na směsné komunální odpady bude hrazena částkou 

500 Kč vč. DPH za jednoho obyvatele obce s trvalým bydlištěm. Při průměrném součtu  
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tří obyvatel jedné domácnosti bude tato částka činit celkem 1 500 Kč vč. DPH na jednu 

domácnost za rok Tato částka je průměrná, jelikož je počet obyvatel jednotlivých domů 

jiný. 

Sezónní obyvatelé obce budou mít nově k dispozici plastový kontejner typu  

0014-3/3V/V, o objemu 1 100 litrů na směsné komunální odpady, který bude umístěn  

u fotbalového hřiště u cesty, z důvodu snadného příjezdu svozového vozidla. V případě 

potřeby tzn. přeplněnosti tohoto kontejneru, bude na toto stanoviště umístěn druhý 

kontejner stejného, nebo podobného typu a objemu a v případě potřeby, bude stanoviště 

doplněno o další kontejner. Umístění nového kontejneru je vyznačené na obrázku 11. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu bude hrazen částkou 500 Kč vč. DPH za jednu 

nemovitost.  

Aby nedocházelo k zneužití nově umístěného kontejneru, po zaplacení ročního 

poplatku dostanou majitelé chat na obecním úřadě svůj klíč, kterým si budou moct otevřít 

zabezpečený kontejner. V případě prokazatelného zneužívání kontejneru jinými občany, 

bude poplatek za svoz komunálního odpadu navýšen pro všechny obyvatele obce  

a majitele rekreačních chat. [3] [31]  

4.1.1 Finanční motivace pro občany 

Nový návrh odpadového hospodářství obce také počítá s menší finanční motivací 

pro občany. Na obecním úřadě budou k dispozici zdarma barevné plastové pytle o objemu 

120 litrů, do kterých se budou třídit separované složky odpadu a to konkrétně plast  

vč. nápojových kartonů, papír a sklo. Zaplněné plastové pytle se budou odevzdávat 

v pracovní době na obecním úřadě, kde se bude vést evidence o počtu odevzdaných 

zaplněných pytlů za jednu domácnost. Za každý odevzdaný pytel se bude dostávat sleva  

2,0 Kč na poplatek za svoz směsného komunálního odpadu, která bude uplatňována jednou 

ročně. Zaplněné pytle budou do příjezdu svozového vozidla umístěny na dvoře obecního 

úřadu.  

Výpočet úspor je rozdělen na dvě varianty. První varianta počítá s uplatňováním 

slevy pro všechny obyvatele obce i pro ty, kteří se do této akce nezapojí. Druhá varianta 

počítá s uplatňováním slevy pouze pro občany, kteří se do této akce na třídění odpadů 

zapojí. Předpoklad je, že se do této akce zapojí zhruba 35 domácností, což je zhruba 1/3 
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domácností obce. Dále se předpokládá, že při třídění plastu a nápojových kartonů bude 

využito 80 % z 52 týdnů v roce, třídění papíru bude využito 60 % z 52 týdnů v roce  

a třídění barevného skla bude 20 % z 52 týdnů v roce.  

V následující tabulce 4 je první varianta výpočtu úspor na jednoho obyvatele  

Tabulka 4: Výpočet úspor na jednoho obyvatele za rok [zdroj: autor] 
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plast a nápojové kartony 35 52 0,8 1 456 2,0 2 912 259 11,24 

papír 35 52 0,6 1 092 2,0 2 184 259 8,43 

sklo 35 52 0,2 364 2,0 728 259 2,81 

                  

Celková úspora pro jednoho obyvatele obce za rok 22,49 Kč  

Dle tabulky 4 je úspora nákladů za svoz směsného komunálního odpadu celkem 

22,49 Kč za jeden rok na jednoho obyvatele obce i pro ty, kteří se nezapojí do akce  

na třídění separovaných složek odpadů.   

V následující tabulce 5 je výpočet úspor za poplatek na svoz směsného 

komunálního odpadu, který je pouze pro občany, kteří se zapojí do akce. Předpokladem 

jsou tři obyvatelé na jednu domácnost, což je při 35 domácností, 105 obyvatel. 

Tabulka 5: Výpočet úspor pro jednoho obyvatele zapojeného do akce [zdroj: autor] 
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plast a nápojové kartony 35 52 0,8 1 456 2,0 2 912 105 27,73 

papír 35 52 0,6 1 092 2,0 2 184 105 20,80 

sklo 35 52 0,2 364 2,0 728 105 6,93 

                  

Celková úspora pro jednoho obyvatele obce za rok 55,47 Kč  
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V následují 5 je celková úspora 55,47 Kč na jednoho obyvatele obce, který  

se zúčastní akce na třídění separovaných složek odpadů.  

4.2 Tříděný odpad 

V obci se v současné době nachází pouze jedno stanoviště, kde jsou umístěné 

kontejnery na tříděný odpad. Tyto kontejnery nedostačují svou kapacitou a před svozem 

jsou nádoby přeplněné a odpady jsou odložené vedle kontejnerů. Problémem je také 

nedostačující donášková vzdálenost pro některé obyvatele obce.  

Součástí nového návrhu odpadového hospodářství je vybudování druhého 

stanoviště některých složek tříděného odpadu, které by se nacházelo v ulici 

V Chaloupkách. Tímto by se sice nevyřešil problém donáškové vzdálenosti, ale přesto  

by některým obyvatelům pomohl, zároveň by se zmenšilo vytížení kontejnerů na plast  

vč. nápojových kartonů a na papír. Tyto kontejnery jsou často přeplněny.  

Na druhém stanovišti bude nově umístěn jeden žlutý kontejner typu 0014-3/4V/V 

o objemu 1 100 litrů na plast a nápojové kartony a jeden kontejner typu 0014-3/1V/V  

o objemu 1 100 litrů na papír. Důvodem pro zvolení druhého stanoviště v ulici 

V Chaloupkách je rovnoměrné rozmístění kontejnerů v obci a zároveň je zde zpevněná 

plocha pro snadný příjezd svozového vozidla.    

V současné době je velký zájem v České republice o červené kontejnery, které 

jsou určeny k zpětnému odběru baterií a drobného elektro zařízení. Tyto kontejnery jsou 

zajišťovány společností Asekol, a.s., a takovýto druh kontejneru se v současné době v obci 

nenachází. Nejbližší se nachází v Libochovicích, který je vzdálen cca 5 kilometrů. Nově 

instalovaný kontejner by byl velkým přínosem z důvodu, že např. počítačové vybavení, 

telefony, elektronické hračky apod., nemají dlouhou životnost a nefunkční drobné přístroje 

se občanům hromadí v domácnostech nebo je vyhodí do směsného komunálního odpadu.  

Dle zjištěných informací ze společnosti Asekol, a.s., o možnostech a podmínkách 

pro umístění kontejneru lze nalézt informace na internetových stránkách 

http://www.asekol.cz/obce-a-sber/moznosti-spoluprace/sberove-nadoby/cerveny-

kontejner/. Na tomto webu jsou podmínky pro umístění červeného kontejneru, které 

stanovují minimální počet obyvatel pro umístění jednoho stacionárního kontejneru, který 

musí být alespoň 750. Rovněž musí být volně přístupná zpevněná plocha a poslední 

http://www.asekol.cz/obce-a-sber/moznosti-spoluprace/sberove-nadoby/cerveny-kontejner/
http://www.asekol.cz/obce-a-sber/moznosti-spoluprace/sberove-nadoby/cerveny-kontejner/
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podmínkou je uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce. V současné době obec nesplňuje 

podmínku minimálního počtu obyvatel a pro obce s menším počtem obyvatel je určený 

sběrný E-box.  

Součástí návrhu odpadového hospodářství v malé obci je umístění nového  

E-boxu, který splňuje stejnou funkci jako červený kontejner, avšak jeho umístění  

je do interiéru budov. Objem E-boxu je 80 litrů. Drobné elektro zařízení se do boxu vhází 

horním plněním, avšak baterie a akumulátory se odkládají do boxu, který je umístěný  

nad tímto otvorem. Podmínky pro zapůjčení sběrného E-boxu stanovují dispozičně vhodný 

prostor v interiéru, volný přístup pro veřejnost, naplnění a odvoz plného E-boxu 2x za rok 

a uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce. Na obrázku 8 lze vidět sběrný E-box. Umístění 

nového E-boxu bude na obecním úřadě. [27] [28] 

 

Obrázek 8: Sběrný E-box [27] 

Návrh odpadového hospodářství počítá také s doplněním nádob na biologicky 

rozložitelný odpad. V obci se dle novely zákona č. 229/2014 Sb., zákona o odpadech  

č. 185/2001 Sb., v platném a úplném znění nachází od roku 2015 kontejner na biologicky 

rozložitelný odpad. Jak již bylo zmíněno v popisu současného stavu odpadového 

hospodářství. [10] 

Nové nádoby typu 0005-5 o objemu 240 litrů budou umístěny v ulicích obce.  

Pro každou z konkrétních ulic bude sloužit jedna nádoba, která bude sloužit jaké spádová  

pro danou ulici a do které budou moci občané vhazovat zbytky odpadů z domácnosti  

a to konkrétně biologické odpady z kuchyně. Protože je stávající kontejner pro některé 

občany daleko, raději vhodí zbytky odpadů z kuchyní do běžného směsného komunálního 

odpadu.  
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Nové nádoby budou umístěné v ulicích Ke Dráze, V Chaloupkách, Na Náves 

Kozí, Růžová a Dolejšek. Nádoby se nedají do ulice Pod Pomníkem z důvodu, že se zde 

nachází na dvoře obecního úřadu velký kontejner na biologicky rozložitelný odpad  

a do ulice U Silnice z důvodu, že je tato ulice v bezprostřední blízkosti silnice. Na obrázku 

9 je nádoba na biologicky rozložitelné odpady a rozmístění nádob je vyznačené na obrázku 

11. [25] 

 

Obrázek 9: Nádoba na biologicky rozložitelné odpady [26] 

4.3 Další druhy odpadů 

Odpadkové koše, které se v obci nacházejí, dostačují svojí kapacitou, avšak 

v současné době se žádný odpadkový koš nenachází na západní straně obce u řeky Ohře. 

Toto místo je občany, chataři a chalupáři velmi často využívané v letních měsících, jelikož 

se v tomto místě nachází písečná pláž. Návrh nového systému nakládání s komunálními 

odpady počítá s umístěním dvou plastových pytlů na směsné komunální odpady,  

jejichž umístění je zobrazené na obrázku 11, a které by byly pro občany, kteří využívají 

toto místo velkým přínosem. Na tomto místě se v létě nachází zvýšené množství 

komunálních odpadů. Osazení odpadkových košů by v tomto místě nebylo efektivní, 

protože se místo nachází v záplavové oblasti, takže by při zvýšené hladině vody mohlo 

dojít k vysypání odpadků do řeky Ohře a zároveň k mechanickému poškození nádob. 

Plastové pytle by byly vždy při tomto riziku snadno odstraněny.  Návrh také počítá 

s umístěním plastového pytle na směsné komunální odpady na vlakovou stanici, i když zde 

vlak jezdí jen v některých dnech v letních měsících. Někteří obyvatelé obce toto místo 

využívají k posezení a rekreaci a zároveň se v tomto místě již hromadily nelegální odpady, 
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které byly uklizeny občany v dobrovolné brigádě. Důvodem pro umístění plastového pytle 

a ne odpadkového koše jsou nízké pořizovací náklady. 

Návrh také počítá s umístěním nových odpadkových košů PARK na psí 

exkrementy o objemu 50 litrů. Tento typ košů je stejný, jako ty, které již v obci osazené 

jsou. Koše budou umístěny v ulici Ke Dráze, na východní straně ulice V Chaloupkách,  

na západní straně ulice Kozí a v ulici Na Návsi. Umístění nových košů je vyznačené 

v obrázku 11. Uvedené ulice občané také často využívají při venčení psů, avšak současně 

umístěné koše s papírovými sáčky jsou pro některé obyvatele daleko. [1] [35] 

 

Obrázek 10: Koše se sáčky na zvířecí exkrementy [25] 

V následujícím obrázku 11 je vyznačené nové, druhé stanoviště složek tříděného 

odpadu a to konkrétně plastu vč. nápojových kartonů a papíru. Toto stanoviště se bude 

nacházet na severní straně obce a od prvního stanoviště je vzdáleno cca 250 metrů 

vzdušnou čarou. Také je zde vyznačeno umístění kontejneru na směsný komunální odpad, 

který budou využívat majitelé rekreačních chat a umístění plastových pytlů na směsný 

komunální odpad, které jsou vyznačené na severní straně a jižní straně obce. Rovněž 

obrázek udává rozmístění nádob na biologicky rozložitelné odpady a košů s papírovými 

sáčky za zvířecí exkrementy. Návrh zohleduje rovnoměrné rozmístění těchto nových 

nádob na území obce. [8] 
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Obrázek 11: Nová sběrná místa v obci; měřítko [zdroj: geoportal.gov.cz; vlastní úprava] 

Legenda: 

 Plastové obaly, nápojové kartony   Papíry   Směsné komunální odpady  Biologicky rozložitelné 

odpady   Koše s papírovými sáčky za zvířecí exkrementy 

4.4 Sběr odpadů z okolí obce 

Dobrovolná brigáda sběru odpadů z povodní, která byla zorganizovaná občany 

obce, byla velmi pozitivní. Návrh nového odpadového hospodářství počítá s pravidelnými 

brigádami a to nejen se sběrem v okolí podél řeky, ale po celé obci. Pravidelné brigády, 

které by probíhaly v  ročním intervalu, by mohly být podle potřeby rozšířené o další 

intervaly. Předem by se určil termín brigády, který by se sdělil na obecním úřadě a obec  

by zajistila pro obyvatelé obce bližší informace ve formě hlášení obecního rozhlasu a také 

pomocí letáků, které by byly dodány do jejich poštovních schránek. Leták bude obsahovat 

informace, čeho se dobrovolná brigáda bude týkat, informace o datu a čase brigády. Další 

informace budou obsahovat potřebu, mít s sebou ochranné pomůcky, jako jsou například 

ochranné rukavice a reflexní vestu, či bundu a pro ty, kteří tyto pomůcky nemají, budou  
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k zapůjčení na obecním úřadě. Před začátkem brigády se bude informovat o bezpečnosti  

a dodržování určitých pravidel a rozdají se barevné pytle, do kterých se bude odpad třídit.  

4.5 Porovnání odpadového hospodářství s obcemi 

Tato část porovnává množství vyprodukovaného komunálního odpadu  

a některých druhů separovaných odpadů, které byly vyprodukované za rok 2013 – 2015  

ve vybraných obcích s podobným počtem obyvatel. Jedná se o obec Evaň a obec Lkáň, 

které leží stejně jako obec Žabovřesky nad Ohří v okrese Litoměřice.   

Obec Evaň, jejíž částí obce je obec Horka, má ke dni 31.12.2014 evidováno 

celkem 269 obyvatel, z toho ve věku 15 – 64 let celkem 168 obyvatel. Katastrální výměra 

obce je 7,52 km
2
.[18]  

Poplatek za svoz komunálního odpadu v této obci se hradí jednou ročně  

za jednoho obyvatele obce s trvalým bydlištěm. Vlastníci nemovitostí k individuální 

rekreaci platí částku jednou za rok za nemovitost.  Občané po zaplacení poplatku za svoz 

směsného komunálního odpadu dostanou lepící etiketu na své nádoby, která informuje 

pracovníky svozových vozidel o zaplacení poplatku a možnosti vyvést nádobu. V obci 

Evaň se nachází dva žluté kontejnery na plast a nápojové kartony o objemu 1 100 litrů, 

jeden na papír, jeden na sklo a dva kontejnery na směsné komunální odpady o objemu 

1 100 litrů. V části obce Horka se nachází jeden kontejner na plast o objemu 1 100 litrů  

a tři kontejnery na směsné komunální odpady o objemu 1 100 litrů. Součástí obce je také 

kontejner na bioodpad, stavební suť a na velkoobjemový odpad. V následující tabulce 6  

je množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu a některých separovaných 

odpadů na území obce Evaň a Horka za rok 2013 až 2015. [33] 

Tabulka 6: Hmotnosti odpadů za rok 2013 - 2015 v obci Evaň [zdroj: Podnik technických služeb 

Lovosice s.r.o.; BEC odpady s.r.o.] 

název odpadu 
2013 2014 2015 

[t] [t] [t] 

směsný komunální odpad 143,5976 145,4963 141,4833 

papír a lepenka 1,3170 1,2280 1,1520 

barevné sklo 2,7370 2,5760 2,9700 

plast 4,3470 4,7160 4,7100 

nápojové kartony 0,0370 0,0430 0,0500 

   Z této tabulky vyplívá, že celkem bylo za rok 2013 – 2015 v této obci 

vyprodukováno 430,5772 tun směsného komunálního odpadu, 3,697 tun papíru a lepenky, 
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8,283 tun barevného skla, 13,773 tun plastu a 0,130 tun nápojových kartonů, což je celkem 

na jednoho obyvatele obce 1 600 kilogramů směsného komunálního odpadu, 13,743 

kilogramů papíru a lepenky, 30,791 kilogramů barevného skla a 51,684 kilogramů plastu  

vč. nápojových kartonů. Pro snadnější orientaci byly tyto údaje množství 

vyprodukovaného odpadu na jednoho obyvatele obce vyhodnoceny v kilogramech. 

Obec Lkáň má evidováno ke dni 31.12.2014 celkem 184 obyvatel, z toho ve věku 

15-64 let 136 obyvatel, katastrální výměra obce je 4,47 km
2
. [18]  

Poplatek za svoz komunálního odpadu v této obci je rovněž hrazen roční částkou 

za obyvatele s trvalým bydlištěm od 15 let. Vlastníci nemovitostí k individuální rekreaci 

platí částku jednou za rok za nemovitost. Obyvatele po zaplacení rovněž dostanou lepící 

etiketu na své nádoby na směsné komunální odpady.  V této obci se nachází pět kontejnerů 

na plast vč. nápojových kartonů o objemu 1 100 litrů, tři kontejnery o objemu 1 100 litrů 

na papír, dva kontejnery na sklo o objemu 1 100 litrů, jedna nádoba na kovy, patnáct 

kontejnerů na biologicky rozložitelné odpady a tři kontejnery na směsný komunální odpad. 

Dále se v obci nachází sběrné místo na elektroodpady. V následující tabulce 7 je množství 

vyprodukovaného směsného komunálního odpadu a některých separovaných složek 

odpadů za rok 2013 – 2015 v obci Lkáň. [34] 

Tabulka 7: Hmotnosti odpadů za rok 2013 - 2015 v obci Lkáň [zdroj: Podnik technických služeb 

Lovosice s.r.o.; BEC odpady s.r.o.] 

název odpadu 
2013 2014 2015 

[t] [t] [t] 

směsný komunální odpad 58,3014 54,8204 50,5629 

papír a lepenka 2,7570 2,8130 2,6700 

barevné sklo 2,8980 2,9420 3,2970 

plast 5,7170 6,6950 6,7280 

nápojové kartony 0,0490 0,0610 0,0680 

  Dle tabulky 7 bylo za rok 2013 – 2015 v této obci vyprodukováno 163,6847 tun 

směsného komunálního odpadu, 8,240 tun papíru a lepenky, 9,137 tun barevného skla, 

19,140 tun plastu a 0,178 tun nápojových kartonů. Pro snadnější orientaci budou následné 

údaje vyhodnoceny v kilogramech. Na jednoho obyvatele obce Lkáň připadá celkem 

889,590 kilogramů směsných komunálních odpadů, 44,782 kilogramů papíru a lepenky, 

49,657 kilogramů barevného skla a 104,989 kilogramů plastů vč. nápojových kartonů. 
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Následující část bude zobrazovat čtyři grafy, ve kterých se bude porovnávat 

množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu, papíru a lepenky, barevného 

skla a plastů vč. nápojových kartonů na území obce Žabovřesky nad Ohří, obce Evaň  

a obce Lkáň. Množství vyprodukovaného odpadu je pro lepší orientaci uvedeno 

v kilogramech na jednoho obyvatele obce.  

V následujícím grafu 3 je porovnání množství vyprodukovaného směsného 

komunálního odpadu na jednoho obyvatele obce za rok 2013 – 2015. Množství je uvedené 

v kilogramech.  

 

Graf 3: Porovnání vytříděného komunálního odpadu za rok 2013 - 2015 [zdroj: Podnik 

technických služeb Lovosice s.r.o.; BEC odpady s.r.o.] 

Z tohoto grafu 3 lze zpozorovat, že množství vyprodukovaného směsného 

komunálního odpadu na jednoho obyvatele je velmi podobné s obcí Lkáň, naopak tomu  

je u obce Evaň, kdy tato hodnota dosahuje téměř dvojnásobku. U obce Lkáň a Žabovřesky 

nad Ohří je rozdíl produkce směsného komunálního odpadu na jednoho obyvatele obce 

68,43 kilogramů. 

Níže uvedený graf 4 porovnává množství vyprodukovaného odpadu papíru  

a lepenky za rok 2013 – 2015 na jednoho obyvatele obce. Údaje v grafu jsou uvedeny 

v kilogramech. 

Žabovřesky 

nad Ohří; 

821,16 kg 

Evaň; 

1600,00 kg 

Lkáň; 

 889,59 kg 

SMĚSNÉ KOMUNÁLNÍ ODPADY 
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Graf 4: Porovnání vytříděného odpadu papíru a lepenky za rok 2013 - 2015 [zdroj: Podnik 

technických služeb Lovosice s.r.o.; BEC odpady s.r.o.] 

Z tohoto grafu lze zpozorovat, že obec Žabovřesky nad Ohří má z těchto obcí 

produkci papíru a lepenky na jednoho obyvatele obce na druhém místě. V obci Lkáň, jejíž 

produkce je výrazně vyšší, má na svém území tří kontejnery o objemu 1 100 litrů na papír. 

Návrh odpadového hospodářství zohleduje tuto skutečnost a doplňuje, jak již bylo 

zmíněno, jednu nádobu o objemu 1 100 litrů na papír na území obce. 

Následující graf 5 porovnává množství vyprodukovaného odpadu barevného skla 

za rok 2013 – 2015 na jednoho obyvatele obce. Množství je uvedeno v kilogramech. 

 

Graf 5: Porovnání vytříděného odpadu barevného skla za rok 2013 - 2015 [zdroj: Podnik 

technických služeb Lovosice s.r.o.; BEC odpady s.r.o.] 

Žabovřesky 

nad Ohří; 

18,28 kg 

Evaň; 

 13,74 kg 

Lkáň;  

44,78 kg 

PAPÍR A LEPENKA 

Žabovřesky 

nad Ohří; 

31,44 kg 

Evaň;  

30,790 kg 

Lkáň;  

49,65 kg 

SKLO BAREVNÉ 
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Data z tohoto grafu ukazují, že množství vytříděného barevného skla v těchto 

obcích je podobné.  

Graf 6 porovnává množství vytříděného odpadu plastů vč. nápojových kartonů  

za rok 2013 – 2015 na jednoho obyvatele obce. Množství je uvedeno v kilogramech. 

 

Graf 6: Porovnání vytříděného odpadu plastu vč. nápojových kartonů za rok 2013 - 2015 [zdroj: 

Podnik technických služeb Lovosice s.r.o.; BEC odpady s.r.o.] 

Z tohoto grafu lze zpozorovat, že největší vytříděné množství na jednoho 

obyvatele je v obci Lkáň, kdy tato hodnota dosahuje téměř dvojnásobku, než v obci 

Žabovřesky nad Ohří. V této obci je celkem pět nádob na plast vč. nápojových kartonů. 

Návrh rovněž zohleduje tuto skutečnost a v obci bude doplněna jedna nádoba o objemu 

1 100 litrů na plast a nápojové kartony. 

4.6 Osvětová činnost 

Pro pracovníky obecního úřadu bude možnost školení zákona o odpadech  

č. 185/2015 Sb., v platném a úplném znění, které bude provádět odborný pedagog. V tomto 

školení se bude probírat legislativa a zároveň budou pracovníci seznámeni s novelami 

vyhlášek a novými povinnostmi a požadavky, které musí obec splňovat. Jedná se zejména 

o administrativní záležitosti, až po věci technické na území obce. 

Jako první bod tohoto školení se bude probírat aktuální znění zákona o odpadech  

a jeho změny, které budou platné k aktuálnímu dnu školení a také vyhlášky. V tomto 

školení se proberou povinnosti obce při nakládání s odpadem, jeho evidence a zařazování. 

Žabovřesky 

nad Ohří; 

56,52 kg 

Evaň;  

51,680 kg 

Lkáň;  

104,98 kg 

PLAST A NÁPOJOVÉ KARTONY 
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Dále se bude ve školení seznamovat s ohlašovací povinnosti do Integrovaného registru 

znečištění, jaké může obec udělit pokuty a jaké mohou být sankce. Na závěr bude probíhat 

diskuze.  

Další součást osvětové činnosti bude přednáška pro předškolní a školní děti  

do 10 až 12 ti let, která se bude zabývat tříděním odpadů. Součástí přednášky bude barevná 

prezentace, ve které se proberou základní informace o recyklaci odpadů a dále bude 

přednáška pokračovat formě soutěží a her.  

První hra bude na magnetické tabuli vyznačovat barevné kontejnery, ke kterým 

budou děti přiřazovat konkrétní druhy odpadů, které budou rovněž magnetické. Také  

se bude hrát pexeso, které bude probíhat formou přiřazování. Např. na jedné kartě bude 

PET lahev, na druhé bude kontejner s plasty, na další kartě budou noviny, na druhé kartě 

bude kontejner s papírem. Další hra bude vybarvování předem nakreslených obrázků 

odpadů a kontejnerů, které budou děti vybarvovat podle toho, kam konkrétní odpad patří. 

Poslední hrou bude rovněž přiřazování a to konkrétně, že budou na zemi určité druhy 

odpadů PET lahve, kelímky od jogurtů, sáčky, kartony, časopisy, starý mobilní telefon, 

MP3 přehrávač, které budou děti roztřiďovat do připravených barevných plastových pytlů. 

Skleněné odpady z důvodu bezpečnosti budou pouze vytištěné na papíře. Na konci 

přednášky dostanou děti za odměnu omalovánky, pexeso a sladkosti.  

Návrh nového odpadového hospodářství počítá s doplněním informační cedule  

na vlakovou zastávku, kde se tvoří větší množství nelegálního odpadu. Informační cedule 

bude informovat o zákazu skládky v katastru obce. Jako součást instalace nové informační 

cedule bude zpracován grafický leták, který bude na vývěsce obecního úřadu,  

a také budou dodány občanům do každé domácnosti. Leták bude obsahovat stručné 

informace o tom, jaké jsou v obci možnosti využití při třídění odpadů. 

První údaj letáku bude název obce Žabovřesky nad Ohří, s uvedeným telefonním 

číslem +420 416 863 004 a emailovou adresou obec@zabovreskyno.cz. Barevně rozlišené 

schéma letáku a brožury pojednává o každém druhu tříděného odpadu, který je možno 

v obci využít, co do těchto nádob patří a nepatří. Žlutě vyznačená barva informuje o žlutém 

kontejneru na plasty a nápojové kartony. Do této nádoby patří PET lahve, sáčky, kelímky, 

polystyren, krabice od nápojů (tetrapaky) a nepatří do nich mastné obaly, barvy a ředidla. 

Dalším údajem bude upozornění, že se tyto odpady mají do nádob vhazovat sešlapané. 

mailto:obec@zabovreskyno.cz
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Zelené označená barva informuje o kontejneru na barevné sklo a podává údaje o tom,  

že se třídí bílé i barevné sklo, sklo z oken, dveří a že se do nádob nesmí vhazovat autosklo, 

zrcadla, zářivky, porcelán a keramika. Modře označení informuje o kontejneru na papír  

a to, že se do něj vhazuje papíry, noviny, časopisy, kartony a nepatří do něj znečištěný  

a mastný papír, celé svazky knih a použité dětské pleny. Šedá barva informuje o nádobě  

na kovy, která se využívá k třídění nápojových plechovek, nádob od kosmetiky a ostatních 

kovových obalů. Naopak se tam nesmí vhazovat tlakové nádoby od sprejů. Bílá barva 

podává údaje o kontejneru na textil, který v letáku a brožuře informuje o tom,  

že se kontejner používá na bytový textil, oděvy, obuv a hračky a že tyto textily jsou dále 

použité. Dalším údajem bude upozornění o tom, že se textily do nádob musí vhazovat čisté 

a zabalené. Červená barva vyznačuje informace o E-boxu na elektroopad a to konkrétně,  

že do nádoby patří drobné elektro zařízení, baterie, drobné počítačové vybavení a že se tam 

nesmí vhazovat zářivky a velké domácí spotřebiče. Hnědé označení informuje o kontejneru  

na biologicky rozložitelný odpad. Ve spodní části letáku budou údaje o sběrných dvorech 

v Libochovicích a Budyni nad Ohří. Leták je součástí bakalářské práce jako příloha 1.  

4.7 Pořizovací náklady 

Výpočet nákladů je dle aktuálních cen k měsíci březnu roku 2016. Uvedené ceny 

jsou bez dopravy.  

Plastový kontejner na tříděný odpad typu 0014-3/4V/V černo-žlutý, 1100 litrů, 

typu 0014-3/1V/V černo-modrý, 1100 litrů, typu 0014-3/3V/V černo-černý 1100 litrů = 

celkem 3 ks: 

6 990 Kč bez DPH + 21% DPH = 8 457,90 Kč vč. DPH 

8 457,90 Kč vč. DPH x 3 ks = 25 373,70 Kč vč. DPH  

Odpadkový koš PARK na psí exkrementy tmavě zelené barvy, včetně zásobníku 

na papírové pytlíky a samolepky, na koš a na schránku, celkem 4 ks:  

1 834 Kč bez DPH + 21% DPH = 2 166 Kč vč. DPH 

2 166 Kč vč. DPH x 4 ks = 8 664 Kč vč. DPH    

Papírové pytlíky, 800 ks v balení:  

899 Kč bez DPH + 21% DPH = 1 088 Kč vč. DPH 
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Plastová nádoba na biologicky rozložitelný odpad typu 0005-5Bio, objemu 240 

litrů barvy hnědé, celkem 6 ks: 

1 239 Kč bez DPH + 21% DPH = 1 499,19 Kč vč. DPH 

1 499,19 Kč vč. DPH x 6 ks = 8 995,14 Kč vč. DPH 

Polyethylenové pytle typu 1077-4 žluté barvy, typu 1077-2 zelené barvy, 1077-1 

modré barvy a 1077-3 černé barvy, 120 litrů, rozměru 70x110 cm = celkem 4 ks. V jednom 

kartonu je 250 ks pytlů: 

5,00 Kč bez DPH + 21% DPH = 6,05 Kč vč. DPH 

6,05 Kč vč. DPH x 4 ks = 24,2 Kč vč. DPH 

24,2 Kč vč. DPH x 250 ks = 6 050 Kč vč. DPH 

Tisk informačních letáků, 110 ks (do každé domácnosti jedna brožura): 

7,44 Kč bez DPH + 21% DPH = 9,00 Kč vč. DPH 

9,00 Kč vč. DPH x 110 ks = 990 Kč vč. DPH 

    Celkové náklady za pořízení jsou 51 160,84 Kč vč. DPH., což je přibližně 2,1% 

z obecního rozpočtu. [17] 

     Další uvedenou možností je pronájem kontejnerů od svozových společností. [25] 

[26]  

4.8 Návrh plánu odpadového hospodářství obce  

Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024, byl 

schválen vládou, dne 22.12.2014. Tento plán slouží jako nástroj, který řídí odpadové 

hospodářství České republiky a je klíčovým dokumentem dlouhodobé strategie, jejíž cíle 

jsou předcházení vzniku odpadů, snížení měrné produkce, minimalizace nepříznivých 

účinků na lidské zdraví a životní prostředí, udržitelný rozvoj společnosti a maximální 

využívání odpadů, atd. [39] 

Plán odpadového hospodářství ústeckého kraje pro období 2016 – 2025, jehož 

priority jsou zvýšení úrovně recyklace, optimalizace nakládání s biologicky rozložitelným 

odpadem, předcházení vzniku odpadů, opětovné použití výrobků, atd., [38] 
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Plán odpadového hospodářství obce se zpracovává dle § 44 novely zákona  

č. 223/2015 Sb. V odstavci 1 tohoto zákona, se uvádí povinnost obce zpracovat Plán 

odpadového hospodářství při produkci ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo 

více než 1 000 tun ostatních odpadů. [13] Z uvedených údajů, které jsou dostupné v této 

bakalářské práci, bylo množství vyprodukovaného odpadu za rok 2015 celkem  

98,89 tun směsného komunálního, separovaného a biologicky rozložitelného odpadu. 

Při zpracování plánu odpadového hospodářství obce se bude řídit platnou právní 

legislativou a také metodickým návodem zpracování plánu odpadového hospodářství.  

Plán odpadového hospodářství bude rozdělen na analytickou část, závaznou část  

a na směnou část. Analytická část bude shrnovat data za pětileté období roku a vývoj 

odpadového hospodářství na území obce, jaká byla produkce odpadů a jak bylo s odpady 

nakládáno. V závazné části budou stanoveny cíle a opatření, které budou vycházet plánu 

odpadového hospodářství ústeckého kraje. Směrná část bude obsahovat přehled nástrojů, 

které budou sloužit k dosažení stanovených cílů.  

Návrh plánu odpadového hospodářství (dále jen POH) bude vypracován pro obec 

Žabovřesky nad Ohří se sídlem U Silnice 1, 410 02 Lovosice. Účel POH obce, který je 

v souladu s POH České republiky a POH ústeckého kraje, vytváří podmínky pro 

předcházení vzniku odpadů, který je v souladu se zákonem a hierarchií zákona o odpadech. 

Působnost a doba platnosti POH, bude zpracována na dobu 5 let.  

Analytická část, která tvoří první kapitolu POH, bude rozdělena do několika 

podkapitol, které budou charakterizovat základní údaje o obci vč. již zmíněné kontaktní 

adresy, IČ, jména starosty, odpadového hospodáře aj., Statistické údaje obce, budou 

obsahovat informace, které se týkají kraje, základní územní jednotky, statutu a počtu částí 

obce. V tabulce č. 1a POH, bude uveden vývoj počtu obyvatel za posledních 5 let, které  

se využívají k této analýze, pro další výpočty POH obce. V tabulce č. 1b budou uvedeny 

údaje obyvatel dle obydlených domů, což je důležité kvůli odhadu kapacity produkce 

bioodpadu. V případě, že obec neposkytne tyto údaje zpracovateli POH, zpracovatel 

převezme údaje z Českého statistického úřadu. Podkapitola 2 bude obsahovat přehled 

celkové produkce odpadů v obci za výše uvedené období, které budou v tabulce č. 2a. Tato 

tabulka bude obsahovat katalogové číslo odpadu, název druhu odpadu, kategorie odpadu a 

množství odpadu v tunách, za uvedené období. V tabulce č. 2b budou uvedené bilance 
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zpětného odběru. Hodnoty z těchto tabulek budou znázorněny v grafech. Tabulka č. 3 

uvede údaje o měrně produkci odpadů, které budou rovněž zpracovány do grafické podoby 

a v tabulce č. 4 budou údaje o identifikaci hlavních druhů nebezpečných odpadů za 

poslední uvedený rok. Podkapitola 3 bude obsahovat tabulku č. 5, způsobu nakládání 

s odpady v obci za poslední uvedený rok, která bude znázorněna v grafické podobě.  

Tabulka č. 6a se týká množství komunálního odpadu obce, který  

se předával k využití v posledním uvedeném roce a č. 6b, celkového množství odpadů 

obce. V tabulka č. 7 je důležitým ukazatelem odpadového hospodářství, jelikož bude 

použit pro srovnání ukazatelů POH ústeckého kraje. Tabulka č. 8 bude obsahovat údaje  

o způsobu shromažďování využitelných složek z komunálních odpadů (nádoby, pytle, 

sběrný dvůr, mobilní svoz) v posledním uvedeném roce a č. 9 způsoby shromažďování 

odpadů (ks dle objemů). Následující údaje v POH, budou opět uvedeny v tabulkách  

a to pod čísly č. 10a až č. 10g. Do těchto tabulek bude zaznamenána frekvence výsypu 

papíru, plastového odpadu, bílého skla, směsného skla, bioodpadu, nápojových kartonů  

a směsných komunálních odpadů. Shromažďování nápojových kartonů je v obci spojeno 

s plasty, a bílé sklo je spojeno s barevným. Pod těmito tabulkami bude uvedena poznámka 

o těchto skutečnostech. V tabulce č. 11 bude uveden vysypaný objem nádob, kontejnerů  

a pytlů v č. 12 budou uvedeny měrné ukazatele vybavenosti, což ukazuje dostupnost 

vybavení pro občany. V dalších tabulkách č. 13 až č. 16 budou informace o mobilním 

sběru, sběru a výkupu odpadů, významných zařízení k nakládání s komunálním odpadem 

obce a jaké jsou dostupná zařízení odpadového hospodářství. Tabulka č. 17 se týká analýzy 

nákladů a příjmů a č. 18 porovnání odpadového hospodářství obce s částí POH kraje. 

Poslední údaj této analytické části bude obsažen pod tabulkou č. 19, ve které se budou 

vyhodnocovat slabá místa odpadového hospodářství obce. [37]        

Závazná část POH, bude obsahovat patřičné opatření, které budou předcházet 

vzniku odpadů. Oblast cíle a opatření budou zaneseny do tabulky č. 20  Směrná část bude 

obsahovat návrhy na zlepšení, podrobný popis opatření návrh zdrojů, které jsou potřebné 

pro realizaci. Tyto údaje budou rovněž zapracovány do tabulky. 

Dle vyhodnocení POH, bude jeho součástí určené opatření, které bude vyplívat 

z vyhodnocených dat. Návrh počítá s opatřením, ve kterém se budou zohledňovat změny 

v platné legislativě odpadového hospodářství, které budou do POH zaneseny. Obec 

Žabovřesky nad Ohří bude nadále pokračovat se systémem zavedeného odpadového 
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hospodářství a bude zlepšovat a zkvalitňovat tento systém. V případě, že budou  

při zpracování POH zjištěny některé administrativní nedostatky týkající se evidence 

odpadů, budou tyto skutečnosti napraveny a bude zavedeno opatření v podobě 

pravidelného školení pro pracovníky obecního úřadu. V případě, že bude prokazatelně 

nedostačující kapacity sběrných nádob na separované složky odpadů a komunálních 

odpadů, obec zajistí nápravná opatření v podobě nových kontejnerů, umístěných na území 

obce nejpozději do roka od nabití platnosti POH obce. Obec bude nadále pokračovat  

se sběrem biologicky rozložitelného odpadu a mobilním svozem velkoobjemových, 

nebezpečných a elektroodpadů. V případě prokazatelného zvýšení produkce těchto druhů 

odpadů obec učiní nápravná opatření v podobě častějšího svozu těchto odpadů, nebo 

vybudováním sběrného dvora na území obce. Obec rovněž pravidelně informovat občany  

o možnostech nakládání s odpady na území obce a to v podobě obecního rozhlasu,  

na úřední desce, na webových stránkách a informačních letáků. Obec bude brát v úvahu 

připomínky od občanů. [5] [36]  
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5 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci je přehled o současném stavu odpadového hospodářství 

v obci, o jeho systému a na jehož základě se prozkoumaly a vyhodnotily nedostatky  

a navrhlo se zdokonalení systému odpadového hospodářství obce. Obec Žabovřesky nad 

Ohří je malou obcí, avšak odpadové hospodářství a systém sběru odpadu je na dostatečné 

úrovni. 

V práci je vyhodnoceno současné nakládání s komunálním odpadem a návrh 

zohlednil nové možnosti systému platby za svoz komunálního odpadu. Dále jsou zde 

uvedeny možnosti úspor nákladů za svoz nádob, které jsou rozděleny do dvou variant  

a které dávají občanům nové možnosti a motivaci při sběru tříděného odpadu. Ve sběru 

separovaných složek odpadů jsou občané této obce pečliví, což je patrné, z vyhodnocení  

v současném stavu odpadového hospodářství obce. V práci je také vyhodnocení množství 

vyprodukovaného komunálního odpadu, některých separovaných složek odpadů  

a biologicky rozložitelných odpadů za rok 2013 – 2015. V návrhu jsou uvedeny 

východiska, která občanům dávají nové možnosti při předcházení vzniku odpadů  

a zdokonalení systému sběru separovaných složek odpadů.   

Porovnání odpadového hospodářství s obcemi s podobným počtem obyvatel 

ukázalo, že produkce tříděných odpadů je různá a pro zdokonalení a zvýšení produkce 

třídění separovaných složek odpadů na území obce Žabovřesky nad Ohří se doplní nové 

kontejnery na některé druhy separovaných odpadů, které jsou řešeny v novém návrhu.  

V obci bude nově spuštěna osvětová činnost, pro občany obce v podobě 

informačních letáků a školení, které budou nejen pro zaměstnance obecního úřadu, ale také 

pro děti a občany obce, jejichž účinek bude mít předcházení vzniku odpadů, prevence, 

nové možnosti při třídění odpadu na území obce a také motivace. Také budou v obci 

realizovány pravidelné brigády sběru odpadu z okolí obce. Součástí práce je vyhodnocení 

pořizovacích nákladů na pořízení nových kontejnerů, nádob a informačních letáků. Vlastní 

návrh Plánu odpadového hospodářství obce stanovuje určitá opatření prevence  

a předcházení vzniku odpadů na území obce. 
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