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Summary 

 

      The aim of my thesis is evaluation of municipal waste disposal system in (the town of) 

Šternberk. The opening chapter defines the legislation in the Czech Republic, definition of 

related terms and waste sorting. The next chapter acquaints us with evaluated locality – 

The Town of Šternberk. The fourth chapter deals with the waste disposal problems and the 

waste processing method according to the waste management plan. The following chapter 

evaluates the individual tasks and informs us about forthcoming projects. The last chapter 

describes a new Waste disposal plan for futher years. 

Keywords: waste management, waste, sorting, collection, recycling, processing 

 

 

Anotace 

 

      Cílem zpracování mé práce je vyhodnocení systému nakládání s komunálním odpadem 

ve městě Šternberk. V úvodní kapitole se věnuji legislativě České republiky, vymezení 

souvisejících pojmů a třídění odpadu. Další kapitola nás seznamuje s hodnocenou lokalitou 

– Město Šternberk. Čtvrtá kapitola se věnuje problematice nakládání s odpady a způsobů 

zpracování dle Plánu odpadového hospodářství. Následující kapitola hodnotí jednotlivé 

úkoly a seznamuje nás s připravovanými projekty. Poslední kapitola nám nastíní nový Plán 

nakládání s odpady do dalších let. 

Klíčová slova: Odpadové hospodářství, odpady, sběr, třídění, zpracování, recyklace. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BRO – biologicky rozloţitelný odpad 

BRKO – biologicky rozloţitelný komunální odpad 

CFC – ChlorFluoroCarbons – freony 

HDP - HighDurabilityPolyester 

KO – komunální odpad 

MBÚ – mechanicko-biologická úprava 

NO – nebezpečný odpad 

PET – Polyethylen tereftalát 

POH – plán odpadového hospodářství 

PP – Polypropylen 

SKO – skládka komunálního odpadu 

S-OO3 – skládka ostatního odpadu 
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1. Úvod  
 

      Odpadové hospodářství je důleţitou sloţkou v problémové oblasti ţivotního prostředí, 

která se dotýká všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu ţivota nás všech. Hlavními cíli 

odpadového hospodářství je předcházet vzniku odpadů nebo jej omezovat, a pokud jiţ 

odpady vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly maximálně vyuţity jako druhotné suroviny 

a aby minimálně narušovaly ţivotní prostředí.  

       Modernizací průmyslu a změnou ţivotního stylu se mění i skladba odpadů, které 

mnohdy obsahují značné mnoţství vyuţitelných sloţek. Proto je důleţité zaměřit se na 

způsoby likvidace těchto odpadů, jeho třídění, recyklace a návrat zpět do koloběhu ţivota.  

Za tímto účelem je vypracován Plán odpadového hospodářství ČR jako plánovací materiál 

pro odpadová hospodářství měst, vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, 

omezování jejich mnoţství a nebezpečných vlastností, zvyšování materiálového a 

energetického vyuţívání odpadů a optimalizace nakládání s odpady.  

      Má diplomová práce hodnotí výsledky POH města Šternberk, který byl plněn v letech 

2004 – 2010. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které se věnují vyhodnocení 

daného POH. V úvodní kapitole se zaměřuji na legislativu České republiky v oblasti 

nakládání s komunálními odpady, kde vymezuji související základní pojmy. 

     Druhá kapitola je určena třídění komunálních odpadů obecně, kde popisuji způsoby 

třídění a sběrné nádoby na třídění odpadů. 

     Třetí a čtvrtá kapitola nás seznamuje s hodnocenou lokalitou – městem Šternberk, 

způsoby likvidace a nakládání s komunálním odpadem ve městě a přiblíţí nám 

problematické body dle POH. 

      Pátá kapitola je zaměřena na vyhodnocení POH a odstranění problematických bodů, 

prezentuje chystané projekty – podzemní kontejnery, kompostárna. Poslední kapitola nám 

nastíní nový Plán nakládání s odpady do dalších let. 
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2. Legislativa, komunální odpad a jeho třídění  

 

 

2.1. Zákon č. 185/2001 Sb.  

 

     Právní základnou pro odpadové hospodářství České republiky je zákon č. 185/2001 Sb. 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 

č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., 

zákona č. 188/2004 Sb., zákon 154/2010 Sb.  

      Připravuje se novela zákona 185/2001 Sb., v současné době je návrh nového zákona 

v připomínkovém řízení.  

 

 

Základní ustanovení 

 

Zákon stanovuje pravidla: 

- pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi 

- pro dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany lidského 

zdraví a trvale udrţitelného rozvoje 

- pro omezování nepříznivých dopadů vyuţívání přírodních zdrojů a 

zlepšování účinnosti tohoto vyuţívání; 

- práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství  

- působnost orgánů veřejné správy. 
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Zákon se nevztahuje na 

      Nakládání s odpadními vodami, s odpady drahých kovů, s radioaktivními odpady, 

s mrtvými lidskými těly včetně mrtvě narozených těl a potratů, konfiskáty ţivočišného 

původu, exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty ţivočišného původu, slámy a jiných 

přírodních látek pocházejících ze zemědělské nebo lesnické výroby, které nepoškozují 

ţivotní prostředí ani neohroţují lidské zdraví, nezachycené emise znečišťujících látek, 

odpady plastických trhavin, výbušnin a munice, vytěţených zemin a hlušin, včetně 

sedimentů z říčních toků a vodních nádrţí, u kterých vlastník prokázal, ţe vyhovují 

limitům znečištění pro jejich vyuţití k zaváţení a k úpravám povrchu terénu. 

 

Zákon se nově vztahuje na nakládání 

- s těţebním odpadem 

- s nepouţitelnými léčivy a návykovými látkami 

- s vedlejšími produkty ţivočišného původu 

 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady 

      V rámci odpadového hospodářství musí být dodrţována tato hierarchie způsobů 

nakládání s odpady: 

- předcházení vzniku odpadů 

- příprava k opětovnému pouţití 

- recyklace odpadů 

- jiné vyuţití odpadů, například energetické vyuţití 

- odstranění odpadů 
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Povinnosti při nakládání s odpady 

     Kaţdý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich mnoţství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichţ vzniku nelze 

zabránit, musí být vyuţity, případně odstraněny způsobem, který neohroţuje lidské zdraví 

a ţivotní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. 

 

Pojem odpad 

Odpad  je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

Úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 

č.1 k tomuto zákonu se předpokládá, pokud její původní účelové určení zaniklo. 

V pochybnostech, zda se movitá věc povaţuje za odpad, rozhoduje krajský úřad, a to na 

návrh vlastníka této movité věci nebo na návrh správního úřadu, který provádí řízení, 

v němţ se tato otázka vyskytla, nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další 

činnosti. 

 

Další základní pojmy  

Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a 

který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Odpad podobný komunálnímu odpadu – veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden 

jako komunální odpad v Katalogu odpadů. 

Nebezpečný odpad – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu (např.zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, 

zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, upotřebené motorové oleje, akumulátory, 

baterie, léky, kyseliny, louhy, atd.). 
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Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání 

s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny a kontrola těchto 

činnosti. 

Nakládání s odpady –soustřeďování, shromaţďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a 

doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování. 

Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromaţďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Skladování odpadů – přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po 

dobu nejvýše 3 let před jejich vyuţitím nebo 1 roku před jejich odstraněním 

Skládka – zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a provozované ve 

třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného 

původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro 

skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h)  

První fáze provozu skládky -  provozování zařízení skládky k odstraňování odpadů jejich 

ukládáním na nebo pod úrovní terénu. 

Druhá fáze provozu skládky – provozování zařízení skládky k případnému vyuţívání 

odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky. 

Třetí fáze provozu skládky -  provozování zařízení skládky neurčeného k nakládání 

s odpady za účelem zajištění následné péče o skládku po jejím zavření. 

 Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich  předání k dalšímu vyuţití 

nebo odstranění. 

Výkup odpadů – sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. 

Úprava odpadů – kaţdá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umoţnění nebo usnadnění 

jejich dopravy, vyuţití, odstraňování nebo za účelem sníţení jejich objemu, přípradně 

sníţení jejich nebezpečných vlastností. 
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Recyklace odpadů – jakýkoliv způsob vyuţití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován 

na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich pouţití, včetně 

přepracování organických materiálů, recyklací odpadů není energetické vyuţití a 

zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být pouţity jako palivo nebo 

zásypový materiál. 

Odstranění odpadů – činnost, která není vyuţitím odpadů, a to i v případě, ţe tato činnost 

má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie, v příloze č. 4 k tomuto 

zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů. 

Zpracování odpadů  - vyuţití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před vyuţitím 

nebo odstraněním odpadů. 

Prvotním původcem odpadů – kaţdý, při jehoţ činnosti vzniká odpad. 

 

 

Tabulka č. 1 - Přehled katalogových kódů odpadů - skupina 20 Komunální odpady (odpady z domácností 

a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru 

Název odpadu Katalogové číslo odpadu Kategorie 
odpadu 

Sklo 20 01 02 O 

papír a lepenka 20 01 01 O 

Plasty 20 01 39 O 

směsný KO 20 03 01 O 

BRO 20 02 01 O 

Objemný odpad 20 03 07 O 

Oděvy 20 01 11 O 

BR KO 20 01 08 O 
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2.2. Komunální odpad 

           Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, kde jsou 

uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice. 

 

 

2.2.1. Dělení odpadů 

 

      Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a 

kapalné, podle původu na odpady z těţby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a 

komunální odpad. 

Odpad z těžby – odpad z geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování 

nerostů a kamene. Odpady z hornické činnosti – spadají do zákona č. 44/1998 – horního 

zákona. 

Průmyslové odpady – chemický, papírenský, potravinářský, koţedělný, sklářský průmysl 

– je třeba je likvidovat bezpečně, ekonomicky a promyšleně. 

Zemědělské odpady – odpady ze zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a 

z výroby zpracování potravin – odpady z rostlinné výroby, odpady ze ţivočišné výroby. 

Komunální odpad – je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání. Velmi různorodý materiál z hlediska fyzikálně-chemických vlastností. 

Nalezneme v něm sloţky odděleného sběru – papír, lepenka, sklo, oděvy, textilní materiál, 

odpady s kuchyní a stravoven, kyseliny, rozpouštědla, tuky, oleje, barvy, léčiva, baterie, 

akumulátory, vyřazená elektronická zařízení, dřevo, plasty, kovy, odpad ze zahrad a 

údrţby veřejné zeleně – odpady shromaţďované v normalizovaných nádobách. 
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2.2.2. Nakládání s odpadem 

 

      S vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým způsobem naloţit. Od jednotlivých 

občanů a firem, kteří odpad ukládají do popelnic a kontejnerů, obvykle odpad vyváţejí 

popelářskými vozy obecní či městské komunální sluţby. Po jeho shromáţdění se většinou 

vyuţije jedna z moţností: 

 

 Opětovné vyuţití  

 Materiálové vyuţití – recyklace, kompostování 

 Energetické vyuţití – spalování, zplynování, výroba alternativních paliv 

 Uloţení na skládce odpadů 

 Zvláštním způsobem se nakládá s některými nebezpečnými odpady,  

 

 

Nebezpečné odpady 

      Nebezpečné odpady v komunálním odpadu tvoří přibliţně 1 % z celkové produkce. 

Jsou to zejména objemné odpady z domácností, které obsahují nebezpečné látky 

(chladničky, baterie, akumulátory). Obce a tedy i občané jsou povinni tyto odpady 

shromaţďovat odděleně, sbírat a předávat je k oddělenému zpracování. Oddělený sběr NO 

se uskutečňuje ve sběrných dvorech zřizovaných v obcích. Tímto postupem se sniţuje 

riziko ohroţení ţivotního prostředí a zdraví lidí a zvířat. Podpora při vytváření podmínek a 

rozšiřování sluţby odděleného sběru NO v obcích patří mezi důleţitá opatření v rámci 

realizačního programu pro komunální odpady včetně nezbytné výchovy a osvěty občanů. 

      Přibliţně 50 % z celkového mnoţství nebezpečných odpadů odděleně sebraných z KO 

v obcích tvoří chladničky z domácností, 25% vyřazená elektrická zařízení, 10% baterie a 

akumulátory, 10% prostředky domácí chemie včetně obalů a 5% ostatní nebezpečný 

odpad.  
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Skladba komunálního odpadu 

      Zastoupení jednotlivých frakcí v domovním odpadu je ovlivněno různými faktory 

(vývojové trendy ve společnosti, ţivotní úroveň obyvatelstva, velikost sídla, skladba 

obyvatel, způsob vytápění). Pro energetické vyuţívání odpadů však detailní skladba 

směsného komunálního odpadu není směrodatná.  

 

Tabulka č. 2 – Produkce KO dle typu zástavby 

Typ zástavby Měrné mnoţství odpadu 

Kg/obyvatele a týden Kg/obyv. a rok 

průměr Max. hodnota Min. hodnota průměr 

Sídlištní zástavba velkých měst 3,0 3,9 1,4 156 

Sídlištní zástavba malých měst 2,5 3,2 2,3 130 

Sídlištní zástavba měst 3,0 3,4 2,5 156 

Vesnická zástavba *) 3,8 4,7 3,0 198 

 

      K mnoţství domovního odpadu je nutno připočítat mnoţství odpadu podobného 

domovnímu, mnoţství objemného odpadu a odpadu z veřejné zeleně a čištění veřejných 

prostranství. 

 

Tabulka č. 3 – Ukazatele skladby domovního odpadu (% hmotnostní), včetně zohlednění odděleně sebraných 

využitelných složek  

 

Látková skupina 

Podíl látkových skupin v odpadu 

(% hmotnostní), průměrné hodnoty 

Sídlištní 

zástavba 

velkých měst 

Sídlištní 

zástavba 

menších měst 

Smíšená 

zástavba měst 

Venkovská 

zástavba*) 

Papír, lepenka 22,7 22,2 25,6 7,6 

Plasty 13,8 16,8 18,0 9,0 

Sklo 8,7 6,7 7,6 8,9 

Kovy 3,4 3,0 3,1 4,5 

Bioodpad 18,2 19,6 17,3 6,3 

Textil 5,6 6,6 5,1 2,2 

Minerální odpad 1,9 0,8 2,3 4,0 

Nebezpečný odpad 0,5 1,1 0,4 0,5 

Spalitelný odpad 12,4 6,7 7,0 6,2 

Zbytek 20-40 mm 3,1 8,4 5,4 5,0 

Frakce   8-20 mm 6,6 5,1 3,8 8,9 

Frakce menší  8 mm 3,1 3,0 4,4 36,9 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

*) zástavba vytápěna převáţně tuhými palivy 
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2.3. Třídění odpadů 

 

     Třídění odpadu je ekologickou a zároveň ekonomickou činností, kdy jedna sloţka bez 

druhé nemůţe existovat. Hlavním účelem třídění odpadu je zredukovat objem celkového 

komunálního odpadu a vytřídit z něj ty sloţky, které je moţné dále vyuţít, neboli sníţení 

mnoţství odpadu, které vychytrale ukryjeme na skládky pro příští generace nebo spálíme 

ve spalovnách odpadu. Třídění odpadu pomáhá vytvářet ekonomický produkt – recyklát.  

     Kaţdý člověk vyprodukuje za rok přes 500 kg komunálních odpadů, v celé České 

republice to za rok udělá přes 5 milionů tun odpadu všeho druhu. Přitom ještě před dvěma 

lety jsme v EU patřili k nejmenším producentům odpadů s 330 kg na hlavu ročně. S tímto 

číslem dosud oficiálně operuje ministerstvo ţivotního prostředí. Jednou z moţností, jak 

před odpadkovým armagedonem uniknout je odpad třídit a tak vrátit do oběhu ty 

suroviny, které najdou znovu uplatnění (aby se staly zase odpady – ten koloběh je ve své 

podstatě nezastavitelný). Pokud budeme jednotlivé druhy odpadů správně třídit, 

umoţníme tak jejich další zpracování. Roztřídění odpadů do barevných kontejnerů umoţní 

recyklaci více neţ třetiny vyprodukovaného odpadu. V ČR se recykluje zhruba 20 

procent z celkové roční produkce odpadů. Jenže pouhá recyklace neřeší, jak naložit s 

drtivou většinou odpadů.  

      Odpady, které vhodíme do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na 

dotříďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové 

výrobky – tento proces se nazývá recyklace odpadů. 

 

Tabulka č. 4 – Srovnání produkce KO s ostatními státy EU 

Stát EU Množství KO v kg  

Česko 530 

Rakousko 600 (zde platí zákaz skládkování) 

Německo 600 

Švýcarsko 750 

Polsko 350 

Finsko 520 
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2.3.1. Nádoby na tříděný sběr odpadů  

      Recyklaci odpadů nám usnadňují sběrné nádoby (odpadkové nádoby, kontejnery nebo 

jiné speciální kontejnery) nebo sběrné pytle (papírové, plastové, jutové), vaky, biopytle 

apod. Jsou určeny pro odpad z domácností, nebezpečný i ostatní odpad. 

 

Sběrné nádoby dělíme podle způsobu nakládání s jejich obsahem při svozu: 

Nádoby přesypné – vyprazdňují se do svozových nebo jiných mobilních prostředků 

Nádoby výměnné – naplněné se vymění za prázdné 

Nádoby skladovací – poskytují bezpečné uloţení pro NO nebo jiné rizikové látky. 

 

Dělení podle velikosti: 

Malé (objem přesypné:70, 110, 120, 240, 360 l, výměnné: do1,1 m³) 

Střední (objem přesypné:1100 – 1500 l, výměnné: 1,1 aţ 5 m³) 

Velké (objem přesypné:1,5 – 5 m³, výměnné: 5 aţ 20 m³) 

Nádoby se vyrábějí přímo pro jejich účel. Rozlišujeme nádoby na komunální odpad – 

kovové, plastové, sklolaminát, v různých barvách i objemech, na odpad průmyslový nebo 

NO. 

     Domovní odpad se většinou shromaţďuje v přesypných nádobách. V rodinných 

domech většinou do kovových nebo plastových popelnic (objem 110l nebo 240l), na 

sídlištích potom do kovových nebo plastových kontejnerů (objem 1,1 - 3,2 m³ i více). 

Kromě těchto nádob jsou ještě k dispozici na tzv. sběrných hnízdech barevné kontejnery 

určené k separaci odpadu: modré – papír, ţluté – plasty, zelené, bílé – sklo, hnědé – 

kovový odpad. 

     Mezi nádoby na odpad patří i venkovní odpadkové koše, které jsou různého tvaru a 

objemu, spíše převaţují plastové, zelené barvy. V poslední době se také začínají rozšiřovat 

koše na psí exkrementy, které jsou vybaveny papírovými sáčky k jejich sběru. 
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3. Seznámení s lokalitou – Město Šternberk 

 

 Obr. 1 – Mapa regionu 

Základní informace o Šternberku  

 Obr.2 - Znak města  

Lokalizace: Česká republika, Střední Morava, Olomoucký kraj, Okres Olomouc 

Místní části Šternberka: Dalov, Krakořice, Těšíkov, Chabičov 

Počet obyvatel k 01.01.2010  13.886 

Rozloha:  48,793 km2 

Nadmořská výška: 268 m n. m.  

Zeměpisná šířka: N49
o
43´38´´ 

Zeměpisná délka: E17
o
17´43´´ 
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Obr. 3 - Mapa vzdáleností 

 

      V regionu Střední Moravy přibliţně 13 km severně od Olomouce se na 

úpatí pohoří Nízkého Jeseníku nalézá moravské město Šternberk. Jeho poloha 

je do jisté míry unikátní a tvoří ji rozhraní níţinaté a kopcovité krajiny. Z jiţní 

a západní strany je město otevřeno do úrodné krajiny Hornomoravského úvalu, 

na severu a východě se začínají zvedat první zalesněné kopce Nízkého 

Jeseníku. Dnešní Šternberk se svými téměř 15 000 obyvateli dýchá bohatou 

historií a nabízí kombinaci krás okolní přírody a tempa moderní doby. 

      První písemná zmínka o Šternberku pochází z roku 1296. V roce 1991 byla 

ve Šternberku prohlášena městská památková zóna o rozloze 78 ha, ve které se 

nachází 61 zapsaných kulturních památek. Šternberk  byl oceněn titulem 

Historické město roku 2008. 

      Město původně vzniklo jako osada v podhradí hradu Šternberk a je 

dokladováno jiţ od roku 1296. Město se postupně vyvíjelo a přes značnou 

devastaci např. za 30. leté války pokračoval jeho rozvoj. Ve městě ţil 

významný podíl německého obyvatelstva. Od konce 18. století dochází ve 
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městě k rozvoji průmyslu, především pak tkalcoven a v roce 1869 má město jiţ 

13.500 obyvatel. Po první světové válce dochází ovšem k útlumu tkalcovské 

výroby a počet obyvatel postupně klesá. Tento pokles byl zvýrazněn i po 

skončení 2. světové války odsunem německých obyvatel. V roce 1950 tak ţilo 

ve městě pouze 8.989 obyvatel. Vývoj je vidět v následující tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 5 -  Vývoj počtu obyvatel ve městě  

Rok Počet obyvatel 

1869 13.509 

1880 14.243 

1900 15.220 

1921 13.172 

1950 8.989 

1966 11.829 

2001 14.144 

2010 13.886 
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Graf č. 1 – vývoj počtu obyvatel 
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      V hospodářském ţivotě města sehrávaly nadále klíčovou roli zdejší průmyslové 

závody. Největší místní továrna byla Chronotechna, v níţ pracovalo kolem 2000 

zaměstnanců. Značný hospodářský význam si udrţoval rovněţ šternberský vojenský 

opravárenský podnik, zdejší závody n. p. Moravia, Severomoravské dřevařské závody, UP 

závody a další výrobní provozovny. 

      Rozvoj města Šternberka v posledním desetiletí výrazně ovlivnily zejména dvě klíčové 

události, které podstatně změnily podobu celé České republiky a její postavení v 

mezinárodním společenství. V důsledku reformy územněsprávního uspořádání státu se stal 

Šternberk součástí nově utvořeného Olomouckého kraje a od roku 2002 tzv. obcí s 

rozšířenou působností III. stupně. Její obvod zahrnoval od roku 2005 město Šternberk, 

město Moravský Beroun a 19 obcí a byl rozdělen na dva obvody obcí s pověřeným úřadem 

II. stupně (Šternberk a Moravský Beroun). Šternberský městský úřad převzal významnou 

část pravomocí zrušeného Okresního úřadu v Olomouci v oblasti státní správy, kterou 

vykonával na relativně rozsáhlém území zahrnujícím kromě samotného města 18 okolních 

obcí. Pro výkon této rozšířené  působnosti město zakoupilo a adaptovalo budovu bývalého 

soudu (poté polikliniky) v Opavské ulici, v níţ začal pověřený úřad působit od dubna 2003.  

      Druhou událostí historického významu se stal v r. 2004 dlouho připravovaný vstup 

České republiky do Evropské unie, který výrazně rozšířil moţnosti zapojení města do 

evropských struktur a vyuţívání evropských fondů pro jeho další rozvoj. Šternberk navázal 

uţší partnerské vztahy s dalšími evropskými městy – k Lorschi, Günzburgu, Sternbergu a 

Dobšiné se v r. 2001 připojila švédská Kungsbacka a o dva roky později maďarský 

Sajószentpéter a polský Kobior. 

      Šternberk úspěšně vykročil do nového tisíciletí jako starobylé město starostlivě pečující 

o uchování a obnovu svého kulturního dědictví, současně jako město moderní, vytvářející 

si co nejlepší podmínky pro svůj další rozvoj a zlepšení ţivota svých obyvatel. K těmto 

cílům má výraznou měrou přispět mj. projekt postupné regenerace panelových sídlišť 

zahájený r. 2006, revitalizace a nové vyuţití areálu bývalých Nálepkových kasáren, 

systematické budování nových cyklostezek či příprava výstavby mimořádně důleţitého 

silničního obchvatu města. S těmito náročnými investičními akcemi souvisí rovněţ 

příprava nového územního plánu města Šternberka zahájená v letošním roce.  
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4. Popis stavu informačního a organizačního 

zabezpečení odpadového hospodářství obce 

 

      Pověřeným úřadem správy ve městě Šternberk je Městský úřad Šternberk v čele se 

starostou města. Odpovědnost za kvalitu ţivotního prostředí má samostatný Odbor 

ţivotního prostředí. V rámci odboru ţivotního prostředí jsou jednotlivé úseky rozděleny 

mezi odpovědné referenty: 

 lesní hospodářství a myslivost 

 odpadové hospodářství 

 vodní hospodářství 

 ochrana zemědělského půdního fondu 

 ochrany přírody a krajiny 

 ochrana ovzduší 

 

     V oblasti odpadového hospodářství město úzce spolupracuje s firmou Remit, s. r. o., 

která na základě smlouvy zajišťuje jeho provoz ve městě. Firma Remit s.r.o. je součástí 

společnosti Marius Pedersen Group. Zabezpečuje kompletní sluţby v oblasti odpadového 

hospodářství a údrţby veřejných prostranství.  

     Na území města je v platnosti Obecně závazná vyhláška města Šternberk č. 2/2001 O 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na území města Šternberka, včetně systému nakládání se stavebním 

odpadem. 

     Evidence odpadů je vedena na základě hlášení o produkci odpadů původců. Je vedena 

jednak v klasické papírové formě a zároveň na specializovaném evidenčním softwaru 

společnosti Marius Pedersen Group, která je dceřinou společností firmy Remit, s. r. o. 

     Informovanost občanů o stavu odpadového hospodářství je zajištěna prostřednictvím 

vlastních internetových stránek města www.sternberk.eu a zároveň jsou informace 

zveřejňovány ve městském zpravodaji „Šternberské listy“. 

http://www.sternberk.eu/
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4.1. Množství komunálního odpadu 

 

     Komunální odpady tvoří hlavní část produkovaných odpadů. Produkce komunálních 

odpadů dosahuje 534 kg/os/rok (průměr v ČR dle POH ČR činí 464 kg/os/rok).  

     Do roku 1998 byl vyuţíván známkový systém svozu komunálního odpadu od 

obyvatelstva, který však část občanů ignorovala a odpadů se zbavovala nelegálními 

způsoby (pohazování po ulicích, umisťování do veřejných košů, odkládání do nádob na 

tříděné odpady apod.). Situace se zlepšila zavedením paušálního poplatku pro všechny 

obyvatele města (osvobozeny jsou děti do 1 roku ţivota a občané starší 80 let). Částka za 

likvidaci odpadů se vyvíjí dle skutečných nákladů v předchozím roce a je vţdy stanovena 

vyhláškou Města.  V tabulce 2. je uveden vývoj hodnoty poplatku vybíraného od občanů.  

 

Tabulka č. 6 - Vývoj ceny poplatku za zneškodnění odpadů. 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008 2010 2011 

Poplatek Kč/os/rok 282,- 292,- 310,- 340,- 360,- 468,- 475,- 500,- 500,- 

  

     Sběr je realizován do sběrných nádob 110 l (1210 ks) a kontejnerů 1100 l (221 ks). 

Svoz je prováděn 1x týdně firmou Remit s.r.o. 

     Ve městě je celkem 43 sběrných míst na tříděné sloţky komunálního odpadu s celkem 

160 nádobami. Všechna sběrná místa jsou vybavena nádobami na papír a plast, některá 

místa jsou vybavena navíc nádobami na bílé sklo (25 míst), kovy (14 míst) a barevné sklo 

(26míst). Všechny tyto komodity je moţno zanechat na sběrném dvoře. Přes tuto velmi 

dobrou vybavenost klesá úspěšnost separovaného sběru sloţek komunálního odpadu od 

občanů. 

 

Tabulka č. 7-  Počet kontejnerů tříděného odpadu. 

Komodita plast papír sklo bílé sklo barevné kov 

Počet kontejnerů 102 49 23 32 15 

Seznam stanovišť – viz. příloha. 
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      Na úbytku vyseparovaných materiálů se pravděpodobně podílí několik faktorů.  Je to 

jednak zavedení paušálního poplatku za odvoz odpadů, který občany nemotivuje ke 

třídění, dále můţe být pokles způsoben nízkou hustotou sběrných míst, která se většinou 

nekryjí se sběrnými místy na běţné komunální odpady. Vůle ke třídění tak postupně klesá. 

U sběru papíru došlo k poklesu sběrových akcí pořádaných ve školách. Tento negativní 

trend je třeba jednoznačně zvrátit a podstatné zvýšení úrovně třídění musí být jedním 

z hlavních cílů odpadového hospodářství města. 

     Ve městě se dále nachází několik velkokapacitních jídelen produkujících biologické 

odpady, které ovšem nejsou evidovány. Pravděpodobně končí ve směsném komunálním 

odpadu, v kanalizaci po rozdrcení kuchyňskými drtiči nebo jsou zkrmovány, coţ 

v současné době není moţné. Z těchto provozů mohu jmenovat školní jídelny ZŠ Dr. 

Hrubého, Svatoplukova, nám. Svobody, jídelnu SOU Opavská, závodní jídelnu VOP a 

jídelny v nemocnici a dalších sociálních zařízeních ve městě. 

     V roce 2003 a 2004 vyprodukovalo město celkem cca 30 tun nebezpečných odpadů. 

Největší podíl tvořila vyřazená elektrická zařízení (elektrošrot) a zařízení s obsahem CFC, 

tedy především staré chladničky. Tento elektrošrot dříve pravděpodobně končil ve 

směsném komunálním odpadu. Jeho mnoţství v budoucnosti pravděpodobně poroste 

z důvodu rychlé obměny výrobků a konzumního způsobu ţivota. Chladničky a chladící 

zařízení s obsahem CFC jiţ v současné době nejsou ve výrobě, jejich produkce jako 

odpadů je vysoká z důvodu obměny těchto zařízení za modernější typy v domácnostech, 

lze tedy předpokládat postupný útlum této produkce. Všechny nebezpečné odpady je 

moţno odevzdávat na sběrném dvoře města. Ve stanovených obdobích cca 2x za rok 

rovněţ probíhá mobilní sběr nebezpečných odpadů.  
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4.2. Nakládání s odpady 

 

     Nakládání s odpady včetně provozu technických sluţeb a sběrného dvora je jiţ od roku 

1996 provozováno společností Remit s.r.o. Město má zajištěn velmi dobře vybavený 

sběrný dvůr odpadů. Provoz sběrného dvora je Po – Pá od 6:00 do 18:00 a So od 8:00 do 

12:00. V areálu sběrného dvora je provozována linka na dotřídění separovaných sloţek 

komunálního odpadu – plastů a papíru. Firma Remit s.r.o. rovněţ zabezpečuje nakládání 

s nebezpečnými odpady shromáţděnými na sběrném dvoře.  

     Směsný komunální odpad je likvidován na moderní regionální skládce Mrsklesy (cca 

15 km od Šternberka), která je jednou ze součástí uvaţovaného krajského integrovaného 

systému nakládání s odpady. Tento plán zároveň v budoucnu počítá s vybudováním linky 

mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) zbytkového směsného komunálního odpadu 

v Olomouci. Město Šternberk by se pak dostalodo svozové oblasti tohoto zařízení dle 

směrné části POH Olomouckého kraje.  

     Biologicky rozloţitelný komunální odpad (z údrţby zeleně) je kompostován na 

městské kompostárně provozované firmou Armila v.o.s. Zde je nutno konstatovat, ţe tato 

kompostárna není dostatečně vybavena a současný stav není uspokojivý. Často rovněţ 

dochází k problémům s odbytem nekvalitně zkompostovaného materiálu. 

 

    

Obr. 4 a 5 – Sběrný dvůr 
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4.3. Zařízení pro nakládání s odpady 

 

     Na území města se nacházejí 4 zařízení pro nakládání s odpady: 

1. sběrný dvůr 

2. dotřiďovací linka na papír a plast 

3. kompostárna odpadní zeleně 

4. skládka Tankodrom 

 

Sběrný dvůr 

je provozován firmou Remit s.r.o. a je na dobré technické úrovni. V areálu dvora je stálá 

sluţba. Sběrný dvůr je vybaven skladem nebezpečných odpadů, který umoţňuje 

skladování 12 sudů v kapalné NO po 200 l a paletami na NO (mnoţství do 2 tun). Sběrný 

dvůr je dále vybaven boxem na autobaterie s kapacitou 10 t, boxem na zářivky s kapacitou 

1 t a boxem na zdravotnický odpad. V areálu se nachází přístřešek na cca 10 ks 200 l sudů 

na jedlé oleje, 100 ks televizorů a 500 ks lednic. Všechny tyto části jsou situovány na 

vodohospodářsky zabezpečené ploše. Jsou vyuţívány kontejnery 5 – 10 m³ (8 kusů).  

Sběrný dvůr neumoţňuje nakládání s autovraky. 

 

Tabulka č. 8 – Zpětný odběr – úplná zařízení 

 

 

 

 

Chladničky Malé 

spotřebiče 

Info.technika Televize Zářivka 

2008 520 435 334 905 182 

2009 402 571 346 1165 585 

2010 251 323 238 784 289 
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Zpětný odběr 

Chladničky, malé spotřebiče – firma ELE-WIN 

Informační technika, televize – ASEKOL 

      Šternberk jiţ dvakrát obhájil vítězství v soutěţi „O keramické sluchátko“ a je nejlepší 

ve třídění elektroodpadu v Olomouckém kraji.  V roce 2009, kdy byla tato soutěţ poprvé 

vyhlášena, si šternberští zástupci radnice odvezli modré keramické sluchátko a šek na 

20.000,- Kč. Letos to je sluchátko barvy ţluté a finanční částka stejná jako vloni -  

20.000,- Kč. Ve Šternberku se podařilo vytřídit 5,89 kilogramů vyřazených 

elektrozařízení na osobu (počet obyvatel 13864). Soutěţ uspořádalo olomoucké 

hejtmanství ve spolupráci se společností Asekol. 

 

O keramické sluchátko 2010 – konečné pořadí 

Kategorie měst - 1. místo – Šternberk  - 5,89 kilogramů vyřazených elektrozařízení na osobu (počet 

obyvatel 13864) 

Kategorie obcí nad 2000 obyvatel – 1. místo - Troubky – 3,40 kilogramů na osobu (2018 obyvatel) 

Kategorie obcí do 2000 obyvatel – 1. místo - Dubicko – 2,90 kilogramů na osobu (1077 obyvatel) 

 

Zářivky – EKOLAMP 

      V přízemí budovy Městského úřadu Šternberk, Opavská 1 je veřejnosti k dispozici 

sběrná nádoba k odloţení vyslouţilých světelných zdrojů. Do této nádoby můžete 

vkládat kompaktní úsporné zářivky, výbojky,  lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. Tato sběrná nádoba byla poskytnuta společností 

EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.  

 Do této nádoby prosím nevkládejte:klasické ţárovky | reflektorové ţárovky | halogenové ţárovky a 

lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm.   

Leták k této kampani v příloze 

 

Drobný elektroodpad, baterie – firma REMA systém, sběrné boxy jsou umístěné ve 

veřejných budovách ve městě. 
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Recyklace: 

Sklo – smíšené, čiré – 35 tun ročně – odváţí se do skláren k dalšímu vyuţití. 

Kovy – kovošrot – odváţí se zpět do hutí 

Pneumatiky – oddělí se disk od kola – odváţí se k recyklaci do cementáren 

Baterie – monočlánky – firma EKOBAT – sběrný systém pro celou Českou republiku 

 

 

Dotřiďovací linka na papír a plast 

se nachází v areálu sběrného dvora Šternberk. Jedná se o linku vyuţívající technologii 

ručního třídění na pásu s následným drcením a lisováním vytříděných produktů na palety. 

Technologii linky dodala firma STS Pacov. V rámci provozu linky se v areálu dvora 

nachází mezisklad zpracovávaných a vytříděných materiálů. Kapacita linky je 5000 tun 

materiálu za rok a je plně vyuţita. Jedná se o zařízení regionálního významu se svozovou 

oblastí zahrnující cca 30 obcí a řadu firem. Vytříděné materiály jsou vyuţívány jako 

suroviny specializovanými firmami.  

 

Papír se třídí podle 

 lepenka 

 noviny, časopisy 

 smíšený papír 

Recyklace – slisují se do balíků a vozí se do papíren k dalšímu zpracování. 

 

Plast se třídí podle 

 PET podle barev – čirá, modrá, zelená 

 HDP tvrdé duté obaly 

 PP kelímky 
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Recyklace – slisují se do balíků a vozí se k různým zpracovatelům k dalšímu vyuţití – 

např. Tetra Pak – nápojový karton, folie – čirá, streč folie, barevná folie, izolační 

materiály, autosedačky, fleece – látky na výrobu textilu. 

 

 

Obr. 6 -   Ukládání balíků na sběrný dvůr. Zdroj: firma REMIT, s.r.o. 

 

Kompostárna odpadní zeleně  

se nachází ve Lhotě u Šternberka a je to zařízení slouţící ke zpracování biologicky 

rozloţitelného komunálního odpadu z údrţby zeleně. Je provozována společností Armila 

Šternberk v.o.s. Kompostárna byla zřízena na městském pozemku v roce 1998 na základě 

smlouvy města Šternberk a firmy Armila Šternberk v.o.s. se souhlasem OkÚ Olomouc. 

Byla schválena výstavba o rozsahu 40 x 60 m na dobu, neţ dojde k realizaci trvalého 

kompostoviště. Kompostárna slouţí k přirozenému kompostování (bez urychlení zrání 

kompostu) bioodpadu z údrţby městské zeleně a jako mezideponie hotových kompostů a 

ornice. Provoz kompostárny je oplocen a jsou vybudovány dvě příjezdové brány. Doba 

zrání je cca 3 roky. Hotový kompost je vyuţíván pro potřeby městské zeleně ve 

Šternberku. Kapacita kompostárny není přesně stanovena vzhledem k velmi jednoduché 

technologii a lze ji odhadnout na cca 1600 tun za rok. 
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Skládka Tankodrom 

byla vybudována jako řízená skládka v roce 1992, provoz byl zahájen v červnu 1992. 

Skládka je skládkou odpadů skupiny S – OO3. Provoz skládky byl původně plánován ve 2 

etapách, 1. etapa 48000 m³ v letech 1992 – 2004 a 2. etapa 56800 m³ v letech 2004 – 

2020. Skládka je zaizolována fólií a průsakové vody jsou svedeny do jímky, která je 

vyváţena. Zařízení skládky bylo tvořeno mostovou váhou, kompaktorem, čelním 

nakladačem a buňkou obsluhy. Areál skládky je oplocen. 

 

 

4.4. Prognóza vývoje 

     Prognóza vývoje produkce odpadů závisí na mnoha faktorech, které se mohou značně 

lišit. Navzdory přijatým závazkům vedoucím ke sniţování mnoţství zejména 

komunálních odpadů jejich mnoţství vzrůstá. V některých regionech, zejména pak 

velkých městech můţe růst rychleji, menší města mohou být významně ovlivněna migrací 

obyvatel, růstem ţivotní úrovně, mírou občanské vybavenosti apod. 

     Ve městě Šternberku jiţ proběhla restrukturalizace průmyslu. V současné době zde 

působí několik stabilizovaných subjektů. Dále je město z velké části plynofikováno a větší 

mnoţství domácností přešlo na ekologické způsoby vytápění v rámci podpor v 90. letech. 

Průměrná produkce směsného komunálního odpadu v zemích EU dosahuje cca 550 

kg/os/rok. Ve Šternberku je dosahována hodnota cca 358 kg/os/rok. Do budoucna lze tedy 

předpokládat mírný nárůst produkce, vzhledem k očekávanému růstu ţivotní úrovně na 

standardy EU. Tato produkce by po roce 2010 měla klesat v souladu se zlepšujícím se 

ekologickým povědomím a zlepšováním technologií. 

     Do budoucna se počítá s navýšením sběru separovaných sloţek komunálního odpadu 

včetně počátku separace biosloţky. Současné vytříděné mnoţství je poměrně nízké (cca 

12 kg/os/rok) a je nutno ho významně navýšit (předpoklad cca 45 kg/os/rok). 
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Tabulka č. 9-  Kvantifikovaný popis vývoje produkce KO 

Odpad Celková produkce odpadů 

2003 2010 

(t/rok)  (t/rok) (%) 

 2003 = 100% 

 

Komunální odpady 

 

5452 

  

6900 

 

126 

Z komunálního odpadu: 

a) vybrané sloţky 

odděleného sběru: 

papír, plasty směsné, PET, 

sklo, kovy 

b) nebezpečné sloţky – 

z toho elektrická a 

elektronická zařízení 

c) objemový odpad 

d) biologicky rozloţitelný 

odpad 

e) zbytkový směsný odpad 

 

 

 

 

 

186 

26 

 

10 

20 

 

1650 

3560 

  

 

 

 

485 

39 

 

24 

25 

 

2448 

3879 

 

 

 

 

260 

150 

 

224 

125 

 

148 

108 

 

 

 

Dle Plánu odpadového hospodářství města Šternberk vznikly tyto problematické body: 

 

- usilovat na všech úrovních veřejné správy o efektivní změny v řízení odpadového 

hospodářství vedoucí ke zvýšení kvality řízení a odpovědnosti při rozhodování 

Město Šternberk má zajištěnu evidenci vznikajících odpadů, které produkuje jako původce 

i odpadů od podnikatelských subjektů působících ve správním obvodu města. Město nemá 

ustanoveného odpadového hospodáře, osobou odpovědnou za úsek odpadového 

hospodářství je pracovník městského úřadu – odboru ţivotního prostředí. Evidence 

odpadů je vedena dle poţadavků legislativy. Evidenci vede společnost Remit s.r.o. a 

následně ji předává městu.  Pověření pracovníci města jsou pravidelně školeni a zúčastňují 

se odborných akcí v oblasti odpadového hospodářství. 
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- maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů 

Ve městě jsou k dispozici 2 zařízení umoţňující zpracování odpadů k dalšímu 

materiálovému vyuţití. 

1. kompostárna městské zeleně Armila je ve stávajícím stavu zařízení vhodné pouze 

na zpracování bioodpadů z údrţby zeleně města Šternberk. V současné době není 

např. kompostovací plocha vodohospodářsky zabezpečena. Tento stav je 

provizorním řešením před rekonstrukcí zařízení. Kompostárna má tedy pouze 

lokální význam. V případě investic do jejího vybavení a intenzifikaci provozu je 

moţné to zařízení vyuţít pro zpracování dalších bioodpadů jako jsou biosloţka 

komunálního odpadu, odpady z jídelen a kuchyní apod. Výši těchto investic lze 

odhadnout na cca 10 mil. Kč. Je rovněţ nutné zajistit stabilní odbyt 

produkovaného kompostu. 

2. dotřiďovací linka na papír a plast provozovaná v areálu sběrného dvora města 

Šternberk firmou Remit s.r.o. je zařízení regionálního významu s kapacitou 5000 

tun materiálu za rok. Toto zařízení je uvedeno i v plánu odpadového hospodářství 

Olomouckého kraje a je s ním uvaţováno v koncepci krajského integrovaného 

systému nakládání s odpady. 

 

- zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 

V současné době je materiálově vyuţito cca 33% komunálních odpadů. Jedná se výlučně 

o vyuţití separovaných sloţek papíru, plastu a biologicky rozloţitelného komunálního 

odpadu z údrţby zeleně. V případě zvýšení účinnosti třídění v roce 2010 na 

předpokládanou úroveň je moţné tento cíl splnit a bude dosahováno vyuţití 50,9% 

odpadu. Základním úkolem je tedy zvýšit účinnost stávajícího sběru oddělených sloţek 

komunálního odpadu (papír, sklo, plasty) a dosáhnout produkce tříděných sloţek o 367% 

vyšší neţ v současné době. Tato hodnota vypadá velmi vysoká, ovšem je nutno 

konstatovat, ţe současná produkce je poměrně nízká (cca 12 kg/os/rok). Cílová produkce 

činí 45kg/os/rok, coţ představuje v některých městech běţně dosahovanou hodnotu. 

Úspěšná intenzifikace systému je podmíněna zejména zvýšením počtu sběrných nádob na 

tříděné odpady a co největší přiblíţení těchto sběrných míst sběrným místům na směsné 
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odpady. Součástí opatření musí být i informační kampaň mezi občany spojená rovněţ 

s výchovnými programy ve školách. 

 

- vytváření podmínek pro oddělené shromažďování biologicky rozložitelných odpadů 

z domácností (z údržby zeleně), z živností, průmyslu, úřadů, z údržby města a obcí 

tak, aby tento odpad nebyl součástí směsného zbytkového komunálního odpadu 

Ve městě zatím není naplánováno zavedení separovaného sběru biosloţky komunálního 

odpadu. Je prováděn pouze kontejnerový sběr bioodpadů ze zahrádek ve stanovených 

termínech. Vzhledem k existenci a provozu kompostárny Armila je vhodné její vyuţití pro 

zpracování bioodpadů od obyvatel. V první řadě je to soustředění na sběr bioodpadů 

především ze zástavby rodinných domů, kde jsou bioodpady tvořeny hlavně odpadem ze 

zahrádek. Tento bioodpad má poměrně nízké nároky na kvalitu hygienizace a rovněţ 

kázeň obyvatel je většinou vysoká, tj. nejsou problémy s kvalitou vytříděného materiálu. 

Sběr dalších bioodpadů, tedy např. odpadů z restaurací a jídelen, kuchyňských odpadů 

z domácností apod. je vázán na významné zlepšení infrastruktury na kompostárně tak, aby 

umoţňovala dosaţení hygienizace materiálů dle zařízení 1774/2002 EP. Pro intenzifikaci 

technologie kompostárny je nutno vypracovat podrobný projekt, se kterým se město můţe 

ucházet o dotační tituly v rámci podpory ze strukturálních fondů EU nebo SFŢP. 

 

- snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky  

Největší podíl BRKO ukládaného na skládky je obsaţen ve směsném komunálním 

odpadu. Významné podíly BRKO jsou jiţ dnes zpracovány na zmíněné kompostárně. 

Další sníţení biologicky rozloţitelného podílu lze dosáhnout separací bioodpadů od 

obyvatel nebo zpracováním směsného komunálního odpadu na lince MBÚ. Taková linka 

je investičně velmi náročné zařízení a v současné době není v blízkém okolí města 

k dispozici. Kvalita výstupních materiálů ze zařízení je také problematická. V rámci města 

Šternberk bude tedy vhodnější cestou postupně zaváděná separace bioodpadů u obyvatel. 
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4.5. Cíle Plánu odpadového hospodářství města Šternberk 

 

1. ekologická výchova občanů s cílem sniţování měrné produkce odpadů nezávisle 

na úrovni ekonomického růstu 

2. zvýšení úrovně sběru tříděných sloţek komunálního odpadu (papír, sklo, plast) na 

minimálně 45 kg/os/rok do roku 2010 

3. postupné zavedení separovaného sběru bioodpadů ze zahrádek a rodinných domků 

s plošnou separací do roku 2010 

4. modernizace kompostárny Armila dle poţadavků nařízení 1774/2002 EP do roku 

2010 

5. zvýšit materiálové vyuţití odpadů na 50% v roce 2010 

 

4.5.1. Možná rizika spojená s těmito cíli 

 

Ekologická výchova občanů s cílem sniţování měrné produkce odpadů nezávisle na 

úrovni ekonomického růstu 

Rizikem je nízká odezva občanů na program, která se můţe projevit odmítáním především 

třídění odpadů, výsledky akce by se měly projevit zvýšením vytříděného mnoţství 

odpadů, zlepšením kvality vyseparovaného materiálu. Monitoring plnění cíle lze provádět 

sledováním provedených výchovných a propagačních akcí. Jejich výsledky pak lze 

sledovat pouze na úrovni třídění odpadu nebo formou dotazníkových akcí. 

 

zvýšení úrovně sběru tříděných sloţek komunálního odpadu (papír, sklo, plast) na 

minimálně 45 kg/os/rok do roku 2010 

Rizikem můţe být nízká odezva u občanů, jejich nekázeň a neochota třídit. Podmínkou 

úspěšného splnění cíle je optimalizace a rozšíření počtu sběrných míst na tříděné odpady, 

která je spojena s nutnými investicemi minimálně na nové nádoby a úpravu některých 
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sběrných míst. Monitoring lze provádět v minimálním rozsahu na základě ročního výkazu 

o mnoţství odpadů, přesnější údaje pak lze získat ve spolupráci se svozovou firmou Remit 

s.r.o. 

 

 

postupné zavedení separovaného sběru bioodpadů ze zahrádek a rodinných domků 

s plošnou separací do roku 2010 

Podmínkou je investice do nových sběrných nádob na bioodpady pro občany (v případě 

varianty sběru do nádob) nebo zajištění dodávek kompostovatelných pytlů (pytlový sběr) 

do rodinných domů se zahrádkami. Dále je nutno zajistit svoz nové skupiny odpadů. 

Rizikem je neochota občanů k třídění další sloţky komunálního odpadu, neochota 

svozové firmy a moţná nízká kvalita vyseparovaného materiálu a dále pak nedostatečná 

kapacita kompostárny. Hodnocení plnění úkolu lze provádět dle počtu zapojených 

domácností, počtem sběrných nádob, mnoţstvím vyseparovaného materiálu a jeho 

kvalitou. 

 

 

modernizace kompostárny Armila dle poţadavků nařízení 1774/2002 EP do roku 2010 

V případě obdrţení dotačního titulu zrealizovat přestavbu kompostárny na moderní 

zařízení s moţností hygienizace materiálu a bioodpadů dle nařízení 1774/2002 EP. Rizika 

jsou především ve finanční náročnosti rekonstrukce cca 10 milionů korun. 

 

 

zvýšit materiálové vyuţití odpadů na 50% v roce 2010 

Tento cíl je podmíněn zvýšením počtu sběrných nádob na tříděné odpady a co největší 

přiblíţení těchto sběrných míst ke sběrným místům na směsný odpad. Současně je důleţitá 

informační kampaň mezi občany (ankety, letáky) spojená s výchovnými programy na 

školách. 
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5. Vyhodnocení  jednotlivých úkolů a cílů 
 

 

 

5.1. zvýšení úrovně sběru tříděných složek komunálního 

odpadu (papír, sklo, plast) na minimálně 45 kg/os/rok do roku 

2010 

Tabulka č. 10-  Celkové množství jednotlivých složek separovaného odpadu v tunách + separace v % 

 

 

 

 

 

papír  plast sklo kov náp.karton Separace 

celkem 

SKO SKO+separace separace    % 

2006 149 79 80 11 1 320 3672 3992 8,03 

2007 150 95 81 18 2 348 3898 4246 8,21 

2008 220 110 107 18 2 456 3950 4406 10,36 

2009 222 124 97 18 1,4 462 3829 4291 10,77 

2010 226 127 119 11 2 485 3879 4363 11,10 

 

 

      Z uvedené tabulky vyplývá, ţe objem separovaného odpadu vzrůstá. Přesto není důvod 

k velké radosti. Ještě spousta občanů si nenašla cestu k barevným kontejnerům a jejich 

postoj ke třídění odpadu je negativní. Je to pravděpodobně způsobeno neochotou občanů 

třídit odpad v důsledku zvyšování cen za likvidaci komunálního odpadu a paušální cenou 

za občana. V době, kdy byl vyuţíván známkový systém (do roku 1998), byla separace 

vyšší, aby frekvence svozu KO byla co nejniţší. Dalším moţným faktorem je vzdálenost 

sběrných nádob od obytných míst. 

      Přesto se zastupitelé města a pracovníci odboru ţivotního prostředí nevzdávají a 

chystají pro své občany novinky, které jistě povedou k dalšímu zvýšení separovaného 

odpadu. 
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5.1.1. Podzemní kontejnery 

 

     Město Šternberk má zájem podpořit tříděný sběr a zvýšit míru materiálového vyuţití. 

Jedním z velmi dobrých technických řešení, jak zabezpečit hustotu sběrných míst 

v zástavbě města je vybudování podzemních kontejnerů. Kontejnery na papír, sklo a plasty 

budou rozmístěny na 14 nových sběrných místech na území spádové oblasti, tj. 

katastrálním území města Šternberk. Lokality byly zvoleny v souladu s projekty – 

Regenerace panelových sídlišť Šternberk – Uničovská, Jiráskova, Nádraţní a potřebou 

nahrazení stávajících nevyhovujících (plochou) separačních míst a zřízení zcela nových 

míst v městské památkové zóně. 

      Podzemní kontejnery na odpad patří v současné době v ČR k novinkám, která se 

postupně rozvíjí, ale ve světě jsou jiţ řadu let vyuţívány a to zejména z pohledu 

estetičnosti, hygieny, praktičnosti, údrţby okolí apod. Na první pohled ani nepoznáte, ţe se 

jedná o tento typ kontejneru. Od běţných se liší tím, ţe jejich větší část je ukrytá pod zemí. 

Nad zemí jsou jenom vhazovací šachty různých provedení, které na rozdíl od dosud 

nejčastěji pouţívaných nadzemních závěsných nebo pojízdných kontejnerů, mohou i 

esteticky dotvářet městské prostředí. Podzemní kontejnery je moţné ve vhodných 

lokalitách vyuţít i pro hygienický a čistý sběr směsného odpadu. 

      Kaţdé kontejnerové stanoviště je tvořeno třemi podzemními vanami (sklo směs, plasty, 

papír). Ty mají objem vţdy tři metry krychlové a na povrchu jsou z nich vidět pouze černé 

„patníky“ kruhového půdorysu s barevně označenými vhozovými otvory. Ţlutý vhoz 

slouţí k ukládání PET-lahví, modrý vhoz k ukládání papíru a zelený k ukládání skla. Na 

rozdíl od klasických kontejnerů se zde bílé i barevné sklo ukládá do společného 

kontejneru. Odvoz odpadu zajišťuje vozidlo vybavené speciálním ramenem. 

 

 

Tabulka č. 11 - Minimální rozměry stavební jámy (pro kontejnery 3 m
3
):   

         délka (m) šířka (m) hloubka (m) 

Dvojice kontejnerů vedle sebe 4,5 2,3 2,41 

Řada 3 kontejnerů 6,0 2,3 2,41 

Hvězda ze 3 kontejnerů 5,4 4,0 2,41 
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Obr. 7 - Ukázka montáţní jámy 
Zdroj: Výrobce a dodavatel technologie podzemních kontejnerů pro sběr a třídění odpadů, firma SSI SCHÄFER 

 

 
Obr. 8 - Ukázka montáţní jámy 

Zdroj: Výrobce a dodavatel technologie podzemních kontejnerů pro sběr a třídění odpadů, firma SSI SCHÄFER 

 
Obr. 9 - Ukázka základové vany 

Zdroj: Výrobce a dodavatel technologie podzemních kontejnerů pro sběr a třídění odpadů, firma SSI SCHÄFE 
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Obr. 10 - Ukázka podzemních kontejnerů 
Zdroj: Výrobce a dodavatel technologie podzemních kontejnerů pro sběr a třídění odpadů, firma SSI SCHÄFER 

 

 
Obr. 11 -Ukázka podzemních kontejnerů 

Zdroj: Výrobce a dodavatel technologie podzemních kontejnerů pro sběr a třídění odpadů, firma SSI SCHÄFER 

 
Obr. 12 -Ukázka vyprazdňování podzemních kontejnerů 

Zdroj: Výrobce a dodavatel technologie podzemních kontejnerů pro sběr a třídění odpadů, firma SSI SCHÄFER 
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Materiál kontejnerů 

Ocelový, ţárově zinkovaný plech 3 mm, víko 4mm 

 

Základní vana 

Vodotěsná svařená ocel ţárově zinkovaná vana, stěny 5 mm, podlaha 6 mm, I profily 100 mm 

alternativně ţelezobetonový prefabrikát 

 

Ramena a sloupky skříní 

Ocelové, ţárově zinkované profily, lakované práškovou barvou v odstínech RAL dle přání 

zákazníka 

 

Nadzemní skříně 

Hliníkový plech lakovaný práškovou barvou v odstínech RAL 

 

Vkládací otvory 

Papír, plasty s klapkou – 390 x 220 mm, sklo s gumovými manţetami průměr 200 mm 

 

Horní plocha kontejnerů 

Tartanový koberec v barvách podle poţadavků zákazníka 

 

Vybavení kontejnerů pro sklo 

Uvnitř tlumící pěna proti hluku, brzdiče pádu skla     

 

 

 

      Připravený program by měl být podkladem nového plánu odpadového hospodářství, 

které město Šternberk bude připravovat.  

      Jejich realizace je podpořena dotací z EU. Původní rozpočet je 14 milionů korun a 

Evropská dotace bude činit 40%, zbylých 60% zaplatí město ze svého rozpočtu. Termín 

realizace projektu je rok 2011, město stále ještě jedná s některými majiteli pozemků, kde 

by měly být vybudovány kontejnery, o moţném odkupu nebo pronájmu. 

      Podzemní kontejnery se mají objevit např. v ulicích Na Valech (parkoviště u 

gymnázia), Příkopy (parkoviště u sluţebny Policie ČR),  Na Vyhlídce, Dr. Hrubého (u ZŠ), 

na sídlištích Uničovská, Nádraţní a Jívavská (u kruhové křiţovatky). Bylo prokázáno, ţe 

vůle ke třídění klesá s rostoucí docházkovou vzdáleností. Zahuštění sběrných míst tedy 

přispěje k vyššímu třídění ve městě.  

      Podzemní kontejnery s úspěchem vyuţívá město Uničov, Písek, Litoměřice, Brno nebo 

Praha. O jejich pořízení uvaţují další města většinou v souvislosti s rekonstrukcemi center 

měst. 
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5.1.2. Odvozný (pytlový) systém 

 

      Kontejnerový (donáškový) systém sběru by měl být současně doplněn o systém 

odvozný (pytlový) především v roztroušené vilové a vesnické zástavbě, například 

v přilehlých obcích. Pytlový systém dosahuje v menších obcích vyšší účinnosti sběru při 

niţších docházkových vzdálenostech pro občany. Rodiny by dostaly k dispozici různě 

barevné pytle na tříděný sběr plastů a nápojových kartonů, respektive papíru. Frekvence 

svozů naplněných a svázaných pytlů bude 1x měsíčně. Pytle se budou sváţet svozovou 

firmou na dotřiďovací linku na sběrném dvoře. Kontejnerový systém by zůstal zachován 

především na místech s vyšším pohybem osob a zajišťoval by dostupnost třídění i pro 

návštěvníky města.  

     Dále by došlo na základě vypracované studie k rozšíření třídění odpadů v centru města 

podzemními kontejnery, na lokalitách, kde by bylo problematické zavést pytlový sběr, by 

došlo k jeho zahuštění kontejnery. Očekává se dosaţení vyšší výtěţnosti tříděného sběru, 

coţ by mělo zvýšit příjem za vytříděné suroviny. Vyšší příjmy od společnosti EKO-KOM 

se očekávají cca v řádu 10 tis. Kč/rok. Vyšší míra třídění odpadů také povede ke sníţení 

mnoţství směsných komunálních odpadů a dalším úsporám. 

      Zapojení do odvozného systému by bylo dobrovolné, zároveň by však bylo moţné 

získat bonus jako odměnu za odpovědné třídění. Tento systém s úspěchem vyuţívá město 

Letohrad, kde vyuţívá tento systém 95% občanů.   Termín zahájení pilotního projektu: 1. 

Q 2012. 

 

 

 

5.1.3. Sběr oděvů, bot a textilu 

 

      Město Šternberk uzavřelo na sběr pouţitého textilu smlouvu se společností Revenge 

a.s. z  Boskovic, která se zabývá sběrem a zpracováním oděvů, obuvi a textilu a městu 

poskytne zdarma nejen kontejnery pro sběr, ale zajistí také odvoz textilu a jeho další 

zpracování.  Zhruba 50% vysbíraného oblečení a obuvi  bude vyuţito pro secondhandové 

prodejny, které společnost provozuje, 30% textilu bude vyuţito průmyslově a jen cca 20% 

textilu skončí na skládce. Společnost provozuje síť kontejnerů na textil od září 2010, 
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v současné době mají umístěno 75 kontejnerů v 10 městech republiky (např. Boskovice, 

Přerov, Prostějov, Olomouc). 

     Občanům budou slouţit od března 2011. Firma do začátku poskytne 6 kontejnerů a 

v plánu města je lokality s kontejnery na textil ještě postupně rozšiřovat. Najdete je na 

sídlišti Uničovská u prodejny Hruška, na sídlišti Nádraţní u prodejny koberců, na sídlišti 

Jiráskova u Penny, na ulici Věţní u Billy, na Jesenické na parkovišti a na ulici 

Poděbradova. 

      Firma Revenge se dohodla s Charitou Šternberk, ţe ji věnuje část ošacení vhodného k 

dalšímu nošení. V rámci charitativního vyuţití se pouţije jako pomoc pro sociálně slabé a 

potřebné v krizových situacích, 

     Kontejnery jsou bílé barvy o kapacitě cca 2 250 l, jsou opatřeny  popisy, co lze do 

kontejneru odkládat a opatřeny vhazovacím otvorem, ze kterého odpad nelze zpět 

vytáhnout a  budou vyváţeny jedenkrát týdně. Do kontejnerů lze ukládat veškeré oděvy – 

bavlněné i umělé, veškerý textil - i bytový – záclony, závěsy, ubrusy apod., boty a veškeré 

hračky - plyšové, plastové i elektronické. Odpady by měly být do kontejneru vkládány 

čisté a zabalené do menších balíků nebo v igelitových taškách. 

Kaţdý kontejner obsahuje návod k pouţití a popis co do kontejneru patří a co nikoliv: 

Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, 

rovněž párovaná nositelná obuv. 

Do kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, znečištěné a 

mokré textilie. 

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý, 

nepotřebný textil a nositelnou párovanou obuv v zabalených a zavázaných igelitových taškách nebo 

pytlích. 

 

Obr. 13 – Kontejner na pouţité oděvy, Zdroj: fotografii poskytlo Město Šternberk 
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5.2. postupné zavedení separovaného sběru bioodpadů ze 

zahrádek a rodinných domků s plošnou separací do roku 

2010 

 

5.2.1. Domácí kompostéry 

 

      Čtyřicet procent odpadků v kaţdé domácnosti tvoří bioodpad: zbytky z kuchyně, 

posekaná tráva, větve, listí. Kompostováním odpadu můţe průměrná rodina vytvořit ročně 

aţ 60 kg kvalitního a na ţiviny bohatého substrátu. 

     Aby město motivovalo občany k domácímu a komunitnímu kompostování, nabízí se 

vyuţití jiţ osvědčeného modelu nákupu domácích kompostérů městem (mnoţstevní sleva 

za hromadný nákup) a jejich symbolický pronájem občanům se zájmem o domácí 

kompostování. Domácnosti se zájmem o pronájem kompostérů by společně s kompostérem 

dostali nádobu na sběr kompostovatelných odpadů z kuchyně a broţuru o domácím 

kompostování. Kompostéry budou zapůjčené občanům na základě smlouvy o pronájmu na 

dobu určitou zdarma, po ukončení nájemní smlouvy bude sepsána s nájemcem darovací 

smlouva a kompostér přejde do  vlastnictví občana. Přesná pravidla pro výběrové řízení 

jsou v přípravné fázi. 

      Obdobná podpora jako v případě domácího kompostování se nabízí také v případě 

komunitního kompostování. Město nabídne občanům v činţovních domech pouţívání 

společného domácího (nyní jiţ vlastně komunitního) kompostéru.  

      Aktivita má preventivní i úsporný charakter. Předpokládá-li se s umístěním 500 ks 

kompostérů do obce, pak pokud se do kaţdého kompostéru umístí 300 kg odpadu, jedná se 

o odklon 150 t odpadu. Při ceně cca 1000,- Kč za uloţení tuny odpadů na skládku se jedná 

o úsporu 150 tis. Kč, tato úspora není započtena do nákladů opatření. Termín: 2011 pak 

průběţně. Náklady: dle moţností projektů ve výši 100 tis. Kč/ročně. 

 Obr. 14 - Ukázka domácího kompostéru. Zdroj: internet 
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5.2.2. Komunitní kompostárna 

 

      Povinností obcí je likvidovat zelený odpad zákonným způsobem – tzn. ve své 

kompostárně nebo kompostárně vlastněné jinou osobou, která funguje v souladu s platnou 

legislativou. Město Šternberk tak vyuţilo příleţitosti a za podpory evropských fondů bude 

mít kompostárnu vlastní.     

      Celkové náklady na vybudování komunitní kompostárny jsou 13,5 mil. Kč, z rozpočtu 

města bude investováno dva a půl milionu korun, náklady ve výši  11,1 mil. Kč budou 

uhrazeny ze strukturálních fondů Evropské unie -  Fondu soudrţnosti, Operačního 

programu Ţivotní prostředí.  

      Vybudování komunitní kompostárny je jednou z nejdůleţitějších investic ve 

Šternberku v oblasti ţivotního prostředí pro rok 2011. Výstavba kompostárny bude 

zahájena v průběhu dubna 2011 a v letních měsících jiţ bude v provozu. Kompostárna 

bude zpracovávat odpad z městské zeleně, nejde však o skládku zeleného odpadu, ale 

naopak o zařízení předcházející vzniku odpadu, tzn. přeměnu rostlinných zbytků na 

kompost. V kompostárně bude moţno ukládat pouze rostlinné zbytky pocházející ze 

Šternberka a místních částí vzniklé zejména údrţbou veřejných ploch zeleně (tráva, listí, 

větve). 

      V současné době se vyuţívá kompostárny v městské části Lhota a jejím 

provozovatelem je společnost Armila. Kompostárna byla vybudována v roce 1998 a 

v POH se uvaţovalo jejím dalším rozšíření s investicí 10 milionů korun. Lokalita se ale 

později ukázala jako nevhodná z důvodu výstavby rodinných domků v okolí kompostárny.  

      Byla vybrána jiná lokalita, která se nachází 2 km jihovýchodně od města Šternberk na 

katastrálním územní Šternberk – tzv. tankodrom – v areálu uzavřené skládky komunálního 

odpadu. 

      Pro potřeby vybudování komunitní kompostárny bude vyuţita pouze část areálu 

stávající skládky odpadů. Proběhne celková úprava stávajících terénů včetně odstranění 

náletové zeleně a stromů. Terén se srovná do figury bez výraznějších terénních převýšení. 

Část plochy bude nově upravena jako zpevněná pojíţděná, část zastavěna novými objekty 

a zbývající část pouze zatravněna bez výsadby vyšší zeleně nebo stromů. 

     Ze stávajících konstrukcí zůstane pouze stávající ocelová hala slouţící jako garáţ. 

Tento objekt bude pouze povrchově částečné opraven. Nebudou na něm prováděny ţádné 
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změny konstrukčního charakteru. Objekt bude dále slouţit stejnému účelu, a to garáţování 

obsluţné techniky kompostárny.  

      Současně budou v areálu postaveny také nové objekty. Objekty záchytné jímky pro 

odvodnění kompostovací plochy, nádrţe poţární vody a jímky pro splaškové vody 

z provozního objektu budou mít charakter podzemních nádrţí. Provozní objekt bude 

nadzemní jednopodlaţní nepodsklepený objekt zastřešený sedlovou střechou se štíty. 

     Dále budou v areálu provedeny zpevněné asfaltové plochy a dělící betonové stěny do 

výšky max. 1,5m z betonových bednících tvarovek. 

 

 

Obr. 15 - Před zahájením prací, komunikace + ocelová hala (garáţ), zdroj www.sternberk.eu 

 

 

Popis provozu kompostárny 

      Komunitní kompostárna Šternberk bude slouţit ke zpracování biologicky 

rozloţitelných materiálů z obce. Je vyprojektována na zpracování 2 000 tun biologicky 

rozloţitelných materiálů za rok. Biologicky rozloţitelný materiál, který bude mít původ 

převáţně z ošetření zeleně města, bude přiváţen mobilními prostředky do areálu 

kompostárny. Pro evidenci přiváţeného biologicky rozloţitelného materiálu bude u vjezdu 

do areálu kompostárny instalována mostová váha s evidencí materiálu přímo do PC. 

Následně bude biologicky rozloţitelný materiál dopraven do skladovacích boxů, 

provedených ze ţelezobetonu. Zde bude sloţen a pomocí traktorového nakladače bude 

http://www.sternberk.eu/
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v sousedním boxu provedena homogenizace materiálů podle pokynů a receptur uvedených 

v provozním řádu zařízení. Následně bude zhomogenizovaná surovina traktorovým 

nakladačem dopravena na zpevněnou vodohospodářsky zabezpečenou plochu o celkové 

výměře 1487 m
2
 a uloţena do pásových zakládek. Ty budou v pravidelných intervalech, 

které budou specifikovány v provozním řádu, provzdušňovány pomocí taţeného 

traktorového překopávače kompostu, dále zvlhčovány průsakovou vodou zachycenou 

z vodohospodářské plochy. Po uplynutí doby, která bude specifikována v provozním řádu, 

obvykle 90 dní, bude hotový kompost z vodohospodářsky zabezpečené plochy 

traktorovým nakladačem přemístěn do skladovacího boxu, který bude proveden ze 

ţelezobetonu. Zde bude na bubnovém sítě provedeno oddělení rozměrnějších přísad 

z kompostu a hotový kompost bude následně skladován v ţelezobetonových boxech, 

případně dopravován a aplikován na pozemky města Šternberk.  

 

 

Příprava území 

      V areálu bude provedeno odhumusování a úprava potřebných prostorů. Odebrání 

humusu se provede v cca 50cm vrstvě dle výsledků geologického průzkumu (bude při 

provádění upřesněno podle skutečné humózní vrstvy). Humusovitá zemina se uloţí na 

dočasnou skládku a po ukončení stavby bude pouţita na ohumusování ploch v čistírně i 

v jejím okolí ve výši 10 cm, ohumusované plochy budou zatravněny. Přebytek se uloţí pro 

další pouţití.   

      Před zahájením prací je třeba odstranit stávající stromy a keře, které jako náletové 

dřeviny rostou na části areálu. S náhradní výsadbou se zatím nepočítá. 

Komunikace  

     Pro účely kompostárny budou komunikace rozděleny do 2 větví. Větev 1 jde v trase 

stávající panelové cesty na skládku, větev 2 se na ni kolmo napojuje a vede do prostoru 

mezi kompostovací plochou a manipulačními boxy. K nádrţi poţární vody a provozní 

budově se zřídí chodník ze zámkové dlaţby.  

      Odvádění dešťových vod z komunikace bude zajišťovat příčný a podélný sklon 

vozovky. Voda z části větve 1 a celé větve 2 bude odtékat podél obrubníků do uličních 

vpustí napojených na kanalizaci. 
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Zpevněná plocha pro kompostování 

      Plocha pro kompostování je navrţena v rozměrech 55 x 27 m, sklon plochy je 0,5% 

v obou směrech. Podél plochy se ze 3 stran osadí silniční obrubník s krajníkem 

s nadvýšením 5 cm. Podél nejniţší strany se osadí silniční obrubník v úrovni. Na tento 

obrubník navazuje krajnice zpevněná kamennou drtí. Na krajnici dále navazuje příkopová 

tvárnice šířky 65 cm do betonu. Navazující terén se vyspáruje tak, aby voda odtékala do 

příkopu. 

      Odvádění dešťových vod bude zajišťovat příčný a podélný sklon plochy. Voda bude 

odtékat do příkopu zpevněného příkopovou tvárnicí. Příkop je zaústěný do lapače 

splavenin na nejniţším místě plochy.  

 

 

Dělící betonové stěny 

      Dělící stěny budou oddělovat prostor jednolité zpevněné plochy na jednotlivé boxy, ve 

kterých bude moţnost oddělení jednotlivých materiálových součástí kompostových 

zakládek (větve, listí, hlína, tráva, apod.) a umoţněno míchání substrátu kompostu pro jeho 

následné umístění na hromady kompostových zakládek. 

      Dělící stěny jsou situovány přibliţně uprostřed navrţeného areálu kompostárny vedle 

navazující plochy pro kompostové zakládky. 

      Jedná se o nadzemní dělící stěny bez opěrné funkce. Výška stěn 1400 mm nad 

upravený terén. Zaloţení na základových pasech. Navrţeno z betonových 

prefabrikovaných tvarovek pro ztracené bednění vylité betonovou směsí a vyztuţené 

ocelovou výztuţí. Na horním líci navrţeno ukončení stříškami z betonových prefabrikátů. 

Dispozičně vzniknou tři U boxy o vnitřních světlých rozměrech 7500 x 7800mm , 7500 x 

7700 mm a 7500 x 7800 mm. 

      Před započetím provádění zemních výkopových prací bude v rámci stavebního objektu 

provedena příprava území v rámci celého areálu kompostárny (odstranění zeleně, 

odstranění humózní vrstvy). Výkopové práce budou prováděny z úrovně stávajícího terénu 

po odstranění ornice. Pro základové pásy bude proveden výkop v šířce 500 mm a hloubce 

1000 mm pod terén. Na dně výkopu bude provedena nejprve vrstva betonu cca 50 mm pro 

moţnost osazení a fixace ocelové výztuţe. 
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      Základové pásy budou konstrukčně vyztuţeny podélnou a smykovou výztuţí. 

Základové pásy jsou navrţeny jako monolitické z betonové směsi C25/30 XC2. horní líc 

základových pasů bude ukončen 100 mm pod finální úpravou okolní komunikace. Šířka 

základových pasů 500 mm, výška 900 mm. Celková rozvinutá délka 56 m. 

      Nadzemní část dělících stěn je navrţena z prefabrikových betonových bednících 

tvarovek slouţících současně jako ztracené bednění. Rozměr navrţených bednících 

tvarovek délka = 500 mm, šířka = 300 mm a výška = 250 mm. Pouţit jako ucelený systém 

včetně dělících tvarovek a koncových rohových tvarovek. Na výšku bude pouţito celkem 6 

řad tvarovek celkové výšky 1500 mm, první řada zapuštěna 100 mm pod terén (asfaltovou 

plochu). Výška nad terén 1400 mm. Na horním líci provedeno ukončení betonovými 

stříškami šířka 350 mm.  

Vnitřní prostor tvarovek bude vyplněn betonem C25/30 XC2 a zároveň vyztuţen 

betonářskou ocelí (vodorovná a svislá výztuţ při obou površích). Svislá výztuţ musí být 

zataţena a ohnuta do monolitických základových pasů alespoň do hloubky 750 mm. 

 

 

Provozní objekt 

      Provozní budova bude zděný objekt s přidruţenou samostatně konstrukčně oddělenou 

jímkou na splašky. Bude umístěn hned vedle komunikace a mostové váhy ve vstupní části 

areálu. Objekt je řešený jako jednopodlaţní budova bez podsklepení. Architektonické 

řešení je dáno účelem navrhované stavby a moţností situování do terénu. Půdorysně je 

navrţen jako obdélník. Výšková úroveň střechy je minimalizována a je tak dosaţeno 

zvýraznění obvodového pláště.  

      V čelní zdi objektu budou vstupní dveře, v čelní, boční a zadní zdi budou dále 

umístěny okenní otvory umoţňující prosvětlení a větrání vnitřních prostor. Všechny dveřní 

a okenní výplně jsou uvaţovány plastové. 

      Vnitřní dispozice objektu je rozčleněna na následující místnosti: vstupní chodba 5,40 

m
2
, denní místnost pro obsluhu 13,35 m

2
, technická místnost 7,45 m

2
, šatna 4,00 m

2 
a 

koupelna s WC 5,50 m
2
. Vstupní část objektu je orientována směrem na jihozápad. Okenní 

otvory jsou navrhnuty tak, aby splňovaly dané poţadavky na osvětlení a oslunění a 

zabezpečily přirozené větrání. Objekt nebude vytápěný s pouhou temperancí elektrickými 

přímotopy v případě poklesu vnitřní teploty prostor pod 5
o
C. Výkon elektrických 
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přímotopů je navrţen tak, aby zajistil také moţnost vytopení vnitřních místností na 

pobytovou teplotu – 21
o
C v době přítomnosti obsluhy kompostárny.  

     V rámci vegetačních prací budou realizované terénní úpravy – ohumusování areálu a 

ozelenění, vybudování ploch – chodníků a komunikace. 

 

 

Ocelová hala 

      V současné době je objekt vyuţíván jako garáţ pro techniku. Účel vyuţívání objektu se 

nezmění a objekt bude i nadále slouţit pro garáţování automobilové a obsluţné techniky, 

případně nástaveb obsluţné techniky.  

      Jedná se o stávající samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu o venkovních 

rozměrech cca 12,56 x 6,70 m. objekt je jednopodlaţní s výškou cca 5,5 - 6,0 m. 

Konstrukčně se jedná o lehkou ocelovou halu s nosným ocelovým skeletem opláštěným 

pozinkovaným trapézovým plechem. Jediný přístup do objektu je umoţněn vstupními 

dvoukřídlovými vraty rozměru cca 4,5 x 4,5 m. 

     V objektu budou provedeny pouze mírné zásahy týkající se pouze lokálního vyspravení 

nebo opravy stávajících konstrukčních součástí. Nebudou prováděny ţádné změny v nosné 

konstrukci objektu a současně se nebude měnit ani intenzita a způsob zatíţení nosné 

stavební konstrukce. 

       Budou provedeny pouze následující stavební úpravy: 

- náhrada stávajících vjezdových vrat 

- nástupní madla – pro moţnost přístupu na mobilní ţebřík. 

      Vnitřní povrch bude opatřen kompletně ochranným uzavíracím nátěrem na bázi vnitřní 

krystalizace v betonu. Finální úprava okolního terénu bude provedena v rámci terénních 

úprava celého areálu vč. objektu. 

 

 

Nádrţ poţární vody 

      Nádrţ bude slouţit k částečnému zachycení dešťových vod odváděných ze zpevněné 

plochy vnitroareálové komunikace. Současně bude voda přečerpávána mobilní čerpací 

technikou do sousední sekce slouţící jako nádrţ poţární vody se zásobou vody o objemu 

35m
3
. Tato voda musí být trvale přítomna pro případ vzniku poţáru a hašení objektů. 
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      Objekt je umístěn v jihovýchodní části navrţeného areálu mezi stávajícím objektem 

ocelové haly a nově navrţeným provozním objektem. Současně je nádrţ umístěna při 

zpevněné komunikaci, která je do objektu vyspárována v převáţné většině své rozlohy.  

      Nádrţ je navrţena jako podzemní ţelezobetonová konstrukce mírně obdélníkového 

půdorysu o venkovních rozměrech 5500 x 4700 mm. Nad úroveň terénu vyčnívá pouze 

část obvodových stěn do výšky 1200 mm. Tyto stěny tak budou plnit současně i funkci 

zábradlí. Vnitřní prostor je rozdělen na dvě části (podzemní nádrţe), z nichţ jedna bude 

slouţit jako záchytná jímka dešťové vody a druhá jako zásobní nádrţ poţární vody. 

V horní části bude nádrţ otevřena bez stropních konstrukcí. 

     Výkopové práce budou prováděny z úrovně stávajícího terénu po odstranění ornice. 

Stavební jáma bude paţená a je nutno uvaţovat s moţností zastiţení hladiny podzemní 

vody. Dno výkopu je navrţeno cca 2900 mm pod původním terénem (včetně vrstvy 

ornice). Při výkopu lze očekávat zastiţení hladiny podzemní vody. Současně je nutno 

základovou spáru chránit před vodou sráţkovou. Z tohoto důvodu a důvodu sjednocení 

základové spáry bude proveden hutněný štěrkopískový polštář tloušťky alespoň 200 mm, 

který bude po obvodě doplněn prohloubenou rýhou pro uloţení obvodové drenáţe. Drenáţ 

navrţena z flexibilních trub PVC DN160 a bude zaústěna do jedné rohové čerpací jímky. 

Jímku prohloubit pod dno výkopu min. o 1 m. Jímku lze provést buď z betonových 

prefabrikátů skruţí nebo vloţením kusu ocelové nebo plastové trouby světlosti cca 500 – 

600 mm, do které se osadí čerpadlo. 

      Vnitřní povrch nádrţe bude opatřen kompletně ochranným uzavíracím nátěrem na bázi 

vnitřní krystalizace v betonu. 

      Po provedení konstrukce monolitu nádrţe a po provedení zkoušek vodotěsnosti nádrţe 

bude proveden zpětný hutněný zemní zásyp z vhodného materiálu aţ po úroveň původního 

terénu. Násypy nad upravený terén se provedou v rámci úpravy celého stavebního objektu. 

      Kolem tří stěn záchytné nádrţe na dešťovou vodu bude provedenou ocelové trubkové 

zábradlí výšky 1000 mm. Zábradlí bude řešeno jako dvoutrubkové s okapovým plechem ve 

spodní části. Kotvení přes kotevní ocelové desky do betonu pomocí chemických kotev. 

Celková rozvinutá délka zábradlí je 7,60 m, zábradlí bude kompletně ţárově pozinkováno 

včetně kotevního a spojovacího materiálu.  

      Pro přístup do prostoru záchytné jímky dešťových vod je navrţen ocelový trubkový 

ţebřík šířky 400 mm a výšky 2200 mm včetně zešikmených madel napojených na 
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konstrukci navazujícího zábradlí. Kompletně ţárově pozinkováno, kotvení do stěn 

ţelezobetonu chemickými kotvami přes kotevní desky. 

      Pro přístup na dno nádrţe poţární vody navrţen ocelový trubkový ţebřík šířky 400 mm 

a celkové rozvinuté délky 3300 + 1200 = 4500 mm. Ţebřík bude proveden přes zhlaví 

stěny převyšující terén o 1200 mm. Z tohoto důvodu musí být provedena první část ţebříku 

z úrovně upraveného terénu na zhlaví stěny a druhá část ze zhlaví stěny na dno vlastní 

nádrţe. Kompletně ţárově pozinkováno, kotvení do stěn ţelezobetonu chemickými 

kotvami přes kotevní desky.   

 

 

Trubní rozvody 

      STOKA A – bude slouţit na odvádění dešťové vody z nové pojíţděné komunikace, 

která je odváděna do záchytné jímky dešťové vody. Akumulovaná dešťová voda bude 

zpětně vyuţívána jako uţitková voda nebo bude částečně přečerpávána podle potřeby do 

druhé sekce objektu – do poţární nádrţe. 

      STOKA B – dešťový svod – zajišťuje odvedení dešťové vody ze střechy provozního 

objektu. Stoka začíná lapačem střešních splavenin, které jsou na objektu umístěné dva – na 

rozích budovy. Trasa stoky je vedena v rostlém tělese a zaústěna do vsakovací jímky 

poblíţ provozního objektu. 

      STOKA C – havarijní přepad – bude slouţit jako havarijní přepad ze záchytné jímky 

odvodnění kompostovací plochy. Část stoky je potrubí kamenina DN300 a část jsou 

betonové ţlabovou, kterými je voda odváděna na terén, kde bude zasakována. Pobrubí 

bude vyvedeno na betonové tvarovky, kterými bude voda odváděna na zatravněnou 

plochu, kde dojde k zasakování do terénu. Trasa je vedena v násypovém tělese 

v zatravněné části. Součástí budou dále zemní práce a zkoušky vodotěsnosti.  

 

 

Oplocení 

      Celý areál kompostárny bude po celém svém obvodu oplocen plotem z ocelového 

pozinkovaného pletiva s povrchovou úpravou poplastováním v odstínu tmavě zelené 

barvy. Plot bude zabraňovat vstupu nepovolaných osob do areálu. Nosné sloupky budou 

ocelové z trubek včetně šikmých vzpěr.  
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      Přístup do areálu bude umoţněn jednou vjezdovou dvoukřídlovou otvíravou bránou 

světlé šířky 5,80 m s ocelovými táhly vynášejícími jednotlivá křídla a pro pěší jednou 

vstupní jednokřídlovou otvíravou brankou světlé šířky 1,20 m umístěnou vedle vjezdové 

brány. Součástí konstrukce oplocení bude ještě v zadní části areálu další vedlejší vjezdová 

brána totoţné konstrukce jako je vjezdová brána hlavní, ale pouze světlosti 4,00 m a bez 

ocelových táhel vynášejících jednotlivá křídla.  

      Celková délka oplocení, včetně vjezdových brán a vstupní branky, je 365 m. Celková 

výška oplocení od úrovně upraveného terénu je 1950 mm, výška sloupků nad upravený 

terén 2000 mm a výška samotného pletiva 1800 mm.     

 

 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

      Příjezd do areálu bude po stávající zpevněné panelové komunikaci, která nyní slouţí 

pro příjezd vozidel na stávající skládku. 

      Stávající přípojka NN bude vyuţita i pro nově uvaţovaný areál kompostárny, pouze 

bude provedena úprava její trasy uvnitř budovaného areálu a přemístění měrného pilíře na 

hranici oplocení pro umoţnění přístupu vlastníka rozvodné soustavy.  

 

 

Průzkumy a měření 

      V dotčené lokalitě byl proveden inţenýrsko-geologický průzkum pro potřeby budování 

stávající sousední skládky TDO. Průzkum byl zhotoven v roce 1990 firmou „Vodní 

zdroje“ Praha.  V rámci průzkumu bylo provedeno celkem šest sond vrtnou soupravou 

UGB-50 do hloubky 3,5m, na základě kterých byl vytvořen zprůměrovaný petrografický 

profil a kategorizace hornin v následující skladbě: 

 

Tabulka č. 12 – Kategorizace hornin 

Hloubka Popis Třída 

0,0 – 0,5 Hlína humózní s drnem a ojediněle valouny II 

0,5 – 1,5 Hlinito-kamenité eluvium, úlomky do 10cm III 

1,5 – 3,5 Kamenitá zvětralina,droby zahliněné polohově, příměs 

valounů křemene 

IV 

3,5 – dále Droby a pískovec kulm M.Jeseník, rozpukavé, navětralé IV 
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Profil je zprůměrovaný a lze očekávat rozdíl v úrovni skalního podloţí +/- 1m. 

Stratigrafie: 0,0 – 3,5m   kvartér 

                    3,5 – dále    paleozoikum 

 

Hladina podzemní vody: patrně lokálně periodické průsaky na bázi zvětralinového pláště. 

 

 

Vliv stavby na okolí a ţivotní prostředí 

      Stavba bude slouţit k výrobě a zpracování kompostu, jehoţ součásti jsou přírodní 

materiály, které nevyvozují škodlivé účinky na okolní ţivotní prostředí. Dešťová voda ze 

zrajících kompostových zakládek bude samostatně odváděna do záchytné jímky a 

pouţívána pro zpětný postřik kompostu. Nebude tudíţ sváděna nikam mimo plochu 

určenou pro kompostování. 

      Samotný proces výroby kompostu na hromadách sice není nehlučný provoz, ale 

vzhledem k původnímu vyuţití jako skládka a vzhledem k poloze mimo obydlené části 

města, nebude hluk z tohoto provozu obtěţující a nebezpečný. Charakter provozu nebude 

nijak negativně ovlivňovat okolní prostředí a zástavbu. Hluk a prašnost nepřesáhne 

hodnoty z provozu původní komunální skládky a ve srovnání se sousedním areálem 

tankodromu je zanedbatelný. 

 Jediným procesem v areálu, který bude vyvozovat hluk a prašnost bude pohyb obsluţných 

vozidel a související strojní mechanizace.  

      Vlastní kompostárnou na zpracování odpadů z údrţby zeleně a postupně i odpadů 

z údrţby zahrádek občanů, město ušetří hned dvakrát. Za prvé ušetří za skladování odpadů 

a za druhé ušetří za nákup hnojiv, jelikoţ zpracovaný odpad z kompostárny bude dále 

vyuţit jako kompost k údrţbě městské zeleně. 
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5.3. Ekologická výchova občanů s cílem snižování měrné 

produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického 

růstu 

 

 

Informovanost 

      Nejlepším informačním kanálem pro občany se ukázaly být Šternberské listy, 

informační letáček dodávaný do schránky a webové stránky města. Ve všech těchto 

periodikách jsou pravidelně uváděny aktuální informace. Jen malá část občanů nemá zájem 

o informace na toto téma. O uspořádání besedy na téma odpadů však lidé zájem nemají. 

      Aktuální anketa, která je v současné době na internetových stránkách města, se týká 

vyuţití nově instalovaných kontejnerů na pouţitý oděv, obuv a textil? 
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Graf č. 2 – výsledky ankety (ankety se zúčastnilo cca 960 občanů) 

 

      Takové ankety se na stránkách města objevují dosti často, jelikoţ představitele města 

mají zájem o názory občanů na dění v našem městě.  Stávají se mezi obyvateli města 

oblíbené a zúčastňuje se jich stále více občanů. 
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Anketa 

      Město Šternberk uspořádalo prostřednictvím Hnutí DUHA velkou anketu, které se 

zúčastnilo 93 náhodně vybraných domácností. Anketa byla zaměřena na bytové domy. 

Průměrný počet osob v domácnosti představoval 3 osoby. 

      Na dotazník odpovídaly různé věkové skupiny. Z celkového počtu dotázaných tvořili: 

 Studenti 12% 

 Pracující/nepracující 39% 

 Lidé v důchodu 23% 

 Neodpověděli 27% 

       

      Dotazníkový průzkum byl proveden proškolenými odborníky – studenty místního 

gymnázia. Otázky byly zaměřeny na postoje občanů ke třídění komunálního odpadu a 

jejich orientaci v odpadové problematice. Zjišťovaly také postoje občanů k plánovaným 

změnám v odpadovém hospodářství města a preferovaný informační kanál, kterým si 

občané přejí být informování. Anketa probíhala anonymně. 

 

      Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, ţe většina dotázaných ví, které kontejnery na 

směsný zbytkový odpad náleţí k jejich domu. Na otázku zda odpad třídí, odpovědělo 86% 

dotázaných, ţe odpad třídí a 14% odpad netřídí. 

 

 

Třídíte odpad?

86%

14%

ANO

NE

 

Graf č. 3 – výsledky ankety 
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      Mezi těmi co odpad třídí, se zkoumala spokojenost se současnými barevnými 

kontejnery určenými pro tříděný odpad. Spokojenost je následující: 

 58% spokojeni  

 26% vadí, ţe kontejnery jsou často přeplněné  

   7% není spokojeno kvůli vysoké docházkové vzdálenosti 

   5% není spokojeno, protoţe kontejnery podle nich pouze zabírají místo 

   5% jiný důvod k nespokojenosti 

 

      Ti co odpad netřídí, uvedli jako důvod: 

 13% nemá na třídění čas 

 13% ke třídění nenachází důvod 

 20% nemá doma nádoby na třídění 

 20% nemá pro třídění dostatečný prostor v domácnosti 

 33% uvedlo vysoká vzdálenost ke kontejneru, obava, ţe se veškerý odpad stejně 

smíchává dohromady a skutečnost, ţe odpady stále zdraţují 

 

      Postoj k plánovaným změnám v systému třídění komunálního odpadu ve městě vychází 

spíše kladně. Občané mají zájem jak o pytlový systém třídění odpadu tak také o separaci 

kuchyňských biologicky rozloţitelných odpadů, formou zapůjčení komunitních 

kompostérů. 

Ekojarmark 

        Šternberský ekojarmark se koná tradičně druhý týden v září, součástí slavností je 

mezinárodní soutěţ v jízdě pravidelnosti historických vozidel do vrchu  Ecce Homo. 

V rámci ekojarmarku jsou různé prezentace a prodej výrobků racionální výţivy, bio a 

ekologických produktů, ekologické koutky a řemeslné trhy. 

      Na tomto ekojarmarku proběhla také Výstava o odpadech, kterou připravilo Hnutí 

DUHA nazvanou „ Recyklátor I aneb Panoptikum vašich odpadů“. Výstava byla tvořena 

komixem o „Recyklátorovi a informačními panely, které přístupnou formou vysvětlovaly 

jednotlivé problémy.  

      Tyto slavnosti jsou u našich občanů velmi oblíbené, ekojarmark je doplněn o další 

zábavní program, různá vystoupení dětských krouţků, soutěţí a zakončen koncertem a 

ohňostrojem.   



 

 

51 

 

 

 

Osvěta ve školách 

      V našem městě jsou tři základní školy a všechny se zapojují do ekologické osvěty 

recyklace komunálního odpadu. Barevné odpadkové koše ve třídách a ostatních prostorách 

školy jsou samozřejmostí. Děti se také zapojují do různých soutěţí, např. výtvarných, 

zúčastňují se debat a diskusí s odborníky, konají exkurze do sběrných surovin a třídiček 

odpadů, čističky odpadních vod, sbírají sběr a vţdy na Den Země se účastní úklidu 

v prostorách městského parku a okolních lesů.  

      Město Šternberk  bude zároveň podporovat osvětové programy pro děti a mládeţ o 

prevenci vzniku odpadů a moţnostech jejich dalšího vyuţití, např. v projektu sdruţení 

Národní síť Zdravých měst ČR. Město Šternberk je členem sdruţení od roku 1994. Toto 

sdruţení je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního 

mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 

občanské společnosti.“ 

 

 

Problémy 

      I přes všechny tyto snahy ze strany města je stále spousta neukázněných občanů, kteří 

ukládají svůj odpad vedle kontejnerů nebo zakládají černé skládky. Likvidace černých 

skládek stojí nemalé peníze, které by se daly vyuţít mnohem účelněji. Město se rozhodlo 

těmto skládkám předcházet. Všechna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ve Šternberku 

budou opatřena nálepkou informující občany o zákazu ukládání odpadů vedle kontejnerů 

pod pokutou 50.000 Kč.   

 

Obr. 16 - Samolepka umístěná na kontejnerech. Zdroj: Město Šternberk 
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6. Plán nakládání s odpady do roku 2020. 

 

      Konkrétní dlouhodobý strategický cíl města Šternberk je udrţet produkci směsných 

komunálních odpadů na mnoţství trvale se sniţujícím, tedy odpady třídit a vyuţívat jako 

zdroj druhotné suroviny. K tomuto cíli směřují další kroky obce na poli odpadového 

hospodářství. 

      Zvýšení kvality řízení odpadového hospodářství je moţné pouze při existenci 

dokumentu, který stanoví konkrétní a měřitelné cíle, kam má odpadové hospodářství 

směřovat. Jen v dokumentu s cíli lze stanovit úkoly s odpovědností za jejích naplňování. 

Na základě kaţdoročního vyhodnocování lze analyzovat a řídit lidské zdroje a také 

ovlivňovat kvalitu managementu. Plán odpadového hospodářství by měl dodrţet ideje 

obsaţené v tomto akčním plánu. Tento dokument by měl slouţit nejen jako podklad 

k ţádostem o čerpání prostředku z dotačních titulů, jeho obsah by se měl také promítnout 

do ţádostí o příspěvek z rozpočtu města v oblasti ţivotního prostředí.  

 

 

      Akční plán nakládání s odpady do roku 2020 navrhuje tato opatření k předcházení 

vzniku odpadů: 

 

1. Plán odpadového hospodářství 

       zpracovat nový plán odpadového hospodářství a pravidelně vyhodnocovat jeho 

plnění 

 

 

2. Plán Zeleného úřadování 

       zpracovat plán tzv. „Zeleného úřadování“ – pouţívat recyklovaných papírů při 

administrativě, pouţívat nápoje ve vratných lahvích, zavést nádoby na třídění 

odpadu ve veřejných budovách. 
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3. Podpora občanů 

      podporovat chování podnikatelské i občanské sféry z hlediska vlivu na zdraví 

lidí a ţivotní prostředí – podporovat environmentální osvětu, zajistit fungování 

ekoporadenských aktivit, postupy jak odevzdávat jednotlivé druhy odpadů, přehled 

tříděných surovin 

 

 

4.  Kompostárna 

       rozšiřovat sluţby nové kompostárny. Připravit hygienizační jednotku, která 

umoţní vyuţít kuchyňských odpadů – moţnost spolufinancování z evropských 

fondů.  

            Termín: 2013 

 

 

5. Motivace občanů 

      současný místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyuţívání a odstraňování KO je stanoven paušálně a neodráţí snahu o 

prevenci vzniku směsných komunálních odpadů. Motivace občanů změnou 

místního poplatku odvozeného od skutečně vyprodukovaných odpadů 

v domácnosti. Tak jak jiţ bylo placeno dříve – známkový systém.  

Termín: 2013 

 

 

6. Podpora domácího a komunitního kompostování    

             pronajmutí domácích kompostérů pro rodinné domy, v činţovních domech 

moţnost komunitního kompostéru. Preventivní i úsporný charakter – s umístěním 

500 ks kompostérů do obce, kaţdý kompostér pojme 300 kg odpadu, jedná se o 

odklon 150 t odpadu. Při ceně cca 1.000,-Kč za uloţení tuny odpadů na skládku se 

jedná o úsporu 150 tisíc Kč. 

 

 

 



 

 

54 

 

 

 

7. Environmentální výchova se zaměřením na předcházení vzniku odpadů  

        zkvalitnění třídění odpadů ve školách, vzorový kompostér na zahrady škol, 

propagace vody z kohoutku na základě rozboru vody, propagace pratelných 

bavlněných plen pro novorozené děti.  

 

 

8. Kulturní a společenské akce ve městě 

         při povolování kulturních a společenských akcích bude město povolovat 

pouze takové akce, které budou nabízet občerstvení v opakovaně plněných (např. 

sklenice na pivo), zálohovaných nebo biodegradabilních obalech a kde bude 

zajištěno třídění odpadů na papír, plasty, sklo a bioodpad. Bude vypracován leták 

s informacemi k zajištění takových akcí. 

 

 

 

 

Obr. 17 – Město v pohybu 2010. Foto: David Sedlák pro město Šternberk 
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7. Závěr 
 

 

      Cíle města Šternberk směřují k naplnění strategického cíle POH ČR, tj. k minimalizaci 

negativních vlivů na zdraví lidí a ţivotní prostředí při nakládání s odpady.  

      Dlouhodobým cílem do roku 2020 je směsné komunální odpady dotřiďovat a 

materiálově vyuţívat vyuţitelné sloţky – kovy, plasty, papír a jiné. Skladovat pouze 

odpady biologicky nedegradovatelné – inertní. Dosavadní praxe odváţení směsných 

komunálních odpadů na skládky vede k plýtvání surovinami, které by se daly ještě 

materiálově vyuţít, ale mají tu nevýhodu, ţe nebyly ze směsného KO vytříděny. Město 

Šternberk bude dlouhodobě hledat způsob jak své zbylé směsné komunální odpady 

dotříďovat a materiálově vyuţívat vyuţitelné sloţky (kovy, plasty, papír aj.). Skládkovat 

by v ideálním případě chtělo město pouze odpady biologicky nedegradovatelné. Směsné 

komunální odpady tedy podlehnou biologickému rozkladu před uloţením na skládku. Tyto 

podmínky například splňuje upravení odpadů technologií mechanicko-biologické úpravy 

odpadů. Technologie jsou však perspektivní při zajištění dostatečného odběru odpadů, 

vyšších neţ je současná produkce města Šternberk. Proto realizace závisí na moţnostech 

spolupráce v regionu, případně kraji, coţ můţe město jen částečně ovlivnit. V případě, ţe 

by však existovala reálná moţnost, jak se do takového projektu zapojit, bude se o to město 

snaţit.  

      Dalším důleţitým úkolem je identifikace a sanace starých ekologických zátěţí. 

Dokumentovat a likvidovat nelegální skládky. Pravidelně informovat o takto vzniklých 

nákladech občany města prostřednictvím městského zpravodaje nebo internetových 

stránek. Připravit projekt sanace a rekultivace starých skládek a poţádat relevantní místa o 

dotaci na jejich odstranění. 
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