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Anotace   

Současná společenská a ekonomická situace vyžaduje, aby každá organizace 

usilovala o co možná nejlepší a nejefektivnější fungování ve vztahu ke svému okolí. 

Jedním ze stále více do popředí vystupujících obrazů organizace je ochrana životního 

prostředí a s tím související efektivní hospodaření s odpady. Předpokladem úspěchu v této 

oblasti je jasná a důsledně prosazovaná vize s přesně stanovenými cíli a s důkladně 

propracovanými cestami k jejich dosažení. Žádná organizace, včetně obcí a měst, nemůže  

a nesmí otázku likvidace odpadů podceňovat a nechávat její řešení na dalších generacích. 

Jestliže se odpad tvoří dnes, musí se také dnes řešit otázka: Co s ním? A o tom, jak se 

s danou problematikou vypořádalo město Meziboří, pojednává má diplomová práce. 
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Annotation 

Present social and economic situation requires, to every organization strove about 

perhaps the best possible and most effective behaviour in relation to his surroundings. One 

of the increasingly rising to the forefront of image of the organization is to protect the 

environment and the related effective waste management. Prerequisite for success in this 

area is clear and faithfully promote vision with specific aim and with properly subtle waies 

to their achievement. Any organization, including municipalities and cities, cannot and 

mustn't question of waste disposal underestimated and let's address the next generation. If 

the waste are now, they must also now address the question: What about him? And how to 

cope with the problems of the city Meziboří, discusses the thesis. 
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1 Úvod   

 Odpady a věčná otázka co s nimi se, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, dotýká 

každého z nás. Při každé lidské činnosti vzniká odpad, který je následně nezbytné buď 

recyklovat, nebo bezpečně zlikvidovat. A i když si to zpočátku neuvědomujeme a je nám to 

jedno, dříve či později dospějeme k poznání, kdy se ptáme sami sebe a okolí, co můžeme 

udělat sami pro sebe a pro příští generace, abychom po sobě nezanechali jen spoušť. 

 Každý z nás se doma zbavuje věcí, které již nepotřebuje a to zcela automaticky 

vhozením do odpadkového koše a následně odnesením do sběrné nádoby (popelnice) před 

domem. Ale víme co se děje s tímto odpadem dále? Jistě je pohodlné říci, že se odpad odveze 

někam na skládku. Ale co bude, až se skládka zaplní? Založíme skládku novou? A kde? Chce 

někdo z nás mít skládku za domem? Staráme se o to, co bude nebo co by mohlo být, 

kdybychom byli důslednější a třeba se snažili svůj odpad třídit?   

 Třídění odpadu se mnozí lidé již věnují. Někdo, protože musí, někdo protože chce   

a někdo, protože je o správnosti svého počínání přesvědčen. Třídění odpadů je záležitost, 

dotýkající se jednotlivce, firmy či organizace, tedy každého, komu není lhostejný stav 

prostředí, ve kterém žije či podniká. Hlavní význam třídění odpadu spočívá v tom, že se tím 

snižuje množství odpadu, které je třeba zlikvidovat jiným způsobem.  

 Jaký je nejjednodušší, nejlevnější a nejefektivnější způsob likvidace odpadů? To je 

snadné – předcházet jejich vzniku, nevytvářet jich tolik a v neposlední řadě se snažit správně 

a v maximálním množství odpady recyklovat.  

 Město Meziboří je v oblasti třídění odpadů na dobré úrovni, nicméně celková 

produkce komunálního odpadu, a to i směsného, je stále vysoká. Celková hmotnost odpadu 

vyvezeného z města neustále stoupá a stoupá také cena za likvidaci netříděného odpadu. 

Naopak tříděný odpad je pro město finančním přínosem. Proto jsem se ve své práci zaměřila 

na zjištění současného systému odpadového hospodářství města Meziboří z hlediska jeho 

vlastního provozu, řízení a organizace. Zhodnotila jsem finanční a materiálové zatížení dané 

oblasti a efektivnost systému nakládání s odpady ve městě Meziboří.  

  Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy shromážděných informací a dat 

zhodnotit současný stav nakládání s odpady ve městě Meziboří, vyhodnotit je, zjistit slabé 

stránky odpadového hospodářství města a na základě zjištěných nedostatků pak navrhnout 

možná opatření k jeho zlepšení.  
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2 Problematika komunálních odpadů z hlediska legislativy  

České zákony a další právní normy jsou plně kompatibilní s evropskými. České 

zákony v oblasti ochrany životního prostředí nebo podzákonné normy jsou dokonce často 

navrhovány přísněji, než jak vyžadují příslušné směrnice EU. Právní normy, zejména v oblasti 

odpadového hospodářství, jsou však často novelizovány, takže jsou poněkud nepřehledné. 

Aktualizovaná jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva životního prostředí [22].  

Česká republika se řídí v oblasti odpadového hospodářství zákonem č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech    

a o změně některých zákonů. Dále se řídí dalšími vyhlášky a nařízeními.  

2.1 Legislativa 

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

 Zákon o odpadech je základním českým zákonem pro oblast odpadového 

hospodářství. Zavedl takzvanou „hierarchii odpadů“, kde na prvním místě stojí předcházení 

vzniku odpadů a na druhém místě je znovupoužití již nepotřebných výrobků. Pro odpady pak 

dále platí, že materiálové využívání odpadů (recyklace) má mít přednost před energetickým 

využíváním, a to by zase před odstraňováním odpadů (tedy skládkováním). 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů 

 Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů    

z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek  

v těchto obalech obsažených. Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou 

v ČR uváděny na trh nebo do oběhu a stanoví práva a povinnosti při nakládání s těmito obaly.  

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

 Obsahem vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady je kromě jiného výčet 

požadavků a podmínek nutných k udělení povolení k provozování zařízení. Vyhláška se 

zabývá dále podmínkami provozu skládek odpadů, dále pak podmínkami čerpání finanční 

rezervy na rekultivaci a sanaci skládek a podmínkami pro nakládání s vybranými druhy 

odpadů. Jsou uvedeny další podrobnosti k plánům odpadového hospodářství. 
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Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR 

 Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) je nástrojem řízení odpadového 

hospodářství. Po POH ČR byly zpracovány Plány odpadového hospodářství jednotlivých 

krajů, které z „celorepublikového“ POH vycházejí. 

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 

spalování odpadu 

 Toto nařízení vlády stanovuje emisní limity a provozní podmínky pro spalovny 

odpadu a zařízení schválená pro spoluspalování odpadu. Tato norma v sobě zahrnuje 

odpovídající ustanovení Směrnici Rady 89/369/EHS, o předcházení znečišťování ovzduší   

z nových spaloven komunálního odpadu, Směrnici Rady 94/67/ES, ke spalování 

nebezpečného odpadu a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES, o spalování 

odpadu. 

2.2 Rozvoj nakládání s odpady v obcích a městech 

Odpadové hospodářství v České republice došlo od poloviny devadesátých let 

bouřlivým vývojem. Došlo k zásadnímu zlepšení jeho parametrů, avšak současně nekleslo 

množství skládkového odpadu. Dosud nebyla předložena jakákoliv realistická a hodnověrná 

koncepce řešení tohoto problému, který tíží především ty, kteří jsou odpovědní za nakládání  

s komunálními odpady, tedy obce, města a kraje [22]. 

Současný stav nakládání s komunálním odpadem 

 Současný stav nakládání s komunálním odpadem na území České republiky se dá 

shrnout do těchto základních bodů: 

• Stávající Plán odpadového hospodářství České republiky je nesystémový. Plán 

vyžaduje splnění cílů, které jsou při současných technologických možnostech téměř 

nesplnitelné, avšak především jsou pro města a obce prakticky ekonomicky nereálné 

bez extrémního zatížení obyvatel. Jednotlivé prvky plánu si koncepčně odporují    

a některé jeho části jsou prakticky nerealizovatelné při stávající legislativě. 

• Tvorba nejrůznějších státních koncepcí a legislativních, fiskálních či ekonomických 

nástrojů státu, které mají formu různých norem, či stimulů donutit původce odpadů 
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včetně obcí k plnění POH na všech úrovních je chaotická. Základem těchto kroků jsou 

často požadavky politiků na neustálé změny legislativy, které jsou navíc zásadně 

ovlivňovány nejrůznějšími nevládními organizacemi zaměřenými na jednotlivé 

vzájemně konstrukčně nepropojené požadavky v regulaci nakládání s odpady. Přitom 

nejmenší ohled je brán na stanoviska těch, kteří kdo jsou za nakládání s odpady 

skutečně odpovědní, tedy na stanoviska krajů, měst a obcí. 

• Města, obce i kraje pohlížení na odpadové hospodářství jako na svou odpovědnost 

vůči občanům, kterým musí zajistit efektivní nakládání s odpady a zároveň vysoký 

standart ochrany životního prostředí. Tento odpovědný přístup se zásadně liší od 

administrativního postoje Ministerstva životního prostředí ČR k odpadové 

problematice. Zatímco MŽP určuje co je a není správné v odpadech, které technologie 

zdanit či zpoplatnit, které přímo legislativně omezit a které bez ohledu na jejich 

efektivitu prosazovat obce a města jsou těmi, kteří se zodpovídají svým občanům za 

skutečných stav nakládání s odpady a zejména za náklady s tím spojené. 

• Obce a města předkládají svou koncepci řešení nakládání s komunálním odpadem, 

která prokazatelně umožňuje splnit všechny požadavky EU, maximalizovat využití 

odpadu a zároveň minimalizovat finanční dopad na občana. Města a obce vyzývají 

státní správu k vytvoření stabilního legislativního prostředí v oblasti odpadového 

hospodářství. Prostředí, ve kterém nebudou omezovat žádné způsoby nakládání    

s odpady a ani nebudou preferovány jednou ty a jindy jiné způsoby nakládání     

s odpady. Obce a města žádají o to, aby jim bylo poskytnuto právně stabilní prostředí, 

které umožní budování dlouhodobě funkčních integrovaných systémů nakládání    

s odpady v celých regionech. 

• Obce a města žádají od státu rozumnou, reálnou, nediskriminační a neovlivnitelnou 

podporu pro systém odpadového hospodářství v jednotlivých krajích a obcích, 

odpovídající té míře podpory, která je běžná v jiných státech EU [22]. 

 

 2.3 Nástroje řízení odpadového hospodářství 

 V ČR existuje soustava nástrojů podporující řízení odpadového hospodářství. Jedná se 

o nástroje především administrativní, ekonomické a ostatní nástroje. 
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Významným administrativním nástrojem je vyhláška obce o systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, souhlas k provozu 

zařízení, povinnost zpětného odběru a řada dalších nástrojů vyplývající z právních norem na 

úseku odpadového hospodářství [22]. 

 K ekonomickým nástrojům patří poplatek za skládkování odpadů, rezerva pro 

rekultivace skládek, úhrada nákladů na OH obcí občany atd. 

 Ostatní nástroje jsou: organizační, informační, institucionální, výchova a vzdělávání, 

výzkum, vývoj a případně další. Určitou roli zde mají i nástroje dobrovolné. Ne všechny 

nástroje jsou dostatečně účinné. Chybí nástroje na podporu trhu s recyklovanými výrobky. 

 Úhrada nákladů občany je velmi nízká. 

 Negativní vliv na rozvoj systému nakládání s odpady v obcích má nestabilita právního 

prostředí, při které dochází ke změnám administrativních i ekonomických nástrojů. To 

znemožňuje plánování a realizaci dlouhodobých a investičně náročných projektů       

v odpadovém hospodářství [22].  

 

2.4 Nakládání s komunálními odpady 

Komunální odpad je zákonem o odpadech definován jako - „veškerý odpad vznikající 

na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad      

v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání“[17].  Prováděcím právním předpisem, ve kterém je 

vymezen komunální odpad je vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění 

vyhlášky č. 503/2004 Sb. (dále jen Katalog odpadů). V její příloze č. 1 jsou komunální 

odpady uvedeny ve skupině 20, kterou tvoří jednotlivé druhy odpadů s uvedenými 

katalogovými čísly (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady    

a odpady z úřadů).  

 Komunální odpad představuje veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob. Zákon o odpadech stanoví, že původcem komunálního odpadu je obec. Obec 

se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na 

místě k tomu určeném a současně se stane vlastníkem těchto odpadů. Oprávněnou osobou je 

podle zákona o odpadech „každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto 

zákona nebo podle zvláštních právních předpisů“.  



Miluše Mojžíšová: Analýza odpadového hospodářství Města Meziboří 

 

 

2010  6 

 

 Komunální odpad pocházející z obcí tvoří cca 70 % všech komunálních odpadů 

produkovaných v ČR. Zbytek, tedy cca 1,2 mil. tun komunálních odpadů není produkováno 

obcemi a obce ani kraje nemají žádnou možnost ovlivnit nakládání s nimi [22]. 

Výskyt materiálově využitelných (recyklovaných) složek představuje v ČR cca   

28,3 % z celkové produkce komunálních odpadů z obcí. Výskyt složek je závislý na složení 

obyvatel, které je odlišné od ostatních evropských zemí. V současné době se odděleně sbírá 

a recykluje cca 11 % komunálních odpadů z obcí [22]. 

Materiálové využití komunálních odpadů je omezené. Běžnými a zavedenými způsoby 

sběru nelze dosáhnout vyšší účinnosti třídění odpadů než 65 – 70 %, proto ani při 

maximálním třídění a výchově obyvatel recyklace komunálních odpadů nepřesáhne 20 % a to 

ani při zavedení nákladných experimentů, jakými je například povinné zálohování obalů. 

 Míra sběru a následné recyklace využitelných odpadů je srovnatelná s vyspělými 

evropskými státy. Využití odděleně sebraných složek se pohybuje mezi 27 % (Rakousko)   

a 42,5-47 % (Německo, Švýcarsko). Je to ale včetně odděleného sběru odpadů ze zeleně, 

který není v ČR zahrnut do evidence odpadů, a bioodpadů, jejichž sběr na úrovni obcí není 

zaveden ve větší míře (v ČR spíše tradice domácího kompostování). Zmiňované evropské 

země používají vlastní kódování odpadů a do využitelných odpadů jsou začleněny také 

odpady obalové z obchodní sítě a živnostenské odpady. V ČR se do míry využití započítávají 

pouze odděleně sebrané odpady z domácností [22].  

 Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů z obcí je 1,3 mil. tun, přitom 

největší měrou 73,4 % se na jejich produkci podílí směsný komunální odpad [22]. 

 Využití těchto odpadů je dnes zajištěno pouze u lepenky a papíru, textilu, odpadů ze 

zahrad a odpadů ze stravoven, 87 % směsných komunálních odpadů obsahující biologicky 

rozložitelné složky, se skládkuje, protože na rozdíl od těch států EU, které vykazují vysoké 

využití komunálních odpadů je u nás dlouhodobě potlačováno jejich využití v energetických 

systémech [22]. 

 Česká republika dlouhodobě výrazně zaostává za vyspělými státy Evropy ve využití 

komunálních odpadů pro energetické účely, zatímco předstihuje většinu Evropy v třídění 

odpadu pro materiálovou recyklaci. V ČR se proto většina těchto odpadů ukládá bez využití 

na skládky, právě proto, že podíl energetického využití je minimální. Za neplnění limitů 

daných Směrnicí 99/31/ES o skládkách odpadů reálně hrozí ČR nejdéle od roku 2013 pokuta 

ze strany Evropské komise [22]. 
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2.4.1  Povinnosti obce jako původce odpadu 

Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou 

fyzické osoby ukládat komunální odpad, který produkují a zajistit místa, kam mohou fyzické 

osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. rozpouštědla, zářivky apod.). 

Dále má povinnost zajistit místa k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu ve 

stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajistit odvoz oprávněnou 

osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem 

oprávněnou osobou. Obec určí místa, kam mohou fyzické osoby ukládat komunální odpad  

a jeho nebezpečné složky, obecně závaznou vyhláškou, která stanoví systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím 

katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.  

 Na základě obecně závazné vyhlášky stanoví a vybírá poplatek za komunální odpad 

vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů podle zvláštního zákona (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů). 

 Mezi hlavními povinnostmi obce jako původce odpadů patří: 

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

• zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle zákona o odpadech 

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

• zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle zákona o odpadech 

• v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby 

odkládat komunální odpad, který produkují 

• zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního 

odpadu 

• převádět odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 

předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související      

s nakládání s odpady 

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpad  

a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem  
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o odpadech a prováděcím právním předpisem 

• zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu se zákonem o odpadech     

a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění 

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a zdravotní prostředí   

v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství 

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném   

v zákoně o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů) [17]. 

 

2.4.2  Společnost EKO-KOM a.s.  

 EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění 

povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů v rámci tříděného sběru odpadů ve 

spolupráci s obcemi. Jedná se o neziskovou společnost, založenou producenty obalů     

a baleného zboží, která v ČR vytvořila efektivně fungující celostátní systém nakládání    

s obalovými odpady a jejich dalšího využití a recyklace. Společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje 

plnění povinností podniků tak, aby obal směřoval od spotřebitele k následnému využití    

a recyklaci, a současně podporuje obce při plnění povinnosti zajistit tříděný sběr odpadů od 

občanů. Podrobné schéma provozu společnosti EKO-KOM je zobrazené na obr. 1. 

 Systém EKO-KOM dlouhodobě plní podmínky autorizace, ale také zákonné 

povinnosti kladené státem na klienty systému EKO-KOM. Systém EKO-KOM dosahuje 

procent využití a recyklace obalových odpadů vyplývajících z požadavků směrnice EU    

a zákona o obalech.  

 Kromě financování tříděného sběru v obcích realizuje také krajské projekty, které mají 

dva hlavní cíle. Jedním je poskytnutí technické podpory obcím při sběru a třídění obalových 

odpadů a druhým je vzdělávání obyvatel a zajištění zlepšení informovanosti o třídění     

a recyklaci odpadů.  

 Při své činnosti využívá společnost EKO-KOM, a.s. značku, tzv. Zelený bod. Umístění 

značky na obalu znamená, že za něj byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, 

třídění a využití obalů. Značka Zelený bod je ochrannou známkou – k používání jsou 

oprávněni pouze klienti společnosti EKO-KOM. Použití ochranné známky Zelený bod na  
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výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové 

společnosti EKO-KOM, která je nositelem práv na území ČR [4]. 

 

 

                          Obr. 1 Schéma provozu společnosti EKO-KOM a.s. 

 Zdroj: [21] 

 

 Společnost EKO-KOM a.s. na jedné straně uzavírá „Smlouvy o sdruženém plnění“ 

s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě smluvního vztahu shromažďuje 

údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichž výše je závislá na výši vykazované produkce 

obalů. 

 Na druhé straně společnost uzavírá „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci 

odpadů z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. Ty mají poté za 

povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na 

základě které společnost EKO-KOM a.s. přispívá finančními prostředky na systémy sběru, 

třídění a využití obalového odpadu.  

 Obec pak získává nárok na odměnu, která se vypočítává na základě pravidelného 

čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami 

komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů a její 

výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené   

s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů [4]. 
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3 Plán odpadového hospodářství a jeho plnění 

 

 Plán odpadového hospodářství (dále jen POH) upravuje postupy a podmínky 

odpadového hospodářství na všech úrovních. Ať už na úrovni České republiky, jednotlivých 

krajů či v neposlední řadě na úrovni měst a obcí, které to mají dáno zákonem. Zpracovává se 

za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle 

zákona o odpadech. 

 Povinnost zpracovat POH  mají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 tun 

nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu. POH původce musí být   

v souladu se závaznou částí POH kraje a jejími změnami. 

 

3.1 Plán odpadového hospodářství ČR 

 Plán odpadového hospodářství ČR nabyl účinnosti dne 1. července 2003 a jeho 

platnost byla zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. stanovena na dobu 10 let, tj. do roku 2013. 

Jedná se o základní dokument, podle kterého se řídí odpadové hospodářství u nás a ukazuje, 

kterým směrem by se mělo odpadové hospodářství u nás ubírat. Na základě analýz 

skutečného stavu, zkoumání trendů a vývoje legislativy se tento dokument pokusil navrhnout, 

jak budeme nakládat s různými typy odpadů a jakých cílů chce naše republika v této oblasti 

dosáhnout. Na POH celostátní navázaly jednotlivé krajské Plány odpadového hospodářství, 

které cíle dané POH ČR převádějí na krajskou úroveň (vlastní plány odpadového hospodářství 

mají také obce i větší podniky). Plán odpadového hospodářství je pravidelně vyhodnocován.  

 

3.2 Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 

 Obecně závaznou vyhláškou Ústeckého kraje č. 1/2005 ze dne 26. ledna 2005 byla 

vyhlášena závazná část Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.  Tato vyhláška byla 

zveřejněna dne 28. února 2005 ve věstníku právních předpisů Ústeckého kraje, částka    

2, ročník 2005 [12].  

 Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství nastává původci odpadu, který ke 

dni vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje 
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množství větší než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1.000 t ostatního odpadu, do   

1 roku od dosažení produkce odpadů nad výše uvedený limit (zákon č. 185/2001 Sb.,    

o odpadech a o změně některých zákonů).  

 Závazná část Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje vychází z Plánu 

odpadového hospodářství ČR a je v souladu s jeho závaznou částí. Je také závazným 

podkladem pro zpracování Plánu odpadového hospodářství jednotlivých původců odpadů   

a podkladem pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí 

v oblasti odpadového hospodářství. V závislosti na závazné části Plánu odpadového 

hospodářství ČR, stanoví konkrétní cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro: 

• předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností 

• nakládání s komunálními odpady a odpady obalů 

• nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona 

• nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými 

• využívání odpadů 

• snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné 

složky v nich obsažené 

• vytváření integrovaného systému nakládání s odpady  

 Ve směrné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje jsou především 

principy a postupy, jak dosáhnout cílů, taxativně vyjmenovaných v závazné části POH ÚK. 

 Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje není plánem jen pro samotný Ústecký 

kraj, ale pro všechny subjekty odpadového hospodářství, působících na území celého kraje. Je 

současně efektivním nástrojem při řízení při hospodaření s odpady v celém kraji [12]. 

 

3.3 Plán odpadového hospodářství města Meziboří 

 Plán odpadového hospodářství města Meziboří byl vypracován na základě zákona   

o odpadech a vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Plán 

analyzuje současný stav nakládání s komunálními odpady a dalšími odpady, jejichž původcem 

je město Meziboří, porovnává ho s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a cíli, stanovuje 

opatření a cíle pro budoucí nakládání s odpady.  
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 Dle zákona o odpadech musí být Plán odpadového hospodářství původci zpracován na 

dobu nejméně pěti let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž 

základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek.  

 Samotný Plán odpadového hospodářství města Meziboří byl zpracován v roce 2006 

akreditovanou společností ECO trend, s.r.o. Na základě požadavku města byl zpracován na 

dobu pěti let s horizontem do roku 2011. Jeho hlavním cílem je zajistit efektivní hospodaření s 

odpady na území města a účinnou prevencí, výchovou, osvětou i konkrétními technicko-

administrativními kroky zlepšit kvalitu životního prostředí pro všechny obyvatele města. Je 

strategickým dokumentem města v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, 

specifikuje a hodnotí nezbytné změny současného nakládání s odpady, které by měly být v 

souladu s platnými legislativními požadavky a prioritami Ústeckého kraje v oblasti 

odpadového hospodářství. 

 Plán odpadového hospodářství města Meziboří je rozdělen do několika částí. Do části 

analytické, závazné a návrhové. 

 Analytická část pojednává o základní charakteristice území města Meziboří, řízení 

odpadového hospodářství, produkci odpadů, nakládání s odpady, vyhodnocení stávajícího 

způsobu nakládání s odpady s požadavky zákona a příjmy a výdaje na odpadové hospodářství 

města [11]. 

 Cíle a opatření vycházejí z návrhové a směrné části Plánu odpadového hospodářství 

města Meziboří a jsou definovány takto: 

• zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace a 55% všech vznikajících 

odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do 

roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 

• pokračovat v maximální možné míře ve využívání systémů nakládání s odpady, které 

jsou v souladu se závaznou částí POH Ústeckého kraje 

• snížit maximální množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen 

BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010    

75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 

nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 
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• snížit měrnou produkci nebezpečného odpadu o 20% do roku 2010 ve srovnání    

s rokem 2000 

• snížit množství infekčních odpadů jejich odděleným sběrem [11]. 

 

3.3.1  Hlavní cíle POH města Meziboří 

 Cíle a opatření Plánu odpadového hospodářství města Meziboří vycházejí ze závazné 

části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje a v POH města Meziboří jsou 

definovány takto: 

• Pokračovat v maximální možné míře ve využívání stávajících systémů nakládání   

s odpady, které jsou v souladu se závaznou částí POH Ústeckého kraje.  

• Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech vznikajících 

odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do 

roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. 

• Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen 

BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce  

75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 

nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. 

• Snížit produkci nebezpečných odpadů o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 

s předpokladem dalšího snižování. 

• Snížit množství infekčních odpadů jejich odděleným sběrem [11] 

 

3.3.2  Plnění POH města Meziboří  

Cíl č. 1 – Pokračovat v maximální možné míře ve využívání stávajících systémů 

nakládání s odpady, které jsou v souladu se závaznou částí POH Ústeckého kraje.  

  

 Kvalita řízení odpadového hospodářství je ve městě Meziboří průběžně zvyšována,  

a to účastí odpovědných zaměstnanců na školení v oblastech nakládání s odpady. Průběžně 

sledují legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství, a pokud dojde ke změnám, 

zajistí jejich plnění. Na konci roku 2007 požádalo město Meziboří Krajský úřad Ústeckého 
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kraje, Odbor životného prostředí a zemědělství o rozšíření souhlasu k provozování zařízení  

k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. V lednu 2008 byl sběr odpadu na 

sběrném dvoře rozšířen o tyto druhy odpadů: 

• 130208 – Jiné motorové, převodové a mazací oleje (odpady kategorie N) 

• 180101 – Ostré předměty 

• 180103 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky   

s ohledem na prevenci infekce (N) 

• 200135 – Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 200121 a 200123 (N) 

• 200136 – Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 

200123, 200135 (O) 

 Rozšíření o další druhy odpadů nebylo vzhledem k produkci odpadů za rok 2006 

nutné. Nadále se ve městě sleduje průběžná produkce odpadů na sběrném dvoře      

a vyhodnocuje, zda bude nutné rozšíření souhlasu k provozování zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, tedy sběrného dvora o další druhy odpadů [11].  

 

Cíl č. 2 Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech vznikajících 

odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 

2010 ve srovnání s rokem 2000. 

 

 Plnění tohoto opatření spočívá ve zvyšování počtu nádob na jednotlivé složky 

komunálního odpadu. Počet nádob byl v roce 2008 navýšen o dvě kompletní stanoviště na 

tříděný odpad. V současné době má město celkem 14 stanovišť. Do konce roku 2011 bude na 

území města rozmístěno celkem 15 separačních nádob na sběr skla, 15 nádob na sběr plastů  

a 15 nádob na sběr papíru.  

 Technické služby města Meziboří sledují a vyhodnocují četnost svozu separovaných 

složek komunálního odpadu s ohledem na toto rozšiřování. Uvedené skutečnosti mají přímou 

vazbu na smlouvu o zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady a v případě 

potřeby budou řešeny dodatky k této smlouvě.  

 Mezi nejdůležitější cíl města patří získat veřejnost k oddělenému sběru využitelných 

složek komunálního odpadu.  
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 Uvedené spočívá ve stanovení vhodných komunikačních prostředků v oblasti 

informování veřejnosti o možnosti a místech odděleného sběru složek komunálního odpadu. 

 Město Meziboří informuje veřejnost o možnostech a místech odděleného sběru složek 

komunálního odpadu, využití sběrného dvora k uložení nebezpečného odpadu např. 

prostřednictvím čtrnáctideníku Radnice, formou informačních plakátů a letáků do schránek  

a webových stránek města. Dále byli v roce 2008 občané města informování prostřednictvím 

novinového článku v místních novinách „Radnice|“ o možnosti odložit prázdné nápojové 

kartony do žlutých kontejnerů na sběr plastů. Tyto kontejnery jsou označeny viditelným 

nápisem. Nápojové kartóny jsou následně vytřiďovány na třídičce odpadů u svozové 

společnosti Mostecké odpady, spol. s.r.o. 

 Město Meziboří se zapojilo do unikátního projektu „Zelená obec“. V rámci tohoto 

projektu poskytuje svým občanům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů 

prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí, 

přírodních zdrojů a zdraví člověka. Město získalo certifikát, který opravňuje používat logo 

„Zelená obec“. Sběrný box je umístěn v prostorách Městského úřadu v Meziboří a je řádně 

označen. Obyvatelé města o možnostech odložit vysloužilá malá elektrozařízení do tohoto 

sběrného boxu byli informováni formou letáků, který byl vložen do jejich schránek. 

Společnost REMA Systém, která zastřešuje tento projekt, odváží elektroodpad bezplatně. 

Občané, ale prozatím tuto možnost využívají minimálně [11]. 

 

Cíl č. 3 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále 

jen BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 

75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 

nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. 

 

 Ve městě je v současné době zavedeno oddělené shromažďování části BRKO, a to 

papíru a biologicky rozložitelných odpadů (z údržby zeleně města i od občanů). Tyto odpady 

jsou následně využívány (papír-recyklace, odpad ze zeleně - předán k využití společnosti 

EKO-Dendra s.r.o.). Na sběrném dvoře je následně odpad ručně dotřiďován, tak aby podíl 

BRKO na celkové produkci byl co nejmenší. Cílem města je vytvořit takové podmínky, aby 

na skládky byly ukládány pouze upravené komunální odpady obsahující maximálně     

9% biologicky rozložitelné složky. Proto je nutné zvýšit separaci jednotlivých složek 



Miluše Mojžíšová: Analýza odpadového hospodářství Města Meziboří 

 

 

2010  16 

 

komunálního odpadu, pokračovat v separaci BRO (odpad z údržby zeleně) od občanů a řádně 

informovat občany o možnostech separace BRO. 

 Jedná se o dlouhodobý cíl, který město naplňuje postupným zvyšováním separačních 

nádob a v pokračování v separaci BRO(odpad z údržby zeleně) [11]. 

 

Cíl 4.  Snížit produkci nebezpečných odpadů o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 

2000 s předpokladem dalšího snižování 

 

 Opětovně je potřeba k tomuto cíly získat veřejnost a pravidelně informovat občany  

o možnostech předávání nebezpečných odpadů na sběrný dvůr a to formou letáků      

a publikováním ve čtrnáctideníku Radnice, kde bude také město informovat občany     

o možnostech předávání použitých výrobků, které podléhají režimu zpětného odběru     

u povinných osob.  

 V květnu 2008 byl uzavřen smluvní vztah mezi městem a společností ASEKOL  

s.r.o. O zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Náklady spojené s odvozem a následným 

zpracováním vyřazených elektrozařízení, které město na sběrném dvoře odebere, nese v plné 

výši společnost ASEKOL s.r.o. Toto umožňuje městu částečně snížit náklady na sběr a další 

zpracování nebezpečných odběrů [11].  

 

Cíl č. 5 Snížit množství infekčních odpadů jejich odděleným sběrem 

  

 Závazná část POH Ústeckého kraje stanovuje samostatné opatření pro zavedení 

systému, sběru odpadu kategorie č. 180101 – Ostré předměty. Tato část je tedy závazná i pro 

město Meziboří, jako původce odpadu. Je tedy povinno zavést systém sběru odpadu kategorie 

č. 180101. Z tohoto důvodu uzavřelo v roce 2008 smluvní vztah s oprávněnou osobou na 

odstranění tohoto odpadu a tou je společnost SITA CZ a.s se sídlem v Praze. U této 

společnosti byl zakoupen speciální kontejner, který splňuje podmínky kontrolovaného    

a zabezpečeného shromažďování odpadu kat. č. 180101. 

Tento kontejner obsluhuje pracovník sběrného dvora, který byl řádně proškolen akreditovanou 

společností KONTROL s.r.o.  [11]. 
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4 Analýza efektivnosti nakládání s odpady 

 Město Meziboří postupuje při řízení odpadového hospodářství v souladu s platnou 

legislativou. Kompetence města, jako správního orgánu, nebo jako původce odpadů, v oblasti 

odpadového hospodářství jsou stanoveny na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho prováděcích 

vyhláškách, zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů a jeho 

prováděcích vyhláškách, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona      

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.  

 

  4.1  Řízení odpadového hospodářství  

Jednou ze základních povinností obce je v souladu se zvláštními právními předpisy 

určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit 

místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Zákon  

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) 

umožňuje obci, aby ve své samostatné působnosti stanovila obecně závaznou vyhláškou obce 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním 

odpadem. 

Ve městě je v platnosti Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města. Tato vyhláška je doplněna 

přehlednou mapou, která ukazuje rozmístění sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů, 

včetně sběrného dvora. 

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální 

odpad vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů podle zvláštního zákona (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákon). 

Město stanovilo místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě § 10 písm. d) a § 84 odst.  
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2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

a § 14 odst. 2 zák. č. 656/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2008, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.   

Tyto obecně závazné vyhlášky vydává zastupitelstvo města na základě zmocnění 

uvedeného v zákoně o obcích a ve zvláštních zákonech.  

Město se dále při řízení odpadového hospodářství řídí Plánem odpadového 

hospodářství, který byl zpracován na základě ustanovení části sedmé zákona o odpadech   

a vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Tento plán je 

zpracován na období let 2007 až 2011. 

 

 4.1.1   Město Meziboří  

 Město Meziboří je mladé moderní Podkrušnohorské město, které se nachází     

v Ústeckém kraji v blízkosti měst Most a Litvínov (příloha č. 1).  Rozkládá se na ploše    

o rozloze 1.440 ha. Počet obyvatel obce, produkující odpad, se za posledních 10 let stále 

pohybuje kolem 5.000 evidovaných obyvatel a produkují přes 1.000 tun odpadu ročně, což 

zakládá zákonnou povinnost, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., sestavit plán odpadového 

hospodářství.   

 Na území města působí několik podnikatelských subjektů. Nejvýznamnějšími podniky 

působícími na území města a zároveň významní původci odpadů jsou následující společnosti: 

ALLKON s.r.o.                               - výstavby budov, pozemní a inženýrské stavitelství 

SVAMP s.r.o.                                  - výškové a montážní práce 

DOTERM SERVIS s.r.o.      - výroba, distribuce tepla a správa bytového a  

                                                       nebytového fondu 

EURO-IZOLAČNÍ s.r.o.                  - teplené průmyslové izolace, opláštění objektů 

EDU-CHEM a.s.                             - střední škola 

 Dále jsou ve městě zastoupeny podnikatelé-fyzické osoby (505), subjekty podnikající 

v oblasti služeb, prodeje a oprav motorových vozidel, spotřebního zboží a pohostinství, 

stavebnictví, dopravy a spojů, školství a zdravotnictví. 

 Město prozatím neuvažuje o vybudování průmyslové zóny. Ve městě není ani velká 

možnost obytné výstavby, z důvodu nedostatku stavebních parcel. 
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4.1.2  Technické služby města Meziboří 

Technické služby města Meziboří jsou organizační složkou města a zajišťují provoz 

Sběrného dvora města, i když původcem odpadu je Město Meziboří. Dále zajišťují služby 

jako údržbu veřejné zeleně, údržbu silnic, chodníku, dětských hřišť, kanalizace a veřejného 

zařízení, zimní údržbu apod. Zajišťují také odvoz komunálního odpadu z velkoobjemových 

kontejnerů rozmístěných ve městě. Činnost Technických služeb je koordinována vedením 

Města Meziboří. 

 Prostřednictvím Technických služeb je také řešena problematika objemného odpadu. 

Po městě jsou rozmístěny 4 stabilní velkoobjemové kontejnery. Po naplnění jsou odváženy na 

skládku Célio a.s. V případě výskytu nebezpečných složek ve velkoobjemových kontejnerech 

(mrazáky, lednice, televizory, zářivky apod.) jsou tyto vyseparovány ve sběrném dvoře    

a následně je zabezpečeno jejich odstranění v souladu s platnými právními předpisy. 

 Technické služby města Meziboří zajišťují také každodenní odvoz odpadkových košů 

a úklid kolem popelnic na komunální odpad. Minimálně dvakrát ročně jsou pořádány tzv. 

Sběrné soboty, při kterých je sbírán od občanů zejména objemný odpad. Občané jsou 

informováni prostřednictvím vyvěšených informačních plakátů na jednotlivých domech nebo 

uveřejněním v oblastním tisku. Systém tohoto sběru je velmi efektivní a občany využívaný.   

 Ke sběru komunálního odpadu od občanů (papír, plast, sklo) se používají označené 

nádoby o objemu 1100 l (papír, plast) a plechové zvony (sklo). 

 Problematiku odpadového hospodářství v rámci odboru zabezpečuje samostatný 

referent OVMaŽP – agenda správy životního prostředí. Centrální evidence odpadů je vedena 

v elektronické podobě. Roční hlášení o produkci odpadů jsou předávána v papírové podobě 

Krajskému úřadu v Ústí nad Labem prostřednictvím úřadu s rozšířenou působností     

v Litvínově. 

4.1.3  Sběrný dvůr města Meziboří 

 Občané města Meziboří mohou využít sběrný dvůr umístění u areálu Kotelna    

13 v Meziboří. Sběrný dvůr je sběrným místem pro odpad, který je následně odvážen na 

skládku odpadů, či k využití. Nachází se zde shromažďovací nádoby, které jsou označeny 

názvem odpadu, uvedeném v katalogu odpadů, katalogovým číslem, přiřazeným konkrétnímu 

druhu odpadu a grafickým symbolem, které obsahuje příslušné nebezpečné vlastnosti 
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shromažďovaného odpadu. V blízkosti shromažďovacích nádob jsou umístěny identifikační 

listy nebezpečného odpadu. Všechny odpady na sběrném dvoře jsou shromažďovány ve 

shromažďovacích nádobách utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. 

 Sběrný dvůr slouží především pro ukládání odpadu pro fyzické osoby, obyvatele města 

Meziboří. V současné době je možné do sběrného dvora uložit druhy odpadů, které zobrazuje 

následující tabulka č. 1. 

Tabulka 1: Druhy odpadů ukládaných na sběrném dvoře 

kód odpadu kategorie Název odpadu podle katalogu 

13 02 08* N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

18 01 01 O/N Ostré předměty 

18 01 03* N 

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce 

15 01 10* N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

15 02 02* N 

Absorpční činidla, filtra ční materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

20 01 21* N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23* N Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky 

20 01 26* N Olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25 

20 01 27* N 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 

látky 

20 01 33* N 

Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 

a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 35* N 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod č. 20 01 21 a  20 01 23 

17 01 06* N 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahujících nebezpečné látky 

20 01 01 O Papír nebo lepenka 

20 01 02 O Sklo 

20 01 40 O Kovy 

16 01 03 O Pneumatiky 

20 01 36 O 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod č. 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 

20 03 07 O Objemný odpad 

                               Zdroj: [Příloha rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 13. 12. 2007]   
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4.2   Nakládání s odpady  

          Způsob nakládání s komunálními odpady ve městě Meziboří je podrobně popsán    

v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem na území města. 

 Nejčastějším způsobem nakládání s vyprodukovanými odpady z území města je 

skládkování směsných komunálních odpadů. Ostatní odpad by měl být ze strany obyvatel 

města tříděn. Občané města mají možnost shromažďovat tříděný odpad do zvláštních 

sběrných nádob. Rozmístění těchto nádob je zakresleno v mapě „Stanoviště tříděného odpadu 

a velkoobjemových kontejnerů“(příloha č. 2), která je k dispozici k nahlédnutí na Městském 

úřadě Meziboří, či na webových stránkách města. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně 

odlišeny a označeny příslušnými nápisy.  

 Objemný odpad je odkládán do velkoobjemových kontejnerů, které jsou zakresleny  

v příslušné mapě. Lze ho také odevzdat ve sběrném dvoře. Po naplnění jsou odváženy na 

skládku Célio a.s. V případě, že se ve velkoobjemovém kontejneru objeví nebezpečné složky 

(mrazáky, zářivky, lednička apod.) jsou vyseparovány prostřednictvím Technických služeb ve 

sběrném dvoře a je zabezpečeno jejich odstranění v souladu s platnými právními předpisy. 

 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemného odpadu je 

zajišťován dvakrát ročně, a to vyhlášením zvláštního sběrného dne, kdy je odpad odebírán na 

předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu 

určených.  Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdat ve sběrném dvoře. 

Informace o zvláštním sběrném dnu jsou zveřejňovány na informačních tabulích městského 

úřadu, webových stránkách města, výlepových plochách, prostřednictvím letáků a informací  

v místním deníku. 

 Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Jedná se o typizované sběrné 

nádoby, tzn. popelnice nebo kontejnery o objemu 110 litrů, 120 litrů a 1100 litrů (příloha   

č. 3). Tyto sběrné nádoby se nacházejí na stanovištích určených městem, tzn.  u jednotlivých 

čísel popisných bytových a rodinných domů a dalších budov. Dále odpadkové koše, které se 

nacházejí na veřejných prostranstvích ve městech.  

 Stavební odpad není odpadem komunálním. Pro odložení stavebního odpadu je možné 

objednat kontejner, který bude přistaven na dohodnuté místo a odvezen za úplatu. Kontejner 
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lze objednat u svozové společnosti Mostecké odpady s.r.o., která má s městem Meziboří 

uzavřenou smlouvu.  

 Město má uzavřený smluvní vztah se společností Mostecké odpady s.r.o., která 

zajišťuje svoz směsného komunálního odpadu z území města Meziboří, se společností 

EKOKOM, a.s., která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci odpadu z obalů a dále pak se 

společností ASEKOL, s.r.o., která zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení. Na sběrném dvoře 

bylo vytvořeno tzv. „místo zpětného odběru“. Náklady spojené s odvozem a následným 

zpracováním vyřazených elektrozařízení, které ve sběrném dvoře město odebere, nese v plné 

výši společnost ASEKOL, s.r.o. Toto následně umožňuje městu částečně snížit náklady na 

sběr a další zpracování nebezpečných odpadů. Zpětně odebraná elektrozařízení nejsou 

odpady. Za zajištění zpětného odběru společnost ASEKOL, s.r.o. poskytuje finanční odměnu. 

Odměna se skládá s fixní částky ve výši až 10.000,- Kč za každý provozovaný sběrný dvůr na 

území příslušné obce a variabilní složky, závisející množství sebraných elektrozařízení. 

Občané města jsou o této skutečnosti informovány prostřednictvím letáků, které byly 

doručeny do jejich poštovních schránek. 

 Na území města Meziboří se nenachází žádné soukromé sběrny odpadů, skládky, ani 

jiná zařízení na využití či odstranění odpad. 

 

4.3  Produkce odpadů 

 Obec je podle zákona o odpadech původcem komunálního odpadu, a tudíž se na ni 

vztahují i obecné povinnosti původců odpadů.  Původcem komunálních odpadů se stává 

obec v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném a obec se 

stane současně vlastníkem odpadů. Jednou ze základních povinností obce, je vést si 

průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.  

Celkové množství komunálního odpadu v obci neboli produkce se stanoví 

z evidence odpadů, kterou vede obec průběžně jako původce komunálního odpadu podle 

zákona o odpadech. 
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 4.3.1  Celková produkce odpadů 

Tabulka č. 2 spolu s grafickým znázorněním uvádí přehled celkového množství 

odpadů. Zde je patrné, že celková produkce odpadů za uvedené roky je celkem 

stabilizována. V roce 2006 je sice produkce odpadů zhruba o polovinu vyšší než     

v ostatních letech, ale dále se pak nezvyšovala a za roky 2006 až 2008 se celkové množství 

produkce odpadů ustálilo.    

Tato tabulka byla vypracována na základě informací, které jsou obsažené v ročních 

hlášeních o produkci odpadů města. 

 

Tabulka 2:  Růst produkce celkového množství odpadů v letech 2004 až 2008 

produkce (t/rok) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

celkové množství odpadů 1859,27 1154,33 2524,60 2384,00 2033,49 

                                                                                               Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 

  

 

 

Graf 1: Grafické znázornění růstu produkce odpadů v letech 2004 až 2008 

                                                                                             Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 
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Tabulka č. 3 obsahuje produkci jednotlivých druhů odpadů města Meziboří za 

období let 2004 až 2008. Zde je evidentní, že došlo k rapidnímu snížení směsného 

komunálního odpadu a to skoro o polovinu. Uvedené je zapříčiněno hlavně zvýšením 

množství vytříděného tj. separovaného odpadu a to díky navýšení počtu nádob na 

jednotlivé složky separovaného komunálního odpadu za uvedené roky a taky díky 

postupnému zvyšování informovanosti veřejnosti ve vztahu k oddělenému sběru 

využitelných složek komunálního odpadu a využití sběrného dvora k uložení 

nebezpečného odpadu. Na sběrném dvoře dále došlo k rozšíření o některé druhy odpadů, 

které začala veřejnost taktéž využívat.   

 Výkyvy biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO) jsou 

ovlivněny počtem sečí a klimatickými a povětrnostními podmínky v daném roce, které 

ovlivňují produkci tohoto odpadu. V roce 2007 bylo ve městě zavedeno oddělené 

shromažďování části BRKO, a to papíru a biologicky rozložitelných odpadů (z údržby 

zeleně města i od občanů). Tyto odpady byly následně využívány (papír-recyklace, odpad 

ze zeleně byl předán k využití společnosti Dendra s.r.o.). Na sběrném dvoře byl pak 

následně odpad dotřiďován tak, aby podíl BRKO na celkové produkci byl co nejmenší.  Na 

základě údajů za rok 2008 je patrné, že uvedeným opatřením došlo ke snížení produkce 

BRO a to prakticky o polovinu produkce.    

 K velkému výkyvu došlo v oblasti objemného odpadu. Dle produkce směsného 

komunálního odpadu, která se pro změnu markantně snížila, je pravděpodobné, že byl 

velkoobjemný odpad vytříděn z tohoto druhu odpadů. Uvedené je také spojené      

s neukázněností občanů, kteří odkládají nadměrné věci k nádobám na domovní odpad, 

nevyužívají sběrného dvora. Do města taktéž zajíždí občané z jiných měst, kde nejsou 

velkoobjemové kontejnery. Dále dle sdělení pracovníka OVMaŽP MÚ Meziboří využívají 

systému odpadového hospodářství bez řádného smluvního vztahu pravděpodobně také 

právnické osoby, které se tímto dopouštějí protiprávního jednání a navyšují neúměrně 

náklady města. 
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Tabulka 3: Produkce odpadů ve městě v letech 2004 až 2008 

PRODUKCE ODPADŮ V LETECH 2004 až 2008 uvedena v tunách (t) 

název: kategorie: kat.č.: rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 
rok 
2008 

Směsný komunální odpad O 200301 1648,00 741,00 1776,00 1484,97 862,09 

Papírové a lepenkové obaly O 150101 14,00 12,00 16,31 18,51 20,29 

Skleněné obaly O 150107 11,00 8,00 22,65 19,47 12,61 

Plastové obaly O 150102 5,00 5,00 6,22 6,89 12,52 
Biologicky rozložitelný 

odpad 
O 200201 174,00 123,00 78,06 100,46 49,28 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 

neuvedené pod č. 170901-
02-03 

O 170904 0,00 8,00 44,33 7,10 23,44 

Cihly O 170102 0,00 198,00 218,40 147,10 185,50 

Beton O 170101 0,00 59,00 278,84 539,48 220,38 

Zemina a kamení O 170504 0,00 0,00 52,73 19,46 0,00 

Vytěžená hlušina 
neuvedená pod č. 170503 

O 170506 0,00 0,00 9,10 0,00 0,00 

Pneumatiky O 160103 0,00 0,10 0,36 3,13 4,24 

Objemný odpad O 200307 5,00 0,11 0,00 35,54 636,26 

Kovy O 200140 0,00 0,00 15,75 0,42 5,50 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 150110 0,00 0,02 2,23 0,15 0,12 

Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 130208 0,00 0,09 0,82 0,94 0,50 

Baterie a akumulátory N 200133 2,00 0,00 2,75 0,28 0,18 
Vyřazená zařízení 

obsahující 
chlorfluorouhlovodíky 

N 200123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 

Barvy, tisk.barvy, lepidla a 
pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky 
N 200127 0,00 0,01 0,00 0,05 0,40 

Zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť 

N 200121 0,00 0,00 0,06 0,07 0,05 

Absorpční činidla, filtra ční 
materiály (včetně olejových 

filtr ů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny 
a ochrané oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N 150202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Vyřazené elektrické a 
elektronické zařízení 

obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod č. 200121 a 

200123 

N 200135 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                                                            Zdroj: [MěÚ Meziboří]                                                                                               
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4.3.2   Celková produkce separovaných odpadů 

 Tabulka č. 4 s grafickým znázorněním uvádí množství vyseparovaných složek 

komunálního odpadu. Od počátku roku 2006 je evidentní vzrůstající tendence.  

 

Tabulka 4: Růst produkce separovaných odpadů v letech 2004 až 2008 

celková produkce   produkce (t/rok) 

separovaných odpadů   2004 2005 2006 2007 2008 

papírkové a 

lepenkové obaly  

150101 O 14,00 12,00 16,31 18,51 20,29 

skleněné obaly  

150107 O 11,00 8,00 22,65 19,47 12,61 

plastové obaly 150102 O 5,00 5,00 6,22 6,89 12,52 

                                                                                               Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 

 

 

 

Graf 2: Růst produkce separovaných odpadů v letech 2004 až 2008 

                                                                                                Zdroj:[Vlastní, MěÚ Meziboří] 
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4.3.3   Celková produkce nebezpečných odpadů 

 Poslední tabulka č. 5 zaznamenává celkovou produkci nebezpečných odpadů.   

Z uvedené produkce je vidět značné kolísání. K značnému nárůstu produkce nebezpečného 

odpadu došlo zejména v roce 2006, což mohlo být zapříčiněno buď neodvezením 

nebezpečného odpadu v příslušném roce 2005 a převedením odpadu do následujícího roku 

2006 či neukázněností obyvatel města, kteří netřídili odpad a neukládali ho ani do 

určených nádob či na sběrný dvůr města. V dalších letech se však i tento druh odpadů 

stabilizoval.  

.   

Tabulka 5: Růst produkce nebezpečných odpadů v letech 2004 až 2008 

  produkce (t/rok) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

celková produkce 

nebezpečných odpadů 
2,27 0,12 5,86 1,49 1,38 

                                                                                               Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 

 

 

 

Graf 3: Růst produkce nebezpečných odpadů v letech 2004 až 2008 

                                                                                              Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří]
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4.3.4   Vyhodnocení produkce 

 Ve shora uvedených podkapitolách je zaznamenána analýza produkce celkového 

množství odpadů, dále jednotlivých druhů odpadů produkovaných na území města, 

separovaných a nebezpečných odpadů za období 2004 až 2008. Z uvedených tabulek a 

grafů vyplývá, že množství vyseparovaných složek komunálního odpadu postupně stoupá, 

což může být závislé od vzrůstající informovanosti a ochotě občanů vytřiďovat tyto 

využitelné složky ze směsného komunálního odpadu, ale také zvyšováním počtu nádob na 

jednotlivé složky separovaného odpadu. Vzhledem k tomu, že zvyšováním počtu nádob je 

jedním z cílů POH města Meziboří, mělo by i nadále docházet k jeho navýšení. 

 I když se celkové množství produkce odpadu na území města nezvyšuje, je potřeba 

držet ho stále pod kontrolou, co víc, snažit se o jeho snižování a zpětné využívání.  

4.4    Náklady na odpadové hospodářství města Meziboří  

         Množství vyprodukovaného odpadu se zvyšuje a tím i náklady obce.  Za náklady jsou 

v uvedené kapitole považovány skutečně vynaložené náklady na odpadové hospodářství.  

 

4.4.1   Příjmy města Meziboří 

Příjmy v oblasti odpadového hospodářství města, uvedené v tabulce č. 6 tvoří z 

velké části místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek hradí všichni občané, kteří 

trvale bydlí ve městě Meziboří. Je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2008 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku je stanovena ve výši 500,- Kč za osobu 

a příslušný kalendářní rok. Sazba poplatku musí být každoročně aktualizována na základě 

skutečných nákladů města na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu předchozího 

roku. Dalším druhem příjmu v oblasti odpadového hospodářství je tzv. odměna za zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Z grafu č. 4 vyplývá, že příjmy se ve 

sledovaném období liší. Tato odlišnost je závislá na tom, kolik trvale bydlících osob uhradí 

výše uvedený místní poplatek a kolik odpadů z obalů město vytřídí, jako původce odpadu.  
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Příjmy od obalové společnosti EKO-KOM a.s. Praha do konce roku 2006 nebyly 

příjmem města Meziboří, ale byly poukazovány svozové společnosti, která následně 

ponížila náklady na sběr a svoz komunálních odpadů městu Meziboří.  Z uvedené tabulky 

za roky 2007 a 2008 je vidět, že zvýšením třídění separovaných složek, vzrůstá i příjem od 

obalové společnosti EKO-KOM a.s. A to skoro o polovinu. 

 

Tabulka 6: Příjmy města Meziboří na celé odpadové hospodářství v letech 2004 až 2008 

Příjmy (K č) 2004 2005 2006 2007 2008 

Místní poplatek 

vybraný od trvale 

bydlících obyvatel   2 135 000 Kč  2 258 117 Kč 2 433 145 Kč 2 142 652 Kč 2 169 067 Kč 

Příjmy od obalové 

společnosti EKO-

KOM a.s.                    -   Kč  

                  -   

Kč  

                  -   

Kč 38 334,00 Kč 69 986,50 Kč 

celkem:  2 135 000 Kč  2 258 117 Kč 2 433 145 Kč 2 180 986 Kč 2 239 054 Kč 

                                                                                               Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 

 

 

 

Graf 4: Příjmy v odpadovém hospodářství města Meziboří v letech 2004 až 2008 

                                               Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří]    
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 Dále příjmy města závisí od počtu obyvatel, které žijí trvale na území města 

Meziboří. Přehled počtu obyvatel v letech 2004 – 2008 udává následující tabulka č. 7. 

 

 

Tabulka 7: Přehled vývoje počtu obyvatel ve městě Meziboří 

Vykazovaný rok počet obyvatel 

2004 4880 

2005 4897 

2006 4857 

2007 4777 

2008 4859 

                                                           Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 

 

 Z uvedené tabulky je patrné, že v uplynulých letech nedošlo k výraznému zvýšení 

ani snížení počtu obyvatel. A i když je produkce odpadů stabilní, rok od roku vzrůstají 

náklady na likvidaci odpadů, avšak místní poplatek je stále stejný. Problém, který mimo 

jiné také zatěžuje rozpočet města, je špatná vymahatelnost plateb za odpady od stále 

vzrůstajícího počtu neplatičů.  

 

4.4.2   Výdaje města Meziboří  

 Výdaje v oblasti odpadového hospodářství města, které jsou zaznamenány v tabulce 

č. 8, tvoří náklady na svoz a sběr komunálního odpadu (směsný komunální odpad + 

papírové a lepenkové obaly, skleněné obaly a plastové obaly), uložení jednotlivých druhů 

odpadů na skládku, poplatky za uložení odpadů na skládku, předání odpadů k dalšímu 

využití a náklady TS města Meziboří na sběr a svoz komunálního odpadu z 

velkoobjemových kontejnerů, odpadů ze zeleně a uličních smetků. Od roku 2005 se městu 

daří snižovat výdaje na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů.  
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Tabulka 8: Výdaje města Meziboří na celé odpadové hospodářství v letech 2004 až 2008 

Výdaje (Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Náklady na svoz 

komunálního 

odpadu (SKO + 

papírové, 

lepenkové, 

skleněné  a 

plastové obaly) 

1 422 845 Kč 1 549 843 Kč 1 541 549 Kč 1 574 196 Kč 1 651 213 Kč 

Náklady za 

uložení 

jednotlivých 

druhů odpadů na 

skládku 

431 006 Kč 382 920 Kč 396 509 Kč 348 507 Kč 529 205 Kč 

Poplatky za 

uložení odpadů na 

skládku 

223 732 Kč 273 379 Kč 307 599 Kč 339 948 Kč 344 484 Kč 

Náklady na 

předání odpadů k 

dalšímu využití 

-   Kč -   Kč 69 047 Kč 94 671 Kč 62 178 Kč 

Náklady TS města 

Meziboří na sběr 

a svoz odpadu 

(PHM, ND, mzdy, 

sběrný dvůr) 

1 877 890 Kč 1 021 764 Kč 809 438 Kč 570 406 Kč 426 313 Kč 

celkem 3 955 473 Kč 3 227 906 Kč 3 124 142 Kč 2 927 729 Kč 3 013 395 Kč 

                                                                                                            Zdroj: [MěÚ Meziboří] 
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Graf 5: Výdaje v odpadovém hospodářství města Meziboří v letech 2004 až 2008 

                                                                                             Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 

  

4.4.3  Náklady města Meziboří 

  

Hodnocení celkových nákladů na odpadové hospodářství města Meziboří je velmi 

obtížné. Náklady uvedené v tabulce č. 9 jsou myšleny jako náklady na systém provozu, 

shromažďování, sběru, svozu, přepravy, třídění a odstranění komunálních odpadů, který je 

stále dotován z rozpočtu města.  Z tabulky je patrné, že se tyto náklady proti roku 2004 

snižují.  

 

Tabulka 9: Náklady města na celé odpadové hospodářství v letech 2004 až 2008 

Náklady (Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Příjmy (K č)  2 135 000 Kč  2 258 117 Kč 2 433 145 Kč 2 180 986 Kč 2 239 054 Kč 

Výdaje (Kč)   3 955 473 Kč  3 227 906 Kč 3 124 142 Kč 2 927 729 Kč 3 013 395 Kč 

Náklady (Kč)  1 820 473 Kč  969 789Kč 690 997 Kč 746 743 Kč 774 341 Kč 

                                                                                               Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 
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Graf 6: Náklady města Meziboří na odpadové hospodářství v letech 2004 až 2008 

                       Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 

 

 Ze srovnání příjmů a výdajů vyplývá, že město Meziboří musí systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů 

dotovat ze svého rozpočtu. Jak je patrné z tabulky č. 6, finanční prostředky, které získá 

město od trvale žijících občanů a od autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., 

nepokryjí veškeré náklady na systém provozu shromažďování, sběru, svozu, přepravy, 

třídění a odstranění komunálních odpadů a proto jsou každoročně vynakládány velké 

finanční prostředky z rozpočtu města na zabezpečení odpadového hospodářství. 

 Během let 2004 až 2008 došlo k rapidnímu snížení nákladů. Dá se předpokládat, že 

ke snížení nákladů došlo na základě větší informovanosti obyvatel o systému třídění 

odpadů, která probíhá formou letáků, článků v místním tisku nebo přednáškami pro 

základní školu. Dále velký vliv na snížení nákladů může mít skutečnost, že město Meziboří 

naplňuje cíle, které byly dány POH Města Meziboří, které jasně vymezují systém 

nakládání s odpady, tak aby byl pro město co možná nejvýhodnější a nezatěžoval rozpočet 

Města Meziboří. 

 Stále však platí, že poplatky, které město získává od trvale žijících občanů, 

nepokryjí náklady na systém provozu, shromažďování, sběru, svozu, přepravy, třídění  

a odstranění komunálních odpadů. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů umožňuje obcím vybírat druhy plateb za 
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zajištění systému nakládání s komunálním odpadem jako je úhrada, poplatek a místní 

poplatek. Poplatek vychází z předpokládaných nákladů vynaložených na systém nakládání 

s komunálním odpadem a jeho výše není zákonem limitována jako u místního poplatku 

(500,- Kč za osobu a rok). Tento limit způsobuje, že obce se zavedeným místním 

poplatkem nemohou při stále vzrůstajících cenách sládkovaného odpadu upravit jeho výši 

podle skutečně vynakládaných nákladů na odpadové hospodářství. Výše platby pro občany 

by měla být provázaná s množstvím jimi produkovaného směsného komunálního odpadu 

(velikost nádob a četnost jejich svozu), aby motivovala občany k třídění komunálního 

odpadu.  

 Na základě uvedeného, kdy nelze postupovat v rozporu se zákonem, je potřeba 

hledat jiné možnosti snížení nákladů na odpadové hospodářství. 
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5 Návrh optimalizace systému shromažďování, sběru, 
přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ve městě Meziboří  
 

 Jak zde již bylo několikrát řečeno, směsný komunální odpad představuje cca  

70% celkové hmotnosti komunálního odpadu produkovaného na území města. Je tedy na 

místě zaměřit pozornost především na uvedenou složku komunálního odpadu.  

 Snížení množství komunálních odpadů ukládaných na skládky je možné dosáhnout 

jednak zvýšením úrovně třídění využitelných složek a tím zmenšením množství 

zbytkového směsného komunálního odpadu, který je skládkován. Dále pak zvýšeným 

tříděním objemného odpadu a tím snížení jeho zbytkového podílu ukládaného na skládky.  

 Hlavními úspory výdajů města v oblasti nakládání s odpady jsou při realizaci 

navrhovaných opatření předpokládány v oblastech: 

 

• získání vyšších odměn od společnosti EKO-KOM a.s. za zvýšený tříděný odpad 

• zlepšení informovanosti občanů o potřebě třídění odpadu  

• nadále zvyšování sběrných stanovišť se zaměřením na správnost umístění a četnost 

kontejnerů na tříděný odpad 

• regulovatelnost místních poplatků 

 

5. 1  Analýza bonusových odměn od společnosti EKO-KOM a.s. 

 Společnost EKO-KOM a.s. se zavazuje zaplatit obci za plnění poskytovaná podle 

Smlouvy finanční odměnu, která je tvořena několika složkami. A to paušální odměnou za 

zajištění zpětného odběru a odměnou za zajišťování využití. Výsledná odměna je pak 

součtem jednotlivých složek odměny. 

 Odměna za zajišťování využití je tvořena základní složkou, bonusovými složkami  

a garanční složkou. Podmínkou pro zvýšení základní složky odměny o bonusovou složku 

nebo pro uplatnění garanční složky je splnění podmínek pro uplatnění těchto složek obcí. 
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 Lze uplatnit čtyři druhy bonusů:  

• Bonus za akreditovanou svozovou firmu 

• Bonus na podporu dvousložkového sběru skla 

• Bonus za hustotu sběrné sítě 

• Bonus na podporu sběru čtyř komodit 

 

Bonus za akreditovanou svozovou firmu již město Meziboří má, neboť společnost 

Mostecké odpady, spol. s.r.o., které pro město provozuje odpadový systém je již zařazena 

mezi akreditované firmy.  

Bonus na podporu dvousložkového sběru skla není na místě, neboť ve městě není 

odděleně sbíráno bílé a barevné sklo a do budoucna se s tím ani nepočítá.  

Do návrhu optimalizace systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání     

a odstraňování komunálních odpadů jsem tedy zařadila zbývající dvě bonusové složky 

odměn. 

5.1.1  Bonus za hustotu sběrné sítě 

 Hustota sběrné sítě se stanoví jako součin celkového objemu sběrných nádob    

a frekvence svozů nádob v daném období = čtvrtletní výkaz a je přepočtena na 1 obyvatele. 

 

Tabulka 10: Výpočet hustoty sběrné sítě ve městě Meziboří za rok 2007 

druh odpadu objem nádoby (l) počet nádob (ks) 
frekvence 

svozu 

celkový 
objem 
nádob 

frekvence x 
celkový 
objem  

papír 11000 12 6 13200 79200 

plast 1100 12 9 13200 118800 

sklo 1100 12 3 13200 39600 

celkem         237600 
počet obyv. k 
31. 12. 2007 4777         
počet na 1 

obyv. 49,73     
hustota sběrné 

sítě  49,73/obyv./čtvrt.     

                                                               Zdroj:[ Vlastní, MěÚ Meziboří] 
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 Hustota sběrné sítě ve městě nedosahuje požadovaných hodnot pro uplatnění 

bonusové složky. Rozmezí hodnot stanovené s platností od 1. 1. 2008 společností EKO-

KOM a.s. Je 100 – 156 l/obyv./čtvrtletí. Počet sběrných nádob nebyl dostačující a byla 

potřeba je navýšit minimálně dvakrát, tak aby bylo možné tento bonus uplatňovat.  

 Vzhledem k tomu, že částka za svoz za svoz tříděného odpadu se odvíjí od počtu 

nádob, vzrostly by i náklady minimálně dvakrát na odvoz separovaného odpadu. 

 Město postupně navyšovalo počet sběrových nádob, dle harmonogramu 

stanoveného v plánu odpadového hospodářství. Do konce roku se povedlo navýšit počet 

nádob na 13 stanovišť na tříděný odpad. 

 

Tabulka 11: Výpočet hustoty sběrné sítě ve městě Meziboří za rok 2008 

druh odpadu objem nádoby (l) počet nádob (ks) 
frekvence 

svozu 

celkový 
objem 
nádob 

frekvence x 
celkový 
objem  

papír 11000 13 7 14300 100100 

plast 1100 13 14 14300 200200 

sklo 1100 13 4 14300 57200 

celkem         357500 
počet obyv. k 
31. 12. 2008 4859         
počet na 1 

obyv. 73,57     
hustota sběrné 

sítě  73,57/obyv./čtvrt.     

                                                                                    Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 

  

 V roce 2008 došlo na území města k navýšení počtu sběrových nádob na 

zmíněných 13 stanovišť na tříděný odpad. Navýšením stanovišť hustota sběrné sítě však 

stále nedosahuje požadovaných hodnot pro uplatnění bonusové složky. 

 S platností od 1. 1. 2009 došlo ke změně rozmezí hodnot hustoty sběrné sítě 

společnosti EKO-KOM a.s od 120 – 180 l/obyv./čtvrtletí.  

 Na základě analýzy, provedené za roky 2007 a 2008 je zřejmé, že hustota sběrné 

sítě stoupá, přesto že není stále dosaženo požadovaných hodnot k získání bonusových 

odměn, je na místě nadále pokračovat v naplňování cílů ve smyslu třídění komunálních 

odpadů a navyšování počtu sběrných nádob.  
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5.1.2  Bonus na podporu čtyř komodit 

 Jako další získání bonusové odměny od společnosti EKO-KOM a.s. se jeví možnost 

zavedení systému sběru TETRA PACK (nápojové kartóny). Ve městě Meziboří jsou 

sbírány jen tři komodity papír, plast a sklo. Nápojové kartóny nejsou kvartálně vykazovány 

a jejich samostatný sběr není smluvně ošetřen. 

 Město Meziboří sběr tohoto druhu odpadu řeší sběrem do žlutých nádob určených 

pro sběr plastů, která jsou označena i pro sběr těchto odpadů. Svozová společnost provádí 

na své lince dotřídění a odměnu za separovaný obalový odpad nezískává město Meziboří, 

ale svozová společnost, čímž město přichází o finance, které by mohly sloužit ke snížení 

nákladů na odpadové hospodářství.  

 Jako nejvhodnější se pro město jeví použít sběr do samostatných nádob, jelikož 

město není svou rozlohou příliš velké a náklady na pořízení samostatných kontejnerů na 

separovaný obalový odpad nebudou příliš velké a mohou se umístit na stanoviště společné 

pro ostatní tříděný odpad. Kde svoz separovaného obalového odpadu mohou zajistit 

Technické služby města Meziboří stávající technikou a také provést dotřídění odpadu ve 

sběrném dvoře.   

 

5.2  Zlepšení informovanosti občanů o potřebě třídění odpadu   

 Město má velmi omezené možnosti k přímému ovlivnění množství komunálních 

odpadů produkovaných občany. Výchova občanů by proto měla být soustředěna především 

na zvýšení třídění využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu a tak 

snižování množství vznikajícího směsného komunálního odpadu. 

 Základním předpokladem toho, aby zavedený systém sběru komunálního odpadu 

byl skutečně využíván, musí být jejich dobrá informovanost. Je proto nezbytné poskytovat 

základní informace neustále. Zlepšení informovanosti občanů města Meziboří o potřebě 

třídit odpad lze několika způsoby: 

• v místním tisku (Radnice) a pomocí letáků informovat občany o tom jak je 

vypočítáván poplatek za komunální odpad, jelikož je stanoven na základě 

skutečných nákladů obce na sběr netříděného komunálního odpadu za předchozí 

rok – pokud budou více třídit, bude možno tento poplatek snížit 
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• letáky s mapkami, kde jsou kontejnery na tříděný odpad s barevným vyobrazením – 

na jaký druh odpadu je zde kontejner umístěn 

• informovat občany o provozní době sběrného dvora, tuto dobu přizpůsobit jejich 

potřebám (otevřeno v odpoledních hodinách, případně o víkendech) 

• spolupráce orgánů města se školami a mateřskými školkami při motivací dětí ke 

sběru a třídění odpadů (besedy na téma odpadů, různé soutěže mezi třídami) 

Pokud se podaří přesvědčit co největší množství lidí v obci o nutnosti třídit odpad, 

znamenalo by to snížení množství komunálního odpadu a tím by došlo i k minimalizaci 

negativních dopadů na životní prostředí.  

 

5.3  Navýšení počtu sběrných stanovišť  

 Analýzou hustoty sběrné sítě bylo zjištěno, že pokud dojde k navýšení počtu 

sběrových nádob na tříděný odpad, dojde i ke zvýšení hustoty sběrné sítě, což je potřebné 

pro dosažení bonusové složky požadované společností EKO-KOM a.s. Tím by došlo 

k získání vyšších odměn od uvedené společnosti za zvýšený tříděný sběr.   

Obyvatelům města Meziboří se nebude chtít třídit odpad, pokud by měli svůj volný čas 

trávit tím, že budou zanášet tříděný odpad po městě. Vzhledem k tomu, že město leží celé 

ve svahu, měla by být dostupnost těchto kontejnerů dobrá. Je třeba vyhodnotit správnost 

umístění a četnost kontejnerů na třídění odpad. Například je dobré tyto kontejnery umístit 

tak, aby občané města mohli tříděný odpad vynést třeba při cestě do zaměstnání, cestou na 

zastávku MHD, cestou ke svému vozidlu na parkovišti či cestou k obchodu.  

    

5.4  Regulovatelnost místních poplatků 

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

pozdějších předpisů umožňuje obcím vybírat tři druhy plateb za zajištění systému 

nakládání s komunálním odpadem jako je úhrada, poplatek a místní poplatek. 

Město Meziboří na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, která stanovuje 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů stanovilo místní poplatek za provoz tohoto systému. 
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů je dvousložkový, obě složky mohou 

dosáhnout maximální výše 250,- Kč, celková maximální možná výše poplatku je prozatím 

500,- Kč na osobu a rok. První složka poplatku je paušální, druhá složka poplatku vychází 

ze skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím 

roce. 

Místní poplatek je zákonem limitován a přesto, že je limit stále překračován, nebylo 

do současné doby vytvořeno takové legislativní prostředí, které by umožňovalo obcím 

promítnout reálně vynaložené náklady na odpady do výše místního poplatku. 

  

Tabulka 12: Celkové náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 

Období 2004 2005 2006 2007 2008 

Náklady na svoz netříděného 
komunálního odpadu 

1 979 583 Kč 1 966 308 Kč 1 898 882 Kč 1 697 539 Kč 1 712 579 Kč 

Počet obyvatel 4888 4897 4857 4873 4859 

Roční náklady na 1 
obyvatele/osoba/kalendářní rok 

406 Kč 402 Kč 391 Kč 348 Kč 354 Kč 

                                                                                               Zdroj: [Vlastní, MěÚ Meziboří] 

 

 

Z uvedené tabulky je evidentní, že zákonem daný maximální poplatek     

500,- Kč/osoba/rok nepokryje náklady na odpady. A to ještě vycházíme z toho, že poplatek 

zaplatí všichni trvale bydlící občané na území města, což se do současné doby nikdy 

nestalo. Vždycky je tu skupina lidí a tím stále rostoucí dluh vůči městu, kteří neplatí 

poplatek za odpad. Problémem dnešní doby však je dlouhá a nákladná cesta na vymáhání 

těchto poplatků soudní cestou.  

 Současný zákon o odpadech má řadu nedostatků a proto bude jeho plánovaná 

novelizace jistě přínosná. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav a efektivnost nakládání    

s odpady na území města Meziboří a navrhnout další možné alternativy na zlepšení. 

Do úvodní části diplomové práce jsem zahrnula problematiku komunálních odpadů 

z hlediska legislativy včetně systému odpadového hospodářství jako celku. Dále jsem 

zhodnotila plán odpadového hospodářství města Meziboří v rámci plnění úkolů 

stanovených plánem Ústeckého kraje.  

V další části práce jsem provedla analýzu nakládání s odpady na území města. 

Detailně jsem rozepsala jednotlivé druhy odpadů, které město produkuje, popsala jsem 

systém využití odpadů a jejich případné uložení. Srovnala jsem celkové náklady potřebné 

k provozu odpadového hospodářství v letech 2004 až 2008. Ze získaných materiálů je 

patrné, že jediným ziskem ve vztahu k odpadovému hospodářství města Meziboří jsou 

místní poplatky od trvale bydlících obyvatel a příjmy od obalové společnosti EKO-KOM 

a.s. Tyto příjmy však nestačí pokrýt celkové výdaje, potřebné k provozu systému 

odpadového hospodářství, proto musí být systém odpadového hospodářství dotován 

z rozpočtu města.   

V závěru práce jsem se snažila navrhnout opatření, která by vedla ke snížení 

množství komunálního odpadu a tím i ke snížení nákladů města. Zaměřila jsem se 

především na získání vyšších odměn od společnosti EKO-KOM a.s., na potřebnost 

zvyšování sběrných stanovišť se zaměřením na správnost umístění, na zlepšení 

informovanosti občanů o potřebě třídit odpady, na snížení výdajů za odstraňování 

objemného odpadu a v neposlední řadě na potřebnost nových legislativních kroků 

k regulovatelnosti poplatků ze strany obce a ne dodržování striktně stanovených poplatků 

dle zákona o odpadech.   

Je evidentní, že způsobů na zlepšení efektivnosti nakládání s odpady je mnoho, 

avšak v rozsahu práce jsem se zaměřila pouze na některé z nich.   

Množství odpadu velmi pravděpodobně poroste i přes všechny strategie 

předcházení vzniku odpadů a proto je potřebné, aby lidé začali cílevědomě regulovat svou 

produkci a spotřebu nebo, aby se připravili na dříve či později hrozící ekologickou 

katastrofu.   
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