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Anotace: 

Odpady nás obklopují a stávají se součástí našeho každodenního života.  

V této práci rozebírám systém nakládání se separovaným odpadem obyvateli 

Havířova. Začínám legislativou, charakteristikou města Havířova a představení 

Technických služeb města. Rozeberu komunální odpad a jeho separaci a 

nakládání s ním. Zpracuji návrh na separaci bioodpadu ve městě a jeho náklady. 

Na závěr srovnávám skládkování se spalovnou. 

Klíčová slova:komunální odpad, separace, bioodpad, Havířov 

 

 

 

Summary : 

Waste products surround us and have become a part of our everyday life. 

This thesis deals with the system of separate waste disposal done by the citizens 

of Havířov. It starts with the legislation, the town of Havířov characteristic features, 

and the introduction of the urban Technical Services company. The topics of 

municipal waste, its separation and disposal are examined in the thesis. Then a 

suggestion is elaborated on the subject of the biowaste separation and its costs. 

The conclusion compares a waste dump to an incinerator. 

Key words: municipal waste, separation, biowaste, Havířov 
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OŽP            odbor životního prostředí 

PET             polyethylentereftalát 

TV               televize 
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1. Úvod 

Začnu netradičně francouzským příslovím: „ Smrt, daně a odpady jsou 

jediné jistoty našeho života!“ Ke smrti a daním není co dodat, ale odpad patří ke 

každodenním záležitostem. Je všude kolem nás. Dle zákona je odpad každá 

movitá věc, které se chceme zbavit nebo máme úmysl se jej zbavit nebo máme 

povinnost se jej zbavit.  

Za posledních x let vzrostl hospodářský produkt několikanásobně a ještě 

stále poroste. Roste spotřeba energetických a surovinových zásob země a z toho 

vyplývá i čím dál větší produkce odpadů. Odstranění a racionální využití je jeden 

z prvořadých úkolů dnešní společnosti. Začínáme si uvědomovat, že odpad může 

být ještě cenným zdrojem suroviny.  Není daleko společnost, kde všechen odpad, 

který představuje potenciální zdroj druhotné suroviny, bude brán jako hlavním 

zdrojem surovin a přírodní zdroje budou rezervoáry pro budoucnost. 

K nejpalčivějším hospodářských a politických problémů na celém světě je 

otázka omezení vzniku odpadů a způsobu jejich bezpečného, enviromentálně 

přijatelného a ekonomicky výhodného využití či odstranění.     

Ekonomicky výhodné a současně enviromentálně přijatelné hospodaření 

s odpady vyžaduje totiž nové přístupy u všech producentů odpadů, t.j. nejenom 

průmyslových výrobců, ale i široké veřejnosti. K tomu je nutná rozsáhle založená 

osvěta směřující k tomu, aby pochopení jednak nebezpečí vyplývajícího 

z hromadění odpadů a jednak nezbytnosti správného nakládání s nimi a vhodných 

opatření pro jejich předcházení vstoupily v obecné ekologické povědomí všech 

občanů. 1 

1.1. Legislativa 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející 

oblastí národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se 

začaly odpadovým hospodářstvím intenzivně zabývat teprve v posledních 20 – 30 

letech, v České republice vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991. Před 

rokem 1991 nebylo nakládání s odpady v ČR na legislativní úrovni nijak 
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kontrolováno ani řízeno a s výjimkou tzv. druhotných surovin nebylo ošetřeno 

žádným složkovým předpisem. 

S legislativou stanovenými právy a povinnostmi je úzce spjata i odpovídající 

správní činnost. Platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, klade důraz na 

předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje 

základní principy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s 

odpady. 2 

Zásadní změny přináší zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 

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

zapracovává příslušné předpisy EU. Tato novela, platná od 1. 7. 2010, upravuje 

pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi, a to s ohledem na 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale 

udržitelného rozvoje. 

Podstatné změny jsou už při vlastním definování pojmů odpadového 

hospodářství. Upraveny jsou oblasti působnosti zákona, dále je nově definován 

vedlejší produkt výroby, kdy odpad přestává být odpadem a stává se výrobkem, 

stejně jako jsou nově definovány jednotlivé, a to i dílčí, způsoby nakládání s 

odpady. Z hlediska posuzování nebezpečných vlastností odpadů se aktuálně 

posuzuje patnáct nebezpečných vlastností – nově byla přidána Senzibilita (H13). 

Novela rovněž upravuje hierarchii způsobů nakládání s odpady, a to v 

posloupnosti: 

 předcházení vzniku odpadů 

 příprava k opětovnému použití 

 recyklace odpadů 

 jiné využití odpadů (např. energetické využití) 

 odstranění odpadů (skládkování) 

Změny, plynoucí z tohoto zákona, se dotkly zejména firem, které provozují 

zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Tato zařízení 

mohou být provozována pouze na základě platného rozhodnutí příslušného 
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krajského úřadu a musejí mít schválen provozní řád. Provozovatelé skládek 

musejí také nově zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby a zpracování odborného znaleckého posudku, který určí možné 

škody plynoucí z provozu skládky, jejich rozsah a výši nutných nákladů na jejich 

odstranění. Rovněž jsou povinni finančně zajistit první fázi provozu skládky. 

Nicméně rok 2010 nepřinesl jen změny plynoucí z vlastního zákona o 

odpadech, ale i změny související se zákony č. 25/2008 Sb., o integrovaném 

registru znečišťování ŽP a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti ŽP, a č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Z těchto zákonů vyplývají pro původce odpadů další 

ohlašovací povinnosti prostřednictvím IRZ a ISPOP, které se podávají elektronicky 

do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 3 

 

Tabulka 1 - Způsoby nakládání v ČR v roce 2010 v tunách 4 

 Celkem v tom: 

nebezpečný ostatní 

Nakládání s odpady celkem 27 952 975 2 092 432 25 860 544 

V

 

t

o

m 

Využití celkem   9 974 513    512 782   9 461 731 

Z 

t 

o

h

o 

R1 využití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie      767 285      41 900      725 385 

R2 získání/regenerace rozpouštědel          2 057        2 057 --- 

R3 získání/regenerace organických látek (mimo kompostování)      404 866        2 552      402 315 

R4 recyklace/ znovuzískání kovů a kovových sloučenin   1 990 504    124 426   1 866 078 

R5 recyklace/ znovuzískání ostatních anorganických materiálů   2 524 804      58 382   2 466 421 

R9 rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití 

olejů 

         3 116 Důvěrný údaj Důvěrný 

údaj 

R10 aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo 

zlepšuje ekologii 

  1 069 059       2 023   1 067 036 

R11 jiný způsob využití odpadů      873 751    107 820      765 930 

R12 předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů R1 až 

R11 

  2 259 072    163 924   2 095 148 

R13 skladování materiálů před aplikací některého z postupů 

uvedených pod označením R1 až R12 

       78 469        6 092       72 377 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=454&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933299&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933300&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933301&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933302&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933303&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933304&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2025&kodzaz=R01&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933305&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933306&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933307&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2025&kodzaz=R02&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933308&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933309&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933311&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933312&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933313&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2025&kodzaz=R04&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933314&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933315&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933316&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2025&kodzaz=R05&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933317&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933318&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933319&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2025&kodzaz=R09&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2025&kodzaz=R09&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933320&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2025&kodzaz=R10&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2025&kodzaz=R10&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933323&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933324&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933325&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2025&kodzaz=R11&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933326&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53933327&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
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Odstranění celkem:   5 351 149    663 514   4 687 635 

Z 

t 

o

h

o 

D1 ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu   4 051 143      60 289   3 990 854 

D2 úprava půdními procesy             803 ---             803 

D4 ukládání do povrchových nádrží      117 124 ---      117 124 

D8 biologická úprava      463 349    139 475      323 873 

D9 fyzikálně-chemická úprava      477 020    369 476      107 544 

D10 spalování na pevnině        55 497      49 535          5 962 

D13 úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním 

některým z postupů D1 až D12 

       91 839      10 980        80 859 

D14 úprava jiných vlastností odpadů před jejich odstraněním 

některým z postupů D1 až D13 

      16 634        2 510       14 124 

D15 skladování materiálů před jejich odstraněním některým z 

postupů uvedených pod označením D1 až D14 

      42 804      31 250       11 554 

Ostatní způsoby celkem  12 627 314    916 136 11 711 178 

Z 

t 

o

h

o 

N1 využití odpadů na terénní úpravy   4 570 560    155 292   4 415 268 

N2 předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě        85 759 Důvěrný údaj Důvěrný 

údaj 

N5 zůstatek na skladu k 31. 12.   3 125 724    396 863   2 728 861 

N7 vývoz odpadu do členských zemí EU   2 025 870      12 726   2 013 144 

N17 vývoz odpadu do zemí mimo EU       27 725 Důvěrný údaj Důvěrný 

údaj 

N8 předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití       67 382          152       67 230 

N9 zpracování autovraků       71 052      55 739       15 313 

N10 prodej odpadu jako suroviny     899 103        7 262     891 840 

N11 využití odpadu na rekultivace skládek     247 740      28 779     218 961 

N12 ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění 

skládky 

 1 011 934    104 540     907 394 

N13 kompostování     314 316 Důvěrný údaj Důvěrný 

údaj 

N14 biologická dekontaminace     131 479    119 965       11 515 

N18 zpracování elektroodpadů       42 298      28 223       14 075 
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2. Charakteristika města Havířov 

Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, 

asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na 

severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě 

s obcemi Šenov a Václavovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Město Havířov (bakalářská práce Marcela Slonková) 

 

Povrch území města je mírně členitý, v nadmořské výšce kolem 260 metrů 

a je rozbrázděn několika údolími podél říček a potoků. Jižní částí protéká řeka 

Lučina. Terénním předělem probíhajícím od západu na východ je železniční trať z 

Ostravy - Svinova do Českého Těšína. Nejvýznamnější komunikací procházející 

městem je silnice první třídy č. 11 z Ostravy do Českého Těšína. Podél ní se 

táhne hlavní sídlištní útvar města – výšková zástavba. Další silnice spojují město 

s Orlovou a Karvinou. 

Město má vcelku mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se 

pohybuje kolem 8oC a průměrné roční srážky kolem 800 mm. Převládají větry od 
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jihozápadu a západu. Katastrální území města má rozlohu 3 200 ha, souřadnice 

jádra města jsou 49°N47´, 18°E26´. 

Po stránce správní je město děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, 

Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. V současné 

době má Havířov 83 000 obyvatel a od roku 1990 je statutárním městem. 

2.1. Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem na území města Havířova 

Vyhláška souvisí s plánem odpadového hospodářství města jako původce 

odpadu a k její aktualizaci dojde v roce 2013.  

Dne 3. 11. 2003 se usneslo zastupitelstvo města Havířova na svém 

zasedání vydat,  v souladu s ustanovením § 10, písm. a) a § odst. 2 písm. i) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 17 odst. 2 

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

obecně závaznou vyhlášku: 

2.1.1. Článek 1 - Předmět a působnost vyhlášky 

(1) Vyhláška upravuje systém: 

a) shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (dále jen „systém“) vznikajících na katastrálním území 

statutárního města Havířova (dále jen „město), 

b) Nakládání se stavebním odpadem na území města. 

(2) Vyhláška se vztahuje: 

a) na všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt1 a při 

jejichž činnosti vznikají odpady2, dále na fyzické osoby, které mají na území 

obce ve svém vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci3 

b) na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání4 (dále jen 

„podnikatele), které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů5 jako 

                                                 
1
 Zák. č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel 

2
 § 4, písm. p, zák. č.185/2001 Sb. o odpadech 

3
 zák. č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších 

změn a doplňků 
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odpad komunální, nebo odpad komunálnímu podobný, případně stavební a 

demoliční a které na základě písemné smlouvy s obcí, využívají systém pro 

nakládání s komunálními odpady zavedený na území města Havířova6 

c) na vlastníky nemovitostí nebo jimi pověřené zástupce 

2.1.2. Článek 2 - Účel vyhlášky 

Účelem této vyhlášky je stanovení systému nakládání s odpady, které 

vznikají na území města tak, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí, 

znečišťování veřejného prostranství a narušování vzhledu obce. 

2.1.3. Článek 3 - Obecné povinnosti 

(1) Každý občan má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti a zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 

Materiálové využití má přednost před jiným využitím  odpadů. 

(2) Je zakázáno spalovat komunální odpad v zařízeních, která k tomu nejsou 

určena (kotelny na tuhá paliva), nebo volně na venkovním prostranství 

(obecní, nebo soukromé pozemky, veřejná prostranství, zahrady). Jedná se 

zejména o odpad ze zemědělské činnosti, nebo komunální odpad. 

2.1.4. Článek 4 - Základní pojmy 

(1) Odpad7 je každá movitá věc, které se občan zbavuje, nebo má úmysl 

nebo povinnost se ji zbavit. 

(2) Komunální odpad je veškerý odpad8 vznikající na území města při 

činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických 

osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

(3) Odpad vhodný ke kompostování (zelený odpad) je odpad, který může být 

přímo nebo po úpravě použit pro výrobu kompostu, mulče, substrátu 

                                                                                                                                                    
4
 např. zák. č.455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

5
 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 

6
 § 17, odst.5, zák. č.185/2001 Sb. o odpadech 

7
 § 3 odst.1 zák. č.185/2001 Sb. o odpadech 

8
 § 4 písm. b) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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apod. (většinou travní porosty, rozdrcené větve z ořezů stromů a keřů, listí 

apod.). 

(4) Složka komunálního odpadu určená k separaci je ta část komunálního 

odpadu, kterou lze využít jako druhotnou surovinu (např. sběrové sklo, 

papír, plast apod.) bez obsahu škodlivin. 

(5) Velkoobjemovým kusovým odpadem se rozumí odpad větších rozměrů 

např. starý nábytek, vybavení domů, bytů, sklepů apod. 

(6) Nebezpečný odpad je ta část komunálního odpadu, která obsahuje látky, 

které můžou ohrozit lidské zdraví nebo poškodit životní prostředí. Jedná 

se zejména o vyřazené léky, mazací a motorové oleje, lednice, pračky, 

televizory, rádia, počítače, obrazovky, jiný elektroodpad, zářivky, výbojky, 

zbytky barev a ředidel, autobaterie, monočlánky, kovové, plastové nebo 

papírové obaly se zbytky škodlivin atd. 

(7) Zbytkový komunální odpad je ten komunální odpad, ze kterého jsou 

vytříděny využitelné složky, nebezpečné složky, případně 

kompostovatelné složky komunálního odpadu. 

(8) Stavební odpad je veškerý odpad, vznikající při stavební činnosti občanů 

popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Jedná se zejména o směsný stavební a demoliční odpad, beton, cihly, 

keramiku, sádrovou stavební hmotu, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet a 

výrobky z těchto hmot, kovy, kabely, izolační materiály, výkopovou 

zeminu apod. 

(9) Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněná k nakládání 

s odpady9. 

(10) Svozová společnost je právnická osoba, která na základě smlouvy 

s městem zajišťuje odvoz a odstranění komunálního odpadu na území 

města, jehož původcem je město. 

(11) Veřejná prostranství jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 

                                                 
9
 § 4, písm. r) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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tedy sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 

prostoru. Pro účely této vyhlášky se za veřejná prostranství dále považují 

zejména: příměstské lesy, okolí zahrad a zahrádkářských osad, pozemní 

komunikace včetně přilehlé zeleně, proluky, průchody, podchody, 

nadchody a vnitrobloky obytných domů (nádvoří a společné dvory) včetně 

zeleně a vybavení městským mobiliářem, veřejně prospěšná zařízení, 

dětská hřiště, odpočívadla, plochy dlážděné, travnaté, venkovní schodiště 

a terasy, účelové přístupové plochy, které jsou přilehlé nebo součástí 

obchodních středisek apod. 

(12) Stálé stanoviště je veřejné prostranství, na kterém je stabilně umístěna 

sběrná nádoba. 

(13) Přechodné stanoviště je veřejné prostranství, na kterém je dočasně 

umístěna sběrná nádoba v den svozu. 

(14) Harmonogram svozu je předem stanovený rozpis odvoz odpadků ze 

stálých a přechodných stanovišť, stanovišť velkoprostorových kontejnerů, 

mobilní sběrny nebezpečného odpadu a separovaného sběru. 

Informovanost občanů o harmonogram svozu se zajišťuje zveřejněním 

v místním tisku. 

2.1.5. Článek 5 - Místa určená pro odkládání odpadu 

(1) Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům 

k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení: 

a) sběrné nádoby o objemu 110, 120 l – slouží převážně pro rodinné domy a 

objekty k individuální rekreaci k ukládání zbytkového komunálního odpadu 

po vytřídění. Harmonogram svozu stanoví město. V případě poškození 

sběrné nádoby požádá vlastník nemovitosti, nebo jeho zástupce, město o 

výměnu nádoby. 

b) sběrné nádoby o objemu 1100 l – slouží převážně v bytové zástavě 

k ukládání zbytkového komunálního odpadu po vytřídění. Harmonogram 

svozu stanoví město podle počtu sběrných nádob a trvale bydlících 

obyvatel. 
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c) kontejnery na tříděný odpad v bytové zástavbě: 

modré kontejnery o objemu 2,2 m3, nebo 1,1 m3 – slouží k odkládání 

starého papíru, zelené kontejnery o objemu 1,1 m3 – slouží k odkládání 

skla a skleněných střepů, žluté kontejnery o objemu 1,1 m3 – slouží 

k odkládání plastů, zejména PET lahví od nápojů a čistých obalových folií. 

d) igelitové pytle na tříděný odpad v rodinné zástavbě: 

modrý pytel – slouží ke sběru starého papíru, žlutý pytel – slouží na sběr 

plastů, zejména PET lahví od nápojů a čistých obalových fólií. 

Svoz igelitových pytlů je prováděn 1x za měsíc dle harmonogramu. 

e) odpadkové koše – menší nádoby o objemu 20 l, 50 l a 80 l rozmístěné na 

území města – slouží výhradně k odkládání drobného odpadu. 

f) velkoprostorové kontejnery – slouží k odložení objemného odpadu 

z domácností, které nejsou odpadem nebezpečným. Velkoprostorové 

kontejnery jsou přistavovány na stanovištích dle sestaveného 

harmonogramu. 

g) Sběrný dvůr – slouží k ukládání nebezpečného odpadu (televize, ledničky, 

rádia, počítače, výbojky, zářivky, olejové filtry, olověné akumulátory, 

odpadní oleje, monočlánky, staré nátěrové hmoty, textilní materiál 

znečištěný organickými škodlivinami, staré léky), objemného odpadu, 

pneumatik, kovového odpadu a stavebního odpadu. Sběrný dvůr se 

nachází v areálu Technických služeb Havířov a. s. na ulici Karvinské. 

Provozní doba je pondělí až neděle od 7,00 do 18,00 hod. Provoz 

sběrného dvora se řídí provozním řádem. 

h) Mobilní sběrna nebezpečného odpadu – jedná se o pojízdnou sběrnu, 

která slouží  k odevzdání nebezpečného odpadu. Mobilní sběrna probíhá 

2x ročně a to v měsících květnu a říjnu dle sestaveného harmonogramu. 

(2) U staveb určených k individuální rekreaci bude přistavení sběrné nádoby 

a její odvoz zajištěno takto: 
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a) pro stavby stojící v areálech zahrádkářských osad v období od 15. 3. do 

15. 11. sběrná nádoba s odvozem 1x týdne, nebo 2x měsíčně (dle 

velikosti zahrádkářské osady). V rámci jarních a podzimních úklidů je 

možno požádat město o přistavení velkoprostorového kontejneru. 

b) pro stavby stojící mimo areály zahrádkářských osad v období od 1. 4. do 

31. 10. sběrná nádoba s odvozem 2x měsíčně. 

Mimo stanovené termíny jsou vlastníci staveb určených k individuální rekreaci 

povinni využívat pro odkládání komunálního odpadu sběrné nádoby rozmístěné na 

území města. 

(3) Podnikatelé a zahrádkářské osady, které provozuje nebo spravuje 

právnická osoba, nebo fyzická soba s právem podnikání, kteří produkují 

odpad zařazený podle Katalogu odpadu jako odpad podobný 

komunálnímu, mohou využít systému stanoveného touto obecně 

závaznou vyhláškou na základě písemné dohody s městem, uzavřené 

prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna městem. 

2.1.6. Článek 6 - Stanoviště sběrných nádob 

(1) Stálá stanoviště 

a) Rozmístění stálých stanovišť pro sběrné nádoby o objemu 1 100 l a 

velkoprostorových kontejnerů stanovuje město. 

b) Rozmístění stálých stanovišť pro sběrné nádoby o objemu 110 l nebo 120 

l stanovuje město tak, aby tato byla o neblíže rodinného domu, případně 

stavbě sloužící k individuální rekreaci, a to na základě technického stavu 

příjezdové komunikace k této stavbě. V případě, že není možný dojezd 

k rodinnému domu, nebo stavbě sloužící k individuální rekreaci, bude 

postupováno dle čl. 6, odst. 1, písm. d) této vyhlášky. Po dohodě se 

svozovou společností může vlastník nemovitosti umístit sběrnou nádobu 

na svém pozemku za předpokladu dodržení ustanovení článku 6 odst. 2 o 

přechodném stanovišti. 
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c) V případě, že město určí sběrné místo přímo u jednotlivých rodinných 

domů, přistaví ke každému rodinnému domu nádobu o objemu 110 l nebo 

120 l. Při přistavování těchto sběrných nádob se vychází z limitu:   

    

počet osob sběrná nádoba počet svozů 

1 – 4 1 ks 110 l nebo 120 l 1x týdně 

 

Vlastník nemovitosti, nebo jeho zástupce, může požádat město o přistavení 

další nádoby  případě, že v rodinném domě žije 5 a víc osob. O žádosti bude 

rozhodnuto podle množství finančních prostředků, určených v rozpočtu města na 

odvoz a likvidaci odpadů. Vlastník nemovitosti, nebo jeho zástupce si může 

přistavení další nádoby, včetně zajištění svozu objednat na vlastní náklady u 

svozové společnosti, či jiné oprávněné osoby.  

d) Město může nahradit 110 l nebo 120 l sběrné nádoby u jednotlivých 

rodinných domů a individuálních rekreačních objektů nádobami větších 

objemů, které budou umístěny na městem určeném stanovišti sběrných 

nádob a které budou sloužit pro více rodinných domů nebo individuálních 

rekreačních objektů. 

(2) Přechodná stanoviště 

V případě, že sběrná nádoba není umístěna na stálém stanovišti, je nutno 

aby občan sběrnou nádobu ve svozový den umístil na přechodné stanoviště tak, 

aby k ní měla přístup svozová společnost provádějící svoz odpadů a aby 

nevtvořila dopravní překážku. Nádoba musí být umístěna na stanovišti do 6,00 

hod. 

2.1.7. Článek 7 - Nakládání se stavebním odpadem 

Fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt, mohou předat 

bezplatně stavební odpad ve sběrném dvoře v souladu s provozním řádem 

sběrného dvora (v množství do 1m3 měsíčně na osobu). Při vzniku většího 

množství stavebního odpadu, je nutno si prostřednictvím svozové společnosti, či 
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jiné oprávněné osoby, objednat za úplatu přistavení kontejneru přímo na 

staveništi. 

2.1.8. Článek 8 - Kompostování 

(1) Kompostování je takový druh úpravy zeleného odpadu (zejména ze 

zahrad a sadů, z údržby veřejné zeleně a ze zemědělské činnosti příp. 

biologicky rozložitelný odpad z domácností), při kterém vzniká kompost. 

(2) Občané, kterým při jejich činnosti vzniká odpad vhodný ke kompostování, 

jsou povinni tento přednostně kompostovat. V případě, že občané nejsou 

schopni tento odpad sami kompostovat v plném rozsahu, mohou přebytky 

tohoto odpadu uložit do velkoprostorových kontejnerů, které jsou určeny 

pro sběr ostatního velkoobjemového odpadu, nebo do speciálně určených 

kontejnerů na zelený odpad v případě, že město bude svoz zeleného 

odpadu organizovat. Je zakázáno ukládat odpad ze zeleně na veřejná 

prostranství. 

2.1.9. Článek 9 - Povinnosti fyzických osob 

(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad 

odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše 

uvedeného systému. 

(2) Fyzické osoby jsou povinny po vytřídění odpadu tento ukládat na místa 

tomu určená dle článku 5 odst. 1. 

2. 1. 10. Článek 10 - Povinnosti svozové firmy 

(1) Pravidelný svoz bude prováděn ve stanovených svozových dnech, 

v případě mobilní sběrny též ve stanovených časových intervalech. Každá 

případná změna bude svozovou firmou oznámena min. 1 měsíc před 

realizací změny. 

(2) Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů 

bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění. 
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(3) Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní stanoviště 

(netýká se stanovišť přechodných). 

(4) V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností 

svozová firma zajistí náhradní svoz neprodleně, případně následující den 

po dni svozu. 

2. 1. 11. Článek 11 - Sankce 

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním 

odpadem může být postihováno podle obecně závazných právních předpisů10. 

2. 1. 12. Článek 12 - Zrušení ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška o 

nakládání s komunálním odpadem na území města Havířov, způsobu 

prokazování, využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu a systému 

nakládání se stavební odpadem (o odpadech) č. j. 17/98/OŽP. 

2. 1. 13. Článek 13 - Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po 

dni jejího vyhlášení. 

2.2. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním 

odpadem na území města Havířova č. 12/2003 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 26. 1. 2004 

usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

                                                 
10

  např. zák. ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích 

     např. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 

     např. zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 12/2003, o 

nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Havířova vydaná 

dne 3. 11. 2003 takto: 

2.2.1. Článek 1 - Změny a doplnění 

1. V Článku 3 – Obecné povinnosti se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 

3 až 5, které znějí: 

„(3) Je zakázáno odkládat: 

a) do sběrných nádob a sběrných zařízení nebezpečný odpad, stavební a 

demoliční odpad, zeminu, tekuté odpady, látky žíravé, látky výbušné a 

jiné látky, které mohou způsobit poškození zdraví, 

b) do velkoprostorových kontejnerů stavební, demoliční a zbytkový 

komunální odpad 

c) do odpadkových košů odpad z domácností a z podnikatelské činnosti. 

(4) Je zakázáno zapalovat odpad ve sběrných nádobách a sběrných 

zařízeních. 

(5) Je zakázáno poškozovat sběrné nádoby a sběrná zařízení.“ 

2. V Článku 5 – Místa určená pro odkládání odpadu se v odstavci 1 písm. f) 

první věta nahrazuje touto větou: „velkoprostorové kontejnery – slouží 

k odložení objemného odpadu z domácností (starý nábytek, vybavení 

domů, bytů, sklepů apod.), které nejsou odpadem nebezpečným.“ 

3. V Článku 7 -  Nakládání se stavebním odpadem se dosavadní text 

označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní: „(2) 

Fyzické osoby a podnikatelé při provádění stavební činnosti jsou povinni 

prokázat způsob zabezpečení odvozu, využití neboli likvidace stavebního 

odpadu a výkopové zeminy v souladu s platnými právními předpisy.“ 

4.  V Článku 11 – Sankce, kontrola dodržování vyhlášky se na začátek vkládá 

nový odstavec 1, který zní: „(1) Kontrolu dodržování ustanovení této 
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vyhlášky provádějí pověření zaměstnanci města zařazeni do Magistrátu 

města Havířova a strážnici Městské policie Havířov.“ 

5.  V Článku 12 – Zrušovací ustanovení se stávající znění nahrazuje touto 

větou: „Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města 

Havířova č. 15/2001/MH a obecně závazná vyhláška, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním 

odpadem na území města Havířova č. 3/2002/MH. 

2.2.2. Článek 2 - Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího 

vyhlášení. 5 
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3. Komunální odpad  

Problematika KO a nakládání s ním je svým charakterem ve větší míře 

specifickou oblastí odpadového hospodářství a zasahuje především do 

hospodaření jednotlivých obcí. Komunální odpad je v zásadě odlišný svými 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi, složením a místem vzniku odpadů, 

vznikajících v odlišných oblastech činností. 

Podle platného zákona o odpadech je komunálním odpadem veškerý 

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

komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících 

u právnických osob, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Prováděcím 

právním předpisem je vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů. Za původce odpadů se podle zákona nepovažují fyzické osoby, při jejichž 

činnosti odpady vznikají, ale sama obec, na jejímž území vznikají. Obec se stává 

původcem odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu 

určeném a současně se obec stává i vlastníkem odpadů. 

V roce 2009 vzniklo v obcích celkem 3,6 milionu tun odpadu, produkce 

komunálního odpadu činila ve stejném roce 3,2 milionu tun. Každý obyvatel naší 

republiky vyprodukoval 305 kg odpadu, což znamená nárůst oproti roku 2008 o 12 

kg. Komunální odpad tvoří z celkové produkce odpadů ČR včetně skrývek 

z povrchové těžby uhlí, jen asi necelé 1%. Svým složením není tak nebezpečný, 

jako odpady vznikající v ostatních oblastech lidské činnosti. S komunálním 

odpadem se setkáváme v každé domácnosti. V průměru na každého obyvatele 

ČR připadá dle statistiky asi 260 kg komunálního odpadu ročně a má stále 

stoupající tendenci. Pokud vyloučíme ze statistiky objemy odpadů z těžby uhlí a 

nerostných surovin, pak je objem produkce komunálních odpadů kolem 10%. 

Komunální odpad, vznikající v domácnostech, je nazýván tuhým domovním 

odpadem. Ze 70% svého výskytu je organizovaně a pravidelně svážen k dalšímu 

využití a zneškodnění. V ČR se statisticky nesleduje odděleně domovní odpad a 

komunální odpad. V některých zemích je tento odpad oddělován a statisticky 

vyhodnocován. Objem i obsah komunálního odpadu jsou proměnné veličiny a 
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souvisejí například i s momentální hospodářskou situací. Hospodářská recese se 

vesměs projevuje snížením produkce komunálního odpadu a rovněž složení 

komunálního odpadu se mění, snižuje se obsah organického i biologicky 

rozložitelného podílu. 

Tuhý komunální odpad můžeme dělit podle funkčních složek sídla produkce: 

 z bydlení (domovní odpad) 

 z občanského vybavení 

 ze zeleně a rekreace 

 z místního průmyslu služeb 

 z technického vybavení 

 z dopravy 

 z ostatních provozů sídla 

 Mezi nejčastější způsoby nakládání s komunálními odpady v ČR patří 

především skládkování, dále pak spalování, kompostování, anaerobní rozklad 

biologicky rozložitelných odpadů, včetně odpadů ze zeleně a odpadů z veřejného 

stravování (kofermentační technologie), využívání tuhých odpadů ve fermentorech 

pro anaerobní stabilizaci kalů z čistíren odpadních vod veřejných kanalizací a 

zemědělské bioplynové stanice. Ve světě se ještě využívá mechanicko – 

biologická úprava a anaerobní rozklad komunálního odpadu. 

 V zemích EU dochází v současné době k omezování ukládání komunálního 

odpadu na skládky, zvyšuje se podíl materiálového využití odpadů (recyklace a 

kompostování) před skládkováním. Na skládkách v České republice končí asi 234 

kg odpadu na jednoho obyvatele. Pro srovnání je potřeba uvést, že například 

v Německu končí na skládkách 4 kg odpadu, v Dánsku 37 kg, v Holandsku 12 kg, 

v Rakousku 69 kg, ale třeba v Anglii 353 kg, v Norsku 245 kg, v Portugalsku 274 

kg. Přesto odstraňování skládkováním je nejčastější způsob nakládání 

s komunálním odpadem v ČR, ale i ve většině dalších zemí EU. I přes legislativní 

omezení bude v ČR i v nejbližší budoucnosti skládkování s největší 
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pravděpodobností nezbytnou součástí nakládání s odpady, ale množství 

komunálního odpadu takto ukládaného by se mělo postupně snižovat. 

 Velmi významnou složkou komunálních odpadů jsou nebezpečné odpady, 

jež tvoří v komunálních odpadech přibližně 1 %. Obce a tedy i občané jsou ze 

zákona povinni nebezpečné odpady odděleně shromažďovat, sbírat a předávat 

k oddělenému zpracování. Sběr nebezpečných odpadů se uskutečňuje ve 

sběrných dvorech zřizovaných v obcích nebo mobilním sběrem. 6 

3.1. Skladba komunálního odpadu 

Nezanedbatelné procento domovního odpadu má docela zásadní vliv i na 

tuny průmyslového odpadu a hory odpadu z těžby. V této souvislosti je nutné si 

uvědomit, že vše co se v domácnosti stane odpadem, bylo nejprve zbožím, před 

tím výrobkem a ještě před tím surovinou, kterou bylo nutné vytěžit a zpracovat. 

Nejdůležitější je nevytvářet zbytečný odpad, předcházet jeho vzniku. Výroba je 

podmíněnou poptávko po zboží a zbytečná poptávka znamená zbytečnou 

výrobou. Vyloučit vznik odpadu se samozřejmě nepodaří nikdy, ale při troše snahy 

je možné jeho množství významně snížit. Jen málo lidí je dnes ochotno se zabývat 

myšlením na životní prostředí. Je velmi důležité, abychom k těmto úvahám vedli 

už i své děti, protože se to i pro ně v budoucnosti stane automatické a nebude pro 

ně problém v dalším životě odpad třídit. Třídění odpadu je také jedna z možností, 

jak značnou část odpadu využít znovu, jako zdroj surovin. Jednak takto šetříme 

přírodní zdroje a také recyklace je méně náročná. Aby však bylo možné suroviny 

využívat, nesmí dojít ke znečištění smícháním odpadu. Jen dobrým a vhodným 

tříděním je možné zajistit kvalitní využití takto získaných surovin. 

 Analýzy skladby KO nejsou žádnou institucí v ČR pravidelně prováděny. 

První systematická sledování probíhala koncem 80. let v Kutné Hoře a CHKO 

Třeboňsko, v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi a v Ostravě. Některá města, 

respektive svozové firmy provádí analýzy náhodné. 

Rovněž v zemích EU není metodika zjišťování skladby domovních odpadů 

jednotně upravena. Vlastní metodiku pro domovní odpad se zaměřením na 

zjišťování stavu využívání obalového odpadu zpracovala European Recovery and 
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Recycling Association (ERRA). V ČR byla vytvořena jednotná metodika pro 

výzkumný úkol VaV/720/2/00. 

3.1.1. Metodika VaV/720/2/00 

Metodika použitá pro výzkumný úkol. 

I. Stanovení měrného množství domovního odpadu podle typů zástaveb 

 pro výpočet množství směsného domovního odpadu je zjišťována hmotnost 

a objem svezeného odpadu z vymezeného svozového regionu, 

 četnost sledování je 1x měsíčně po dobu jednoho roku v každém typu 

zástavby, 

 stanovení měrného množství domovního odpadu jako hmotnostního 

ukazatele na obyvatele za určité časové období (týden, rok), podle 

sledovaných zástaveb. 

Výsledné ukazatele jsou zpracovány v členění: 

 Směsný domovní odpad 

 Využitelné složky podle sbíraných druhů 

II. Stanovení skladby: 

Sledování skladby není zákonem stanovenou povinností původců odpadů. 

Metodika sledování těchto hodnot vychází z následujících cílů: 

 Stanovení hmotnostních a objemových podílů vybraných látkových skupin 

ve směsném domovním odpadu podle zvolených typů zástaveb, 

 Stanovení hmotnostních podílů vybraných látkových skupin v objemovém 

odpadu podle zvolených typů zástaveb, 

 Stanovení hmotnostních podílů vybraných látkových skupin u odděleně 

sbíraných využitelných složek (papír, sklo, plasty). 

Skladba směsného domovního odpadu je zjišťována metodou sítové analýzy a 

ručního dotřiďování předem stanovených látkových skupin. Množství 

svezeného odpadu k analýze je množstvím, které je svezeno jedním typem 
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svozového automobilu. Hmotnost odpadu závisí na typu automobilu (4 až 8 

tun) a typu zástavby. Pro sítovou analýzu je odebrán vzorek o hmotnosti cca 

200 kg. Nadsítná frakce větší než 40mm je celá podrobena látkovému rozboru. 

Z frakce 8 – 40 mm se odebere vzorek o hmotnosti cca 20% a po vysušení je 

podroben látkovému rozboru s přepočtem na původní vzorek. Frakce do 8 mm 

se již dále netřídí. 

III. Samostatně sbírané využitelné složky: 

Skladba odděleně sbíraných využitelných složek je zjišťována metodou 

ručního třídění. Předem vytipované vyplněné nádoby na odděleně sbírané 

složky jsou svezeny a podrobeny roztřídění do látkových skupin. U každé 

látkové skupiny je stanovena hmotnost a objem. Analyzované látkové skupiny 

odpovídající 1. stupni třídění domovního odpadu. Tyto látkové skupiny jsou 

dále roztříděny podle jednotlivých druhů do 2. stupně třídění. Pro další 

podrobnější zkoumání lze provést analýzu 3. stupně. Četnost sledování je 4x 

ročně (únor, květen, srpen, listopad). Uvedená analýza je naznačena v tabulce 

2 7 
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Tabulka 2 - Analýza pro látkové skupiny 7 

1. stupeň třídění 2. stupeň třídění 3. stupeň třídění 

Papír / lepenka / karton Papírové obaly 

 

 

Tiskoviny 

 

Jiný papír 

Karton, lepenka 

Kombinované obaly 

Jiné obaly 

Noviny, časopisy 

Knihy 

Jiné časopisy 

Plasty Plastové obaly 

 

Jiné plasty 

Fólie 

PET láhve 

Jiné obaly 

Sklo Skleněné obaly nevratné 

Skleněné obaly vratné 

Jiné sklo 

Čiré sklo 

Hnědé sklo 

Zelené sklo 

Organický odpad Kuchyňský odpad 

Zahradní odpad 

 

 

Tabulka 3 - Znaky sledovaných typů zástavby v sídelních jednotkách ČR 7 

Symbol Znaky: zástavba, způsob vytápění Charakter zacházení 

s KO 

C 

„centrální“ 

Sídliště s centralizovaným zásobováním 
tepla 

Bez možnosti 
jakéhokoliv využití 

odpadu na místě vzniku 

S 

„smíšený“ 

Převážně starší zástavba městských čtvrtí 
se smíšeným vytápěním ušlechtilými palivy 
(plyn, nafta, elektřina), ústředním vytápěním 

z domovních a blokových kotelen i 
individuálním (lokálním) 

S možností spalovat 
část hořlavé složky 

V 

„vilový“ 

Zástavba městských čtvrtí tvořená 
rodinnými domky a nájemními vilami 

s lokálním vytápěním pevnými a částečně i 
ušlechtilými palivy (zejména plynem) 

S větším podílem 
spalování hořlavé 

složky i dalšího využití 
KO 

P 

„příměstský“ 

Vesnická a příměstská zástavba 
s vytápěním převážně pevnými palivy 

S možností využít 
značnou část KO, tj. 
část spalovat, část 
kompostovat a část 
zkrmovat domácími 

zvířaty 
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Tabulka 4 - Průměrné hodnoty týdenního měrného množství KO 7 

 

Zástavba 

Průměrné týdenní množství KO 

(kg. obyvatel -1 . týden -1 ) 

Topné období Netopné období 

C 2,5 2,5 

S 5,5 3,0 

V 6,5 3,0 

P 8,0 2,3 

3.2. Komunální odpad města Havířov 

K datu 31. 12. 2010 žilo ve městě Havířov 80 985 obyvatel. Občané 

Havířova vyprodukovali 22 474 tun komunálního odpadu, který byl odvezen a 

uložen na skládku v Horní Suché společnosti Depos a.s. Když to porovnáme 

s rokem 2009, bylo zlikvidováno 23 504 tun komunálního odpadu, tj. o 1030 tun 

méně. 

Produkce komunálního odpadu postupně klesá. Je možné, že je to 

způsobené celkovou ekonomickou situací obyvatel, ale i jeden z hlavních důvodů 

se jeví postupné dokončování oprav panelových domů, při kterých docházelo 

k vyklízení sklepních prostorů a k zvýšené obnově bytového zařízení občanů. 

Jeden z dalších faktorů je i postupný úbytek obyvatel v našem městě, kdy 

meziročně počet trvale hlášených osob klesá o cca 500 lidí. 

 

Tabulka 5 - Produkce odpadů v Havířově 8 

 rok 2010 rok 2009 rok 2008 
Směsný komunální odpad (t) 17 002 18 130 18 656 

Odpadkové koše      179      179      180 
Objemný odpad z velkoobjemových kontejnerů      704   1 083   1 277 

Objemný odpad ze sběrného dvora   1 891   1 565   1 022 
Objemný odpad – veřejně prospěšné práce      628      652      306 

Odpad ze hřbitovů        93      190      181 

Směsné stavební a demoliční odpady ze sb. 
dvora 

  1 418   1 236   1 108 

Cihly a stavební suť, zemina          9        22        10 
Uliční smetky      550      447      604 

Celkem  (t) 22 474 23 504 23 344 
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Již v  roce 1995 se začal v Havířově třídit odpad. Po městě bylo rozmístěno 

prvních 300 kontejnerů (vždy po 100 kusech na papír, sklo a plasty). Původně byly 

všechny kontejnery se spodním výsypem, postupně z důvodu zefektivnění odvozu 

vytříděných odpadů se přešlo u sběru plastů a papíru na 1 100 litrové kontejnery 

s vrchním výsypem. Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb – 

nakládání s odpady, snaží se o postupné doplňování nádob na třídění odpadů a 

vytváření dalších sběrných míst. 

Před několika lety byl v rodinné zástavbě zaveden pytlový sběr tříděných 

odpadů, tzn. u jednotlivých rodinných domů byly rozdány barevné pytle na třídění. 

Ve svozové dny prostřednictvím Technických služeb města Havířov a. s. je 

zajišťován svoz vytříděných odpadů. 

 
 

Tabulka 6 - Průměrné množství vyprodukovaného odpadu v kg na 1 občana 8 

 rok 2010 rok 2009 rok 2008 

Netříděný odpad 274,00  285,00 281,00 

Tříděný odpad   16,04   17,91   14,5 

Celkem odpad (kg) 290,04 302,91 295,50 

 
 

Tabulka 7- Množství nádob na odpad v Havířově 8 

 rok 2010 rok 2009 rok 2008 

110 l nádoby (u RD) 3 544 3 458 3 399 

Kontejnery na směsný odpad 1 100 l 1 008 1 016 1 014 

Papír 1 100 l    247    222    207 

Sklo 1,1 m3, 2,15 barevné    209    204    196 

Sklo 1,1 m3, 2,15 bílé      41      30  

Plasty 1 100 l    325     313    312 
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Obrázek 2 - Mapa města Havířova část Město – hustota rozmístění separačních kontejnerů 
(www.mapy.cz) 

3.2.1. Systém poplatků v Havířově 

 1. Poplatek hradí fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě Havířov. Za 

domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo 

bytový dům vlastníkem nebo správcem. 

 2. Poplatek hradí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 

nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu 

žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny 

platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 

fyzickou osobu. 

 Správu poplatku vykonává Magistrát města Havířova, odbor organizační, 

oddělení správy poplatků. Poplatek za příslušný kalendářní rok poplatník platí 

městu Havířov, poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost k poplatku a je 

také povinen podat správci poplatku přiznání k místnímu poplatku na 

předepsaném tiskopise. Pokud bude poplatek odváděn společným zástupcem, 

http://www.mapy.cz/
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může shora uvedenou povinnost na předepsaném tiskopise plnit společný 

zástupce. 

Při ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své 

jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště. Společný zástupce je povinen sdělit 

správci poplatku jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádějí. 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku skutečnosti rozhodné pro 

vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu 

ve městě nebo změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální 

rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. V případě 

změn v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 

kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro 

stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.9 

3.2.2. Náklady na svoz a likvidaci odpadů v Havířově 

Nakládání s odpady v Havířově zajišťují Technické služby města Havířova a. 

s.  V letech 2000 až 2001 se společnost zaměřila na dostavbu areálu na ul. 

Karvinské v Havířově městě. Provozuje zde město sběrný dvůr a dotřiďovací linku. 

Sběrný dvůr je vybaven speciálními kontejnery a nádobami MEVA, které slouží 

pro ukládání jednotlivých druhů odpadů. Dle požadavku města může být  areál 

doplněn o mobilní sběrnou NO. K určení množství převzatého odpadu je 

k dispozici silniční váha. 

Komunální odpady z města jsou sváženy do skládku společnosti Depos a.s. 

Horní Suchá. V roce 2010 cena za každou uloženou tunu komunálního odpadu 

činila 528,- Kč/t + poplatek skládky 500,- Kč/t ( bez DPH ), tj. celkem 1 028,- Kč. 

Jedná se o povinnou položku tvořící cenu za skládkování odpadu v souladu se 

zákonem o odpadech.   

Ceny svozu odpadu ve městě jsou následující: 

- nádoba 120 l (umístěna u rodinných domů) – 1 svoz stojí 15,62 Kč + DPH, 

- nádoba 1 100 l (v obytné zástavbě) – 1 svoz stojí 60,03 Kč + DPH. 
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V roce 2010 občané města platili poplatek z odpadů ve výši 492,- Kč/rok (v 

roce 2009 to bylo také 492,- Kč, v roce 2008 činil poplatek 480,- Kč/rok). V roce 

2011 zůstal tento poplatek ve stejné výši tj. 492,- Kč/rok. 

V roce 2010 bylo na území města celkem 81 972 poplatníků (v r. 2009 - 82 460 

poplatníků, v r. 2008 – 83 082 poplatníků). Ze zmiňovaných údajů vyplývá, že 

počet poplatníků v našem městě postupně klesá každý rok o cca 500 osob. 

Tabulka 8 - Na poplatcích vybráno celkem 8 

 rok 2010 rok 2009 rok 2008 
Od občanů  36 190 898 36 947 560 37 063 344  

Od majitelů rekreačních objektů 309 766 276 785 311 582 

Od ostatních původců odpadu 282 570 266 305 191 867 

Celkem bylo na poplatcích vybráno(Kč) 36 783 234    37 490 650 37 566 793 

Tabulka 9 - Celkové náklady na svoz a likvidaci odpadů v tis. Kč 8 

 rok 2010 rok 2009 rok 2008 
Netříděný sběr     

 - tradiční svoz komunálního odpadu 38 283 38 900 36 175 

 - odpadkové koše   3 466   3 371   3 568 

 - velkoobjemové kontejnery   1 440   2 418   2 224 

 - monitoring území bývalé skládky TKO      206      109      152 

    

Tříděný sběr    

 - sběrný  dvůr odpadů   6 530   5 828   4 444 

 - separovaný sběr druhotných surovin   8 562   9 624   7 444 

 - svoz BRKO od rodinných domků   1 819   1 869   1 502 

Celkem 60 306 62 119 55 509 

Z tabulky 9 vyplývá poměrně velký nárůst nákladů mezi roky 2008-2009. 

Bylo to způsobeno jak navýšením zákonného poplatku skládky o 100,- Kč za 

každou uloženou tunu odpadu na skládce a také tím, že v průběhu roku 2009 byla 

zvýšena sazba DPH z 9 % na 10 %. 

Tabulka 10 - Průměrné náklady na 1 občana 8 

 rok 2010 rok 2009 rok 2008 
Netříděný sběr 530 543 507 

Tříděný sběr 206 210 161 

Celkem (Kč) 736 753 668 

 V roce 2010 město doplácelo na systém nakládání s odpady částkou 

23.523.000,- Kč. V roce 2009 to bylo cca 24.628.000,- Kč.  
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4. Nakládání se separovaným odpadem   

4.1. Separovaný odpad města Havířova 

K úpravě a dotřídění separovaného odpadu slouží dotřiďovací linka. 

V ocelové montované zateplené hale s betonovou podlahou je ukotven příjmový 

lomený dopravník, který plynule podává materiál na přebírací pás. Na přebíracím 

páse ručně třídí pracovníci linky jednotlivé komodity odpadů. Příjmový lomený 

dopravník je vybaven měničem frekvence pro nastavení optimální rychlosti 

dopravního pásu. 

Dotřiďovací pás je po obou stranách osazen ochozem pro obsluhu linky. 

V místech třídění jednotlivých frakcí jsou ve výšce dotřiďovacího pásu otvory se 

skluzy. Na tyto se materiál se přemístí a padá pod dopravník buďto přímo do 

jednotlivých pytlových obalů (big bag) nebo do kontejnerů. Vytříděný zbytkový 

odpad je na konci dotřiďovacího pásu shromažďován ve velkokapacitním 

kontejneru. 

Vytříděné komodity odpadů jsou slisovány a svázány v lise nebo jsou volně 

uloženy v kontejnerech. Poté jsou jednotlivé druhy odpadů předány právnickým 

nebo fyzickým osobám oprávněnými provádět jejich využití nebo zneškodnění.10 

 

Obrázek 3 - Dotřiďovací linka s lisem v Technických službách Havířov (foto M. Slonková) 
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Harmonogram svozu není dán přesně na kalendářní dny jako u pytlového 

svozu. Systém je následující: je vyčleněno auto na svoz separovaných odpadů, 

které sváží určitou komoditu (papír, plast) a zvlášť vozidlo, které vybírá sklo. Svoz 

papíru a plastu trvá cca 2 dny, tzn., že 2 dny sváží papír, poté se 2 dny sváží 

plasty, následuje opět papír…Vozidlo na sklo je nasazováno 4 dny v týdnu, 

přičemž denně sveze cca 25 kontejnerů se sklem.  

Město Havířov v roce 2008 požádalo společnost EKO-KOM a.s. o spolupráci 

při rozvoji třídění odpadů. Smlouva o řešení pilotního projektu byla uzavřena a 

díky této smlouvě město získalo v roce 2009 prostředky v hodnotě cca 1,1 miliónů 

Kč, které město investovalo do nákupu 144 nových barevných kontejnerů. V roce 

2010 město obdrželo další 90 barevných kontejnerů v hodnotě cca 500.000,- Kč a 

to vše bezplatně na základě smlouvy. Město má se společností EKO-KOM a.s. 

uzavřenou „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“, tzn. 

za každou vytříděnou tunu odpadů z obalů, poskytuje městu čtvrtletní odměnu 

plus za poskytnutí informací o množství vytříděných surovin, které byly předány 

k dalšímu zpracování. V roce 2010 se jednalo o částku 2.179.000,- Kč, v roce 

2009 to bylo 2.023.000,- Kč a v roce 2008 částka činila 1.574.000,- Kč. 

 V roce 2010 občané Havířova vytřídili z komunálních odpadů do 

separačních nádob rozmístěných ve městě plus pytlový sběr z rodinných domků a 

plus sběrný dvůr 1 315 tun celkem, v roce 2009 to bylo 1 477 tun a v roce 2008 to 

bylo 1 205 tun druhotných surovin. 

Tabulka 11 - Množství vyseparovaného odpadu občany 8 

 rok 2010 rok 2009 rok 2008 
Papír (t)   537   691   515 

Plasty   249   265   235 
Sklo   511   490   440 

Nápojové obaly tetra pack       6       4       3 
Kovy     12     27     12 

Celkem 1315 1477 1205 

 

Pokles množství vyseparovaných tun papíru a plastu v letech 2009 a 2010 je 

viditelný, pouze u skla byl zaznamenán nárůst. U papíru byl pokles o 154 tun a to 

z toho důvodu, že v roce 2010 byla zvýšená výkupní cena sběrového papíru ve 

sběrnách. Takže větší množství papíru bylo odevzdáno přímo zde. Zahuštěním 
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sběrné sítě novými nádobami na sklo došlo k nárůstu vyseparovaného skla o 21 

tun. Do podvědomí lidí se postupně dostává i tetra pack, kde je nárůst o 2 tuny. 

Mezi roky 2008 a 2009 je vidět nárůst tun a to zřejmě díky propagaci na 

podporu třídění, ale také i postupné zahušťování sběrné sítě ve městě. Navíc 

výkupné ceny papíru ve sběrnách byly v té době minimální. 

4.1.1. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě (BRKO) 

 Skládková společnost Depos a.s. Horní Suchá zahájila provoz na 

kompostárně ve svém areálu v roce 2004. Rozkládá se na ploše o velikosti 

3 634,9 m2 a její kapacita je 10 000 tun ročně. V roce 2007 byl zkušebně zahájen 

v rámci pilotního projektu odvoz BRKO v městské části Prostřední Suchá. 

V období dubna až října obdržely rodinné domy této části města černé pytle na 

bioodpad s týdenní frekvenci svozu na kompostárnu. Zájem občanů o tento pilotní 

projekt byl pozitivní, a proto tato služba je od roku 2008 rozšířena na celé město. 

 U domů v rodinné zástavbě byly dodány černé pytle a rozpisy s termíny 

svozu. Bioodpad se sváží v období dubna až října, v závislosti na počasí, vždy 1x 

týdně. Město ke svozu bioodpadu se rozhodlo zejména z důvodu předcházení 

pálení rostlinných zbytků na zahradách. 

 Technické služby města Havířova, které tuto službu poskytují, v roce 2011 

zakoupily speciální svozové auto na odvoz bioodpadu. Součástí dodávky vozidla 

bylo i 10 hnědých kontejnerů určených na ukládání bioodpadu. Tyto kontejnery 

jsou zkušebně rozmístěny do jedné uzavřené lokality rodinných domů v Prostřední 

Suché. Tímto způsobem byl nahrazen pytlový systém od jednotlivých domů. 

Zároveň tyto kontejnery byly rozmístěny i ve dvou zahrádkářských osadách. 

 Na kompostárně společnosti Depos a.s. Horní Suchá bylo uloženo v roce 

2010 cca 942 tun biologicky rozložitelných odpadů od rodinných domů. V roce 

2009 cca 1055 tun bioodpadu. 

4.1.2. Zpětný odběr elektrozařízení 

Na základě podepsaných smluv město také spolupracuje se společnostmi 

ASEKOL,ELEKTROWIN a EKOLAMP. Tyto společnosti zajišťují zpětný odběr 

elektrozařízení. V areálu sběrného dvora je zřízeno místo zpětného odběru 
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elektrozařízení. Občané města zde mohou bezplatně odložit nefunkční, ale 

kompletní elektrozařízení k dalšímu zpracování. Město tímto ušetří nemalé 

finanční prostředky, jelikož je nemusí vynakládat za likvidaci elektroodpadu. 

Na jaře roku 2011 byly nainstalovány do sběrného dvora 2 speciální sběrná 

zařízení tzv. „E – domky“, do kterých se ukládají (televizory, počítače, monitory) a 

prvních 5 z celkem 21 speciálních červených kontejnerů na sběr drobného 

elektrozařízení a baterií, které se postupně rozmisťují na kontejnerová stanoviště 

ve městě a to díky spolupráce se společností ASEKOL. 

 

Tabulka 12 - Množství elektrozařízení, které bylo zpětně odevzdáno 8 

 rok 2010 rok 2009 rok 2008 

ELEKTROWIN           
( lednice v kg ) 

66 440 74 900 64 686 

ASEKOL TV+PC        
( ks ) 

  2 283   2 440   1 559 

ASEKOL ostatní          
( kg )         

  5 130   4 490   3 000 

EKOLAMP ( kg )      116      355      142 

 

Dalších 3,9 tun starého nekompletního elektroodpadu bylo odevzdáno občany ve 

sběrném dvoře. 

4.2. Návrh na separaci BRKO ve městské části města a jeho 

náklady 

Musíme si uvědomit, že odpady pro nás jednou budou znamenat zdroj 

surovin. Naše zásoby fosilních paliv jako neobnovitelných zdrojů jednoho dne 

budou vyčerpány. Ano, bude to trvat ještě nějakou dobu, ale je potřeba s tím 

počítat. Dále při zpracování a spalování těchto surovin dochází k uvolňování 

skleníkových plynů a k tomu se váže globální oteplování. 

Občanům našeho města se již třídění odpadů dostalo do podvědomí. 

Každým rokem vyseparujeme více a více z komunálního odpadu. Bohužel ještě 

jedna složka, je stále zbytečně moc zastoupena ve směsném komunálním odpadu 

a to biologická. Obsahově zabírá až třetinu kontejneru. Směrnicí č. 1999/31/ES je 

uložena povinnost omezení ukládání na skládky BRO z komunálního odpadu a to 
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do roku 2010 na 75% hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v roce 1995, do 

roku 2013 na 50% hmotnosti a nejpozději do roku 2020 na 35%. BRO separovat, 

omezit jeho ukládání na skládky a tím zamezit vznikání skleníkového plynu 

methanu a výluhů v průsakových vodách. 

Ve městě funguje sběr BRO pouze v rodinné zástavbě, ale v městské části tento 

odpad končí ve směsném komunálním odpadu. Nahradit směsné kontejnery za 

hnědé plastové kontejnery na bioodpad o obsahu 1100 litrů, jelikož technické 

služby již vlastní speciální vůz na svoz tohoto odpadu z těchto kontejnerů. 

 

Obrázek 4 - Vůz na bioodpad (foto M. Slonková) 

 

Obrázek 5 - Vůz na bioodpad (foto M. Slonková) 
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Zkušební rozmístění v sídlištní zástavbě v části Havířov-Město (trasa 1) na ulicích: 

 část U Stromovky,  

 J. Wericha, 

 Vardasova, 

 Alšova,  

 Československé armády,  

 Tylova, 

 Šmeralova, 

 část Na Nábřeží, 

 Chopinova, 

 Třeneckého, 

 Sadová, 

 Na Schodech, 

 Dvořákova, 

 

Obrázek 6 - Mapa města Havířova část Město:trasa 1- rozmístění kontejnerů na bioodpad 
(www.mapy.cz) 

http://www.mapy.cz/
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Zkušební rozmístění v sídlištní zástavbě v části Havířov-Podlesí (trasa 2) na 

ulicích: 

 část 17. listopadu, 

 Družstevnická, 

 Studentská, 

 Balzacova,  

 Točitá, 

 část Dlouhá třída, 

 Nad Terasou,  

 

Obrázek 7 - Mapa města Havířova část Podlesí:trasa 2-rozmístění kontejnerů na bioodpad 
(www.mapy.cz) 

 

Vytvořila jsem 2 zkušební okruhy, které by měly být dobře dostupné pro 

posádku vozidla. Již z toho důvodu, že se zde vyskytují směsné i separovací 

kontejnery. Samozřejmě s tímto krokem musí probíhat osvěta a informovanost 

obyvatel a to např. v Radničních listech, letáky do schránek, TV Polar-Havířovský 

expres. Lidé jsou natolik zodpovědní, nakolik jsou informováni. Po jedné sezóně 

http://www.mapy.cz/
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bych vyhodnotila kolik obyvatelé vytřídili a nakolik se ve skutečnosti  vyšplhaly 

náklady. 

4.2.1. Náklady na svoz a kompostování BRKO 

Předpokládané náklady při sběru BRKO ve městě (zkušební provoz) : 

 Nádoba na BRKO o objemu 1 100 l stojí cca 6 240,- Kč 

 Uložení BRKO na kompostárnu: 1 tuna cca 440,- Kč 

 Svoz BRKO: 1 tuna cca 980,- Kč 

Speciální vůz na svoz BRKO již technické služby vlastní. Získaly ho z dotací EU. 

Tento vůz se nyní využívá na svoz BRKO z rodinné zástavby.  

 

 

 
Trasa 1 Trasa 2 

Roční 

investice 

Kontejnery na BRKO 

1 kus/ 6 240,- Kč 
19 8 

27 kusů 

168 480,- Kč 

Poplatek kompostárna 

1 tuna/ 440,- Kč 
3 010,- Kč 1 267,- Kč 128 310,- Kč 

Svoz – 1x týdně 

1 tuna/ 980,- Kč 
6 703,- Kč 2 822,- Kč 285 750,- Kč 

Celkem za týden 9 713,- Kč 4 089,- Kč  

Počet svozů za rok : 

duben až říjen – 30 týdnů 
291 390,- Kč 122 670,- Kč 582 540,- Kč 

 

 

Pokud se dobře zpracuje projekt s dokumentací, je možnost získat peníze z fondů 

EU. Dotace může být až ve výši 90% nákladů obce. Rozhodne-li se město např. 

pro nákup a rozmístění nádob na separaci biodpadu, u těchto projektů není 

zapotřebí zajistit tolik podkladů, takže vypracování žádosti není tak složité. Dotace 

pokrývá i náklady na osvětu. 
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5. Závěr 

Začátky jsou těžké a je potřeba počítat s komplikacemi. Lidé se budou 

muset naučit, že i s bioodpadem se dá pracovat a hlavně ho dobře využít a tudíž 

nepatří na skládku. Pokud je vůle, časem se výsledky dostaví. 

 V dnešní době to občany učíme a chceme, aby naše děti tuto činnost braly 

jako každodenní rutinu, nad kterou nebudou přemýšlet, proč to vlastně dělají. 

Biodpad představuje surovinu pro výrobu kompostu na kompostárně nebo se dá 

využít k výrobě bioplynu v bioplynové stanici. Nezanedbatelné pro městskou 

pokladnu je i to, že náklady na kompostování jsou menší než na skládkování. 

Také celkový dopad na životního prostředí při tomto způsobu nakládání je nižší. 

I přes veškerou snahu města se může stát, že se nedostaví zpětná vazba 

od obyvatel. Pak bude bioodpad nadále končit na skládce. Další z možností, jak 

s tímto odpadem naložit, je tolik diskutované energetické využívání odpadů tzv. 

ZEVO. Bohužel zatím s negativním ohlasem mezi obyvateli. Je to dáno špatnou 

informovaností. Občané si totiž myslí, že ZEVO „smrdí, čmoudí a hyzdí“ krajinu. 

Neví, že na skládce, která nevábně voní, produkuje skleníkové plyny, také vznikají 

průsakové kontaminované vody a ani na kráse krajině skládka nepřidá. Oproti 

skládce ZEVO dokáže hospodárně a ekologicky nakládat s KO. Dovede redukovat 

původní hmotnost odpadu na 25% a objemu na 10%, může sloužit i jako 

kogenerační jednotka – výroba tepla a energie, tzn. úspora neobnovitelných zdrojů 

surovin, snížení závadnosti KO (při spalování se likvidují všechny choroboplodné 

a organické látky v odpadu). Dále můžeme vzniklou škváru využít ve stavebnictví. 

ZEVO splňuje přísné emisní limity v souladu s EU. ZEVO v Praze je toho 

důkazem. 

Názornou ukázkou toho, že spalovny fungují na špičkové úrovni, jsou počty 

spaloven ve světě, např. Švýcarsko 28 spaloven, Francie 130, Německo 70, 

Rakousko 11 a to jednu z nich mají přímo v centru Vídně atd. Budoucnost nepatří 

skládkám, ale zpracování odpadů tzn. separaci a využití. Odpad se dá využít jako 

druhotná surovina, kompostárna, bioplynové stanice, ZEVO… 
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Je to jenom na nás, zda budeme likvidovat komunální odpad na skládkách 

nebo ho spalovat nebo ho využívat jinak. Důležité je začít u sebe a být příkladem 

pro ostatní. Slogan: „Třiďte odpad, má to smysl“, opravdu smysl má, pokud to 

dělají všichni. 

Havířov se pyšní 2. místem za největší meziroční nárůst množství 

vytříděných odpadů v roce 2011 v Moravskoslezském kraji. Je důležité, aby 

občané věděli, že tříděním dělají něco užitečného nejen pro sebe, ale i pro 

následující generace. Máme vše ve vlastních rukou a je jenom na nás, jak se 

k tomu postavíme. 
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