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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na způsoby nakládání s odpady v obci Jimlín 

se zaměřením na tříděný odpad. Sledovaným časovým úsekem jsou roky 2006 až 2011. 

V úvodu je stručná charakteristika vybraného území a výběr legislativy, která s 

odpadovým hospodářstvím souvisí. V další části je vysvětlení základních pojmů, popis a 

členění komunálního odpadu a rozbor vývoje produkce odpadů s důrazem na odpad 

tříděný. Následně se zabývá tříděním a procesem nakládání s komunálním odpadem. Další 

část je zaměřena na ekonomická hlediska odpadového hospodářství a environmentální 

výchovou. V závěrečné části je celkově zhodnocen vývoj produkce a nákladů, jsou 

analyzovány klady a nedostatky při třídění a nakládání s odpadem. Je zde také zahrnuto, 

jak se obec podílí na environmentální výchově občanů. Současně jsou navrženy možnosti 

na zlepšení odpadového hospodářství. 

Klíčová slova: odpadové hospodářství, komunální odpad, tříděný odpad, 

environmentální výchova, Jimlín. 

Anotation 

This thesis deals with the waste management in the village of Jimlín with the 

specialization on the separated waste. The monitored time section is from 2006 till 2011. 

In the introduction is the brief characteristic of the chosen area and the legislative 

which is connected with the waste management. In the following part, there are 

explanation of the basic expressions, description and dividing of the municipal waste and 

analysis of developing production of the waste, especially separated waste. After that there 

are separation and process during the dealing with municipal waste. The following part is 

aimed to the economical viewpoints of the waste management and environmental 

education. In the final part is evaluation developing of waste amount and costs, positives 

and deficiencies in waste separating and dealing. How the village supports the 

environmental education of the citizens. There are also suggested some possibilities 

leading to waste management. 



   

Keywords: the waste management, the municipal waste, the separated waste, the 

environmental education, Jimlín. 
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KO  komunální odpad 
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1 Úvod a cíl bakalářské práce 

Celá naše společnost je neodmyslitelně spjata s produkcí odpadů. S vývojem 

průmyslové výroby a zemědělství, s růstem počtu obyvatel na Zemi a zvyšováním životní 

úrovně velké části lidí se výrazně zvyšuje i produkce odpadů, a to jak v průmyslové, tak i 

v komunální sféře. Všechny odpady negativně ovlivňují životní prostředí, a proto je 

nezbytné předcházet vzniku odpadů, a již vzniklé odpady likvidovat s co možná 

nejmenšími negativními vlivy na životní prostředí. 

Odpadové hospodářství je na druhé straně úzce spjato s využíváním 

neobnovitelných přírodních zdrojů surovin a energií. Jedině správně fungující systém 

odpadového hospodářství vycházející z minimalizace vzniku odpadů a jejich 

nebezpečnosti, podporující následné třídění a recyklaci spolu s šetrnou likvidací 

nebezpečného a neseparovatelného odpadu nám tyto zdroje dokáže šetřit. 

Komunální odpady jsou v české republice ponejvíce zneškodňovány formou 

skládkování, zatímco ve značné části vyspělých zemí dávají přednost spalování. Oba tyto 

způsoby likvidace mají své přednosti i zápory, a tedy své příznivce a odpůrce. Co mají oba 

tyto způsoby konečné likvidace společného je minimalizace množství odpadu, které do 

tohoto procesu vstupuje. Důležité je tedy třídit odpad pokud možno přímo v místě vzniku a 

umožnit v co největší míře jeho další využití. Třídění je důležité i pro oddělení 

nebezpečných odpadů, jejichž likvidace je technicky složitá a ekonomicky náročná. 

V této práci se zabývám odpadovým hospodářstvím v obci Jimlín. Jde především 

o sledování vývoje produkce jednotlivých druhů odpadu v časovém úseku let 2006 až 

2011. Je zde popsána organizace svozu jednotlivých druhů odpadu a vývoj nákladů obce 

na odpadové hospodářství. Také zde sleduji informovanost občanů o nakládání s odpady, a 

jak se obec o tuto informovanost stará. 

Cílem této práce je analýza vývoje celkového množství odpadu, směsného 

komunálního odpadu a tříděného odpadu. Analýzou tříděného odpadu zjistit produkci 

papíru, plastů, skla, elektroodpadu a nebezpečného odpadu, a tak vyhodnotit, jak občané 

nakládají se vzniklým odpadem. Další cíl je prověřit, jak odpadové hospodářství zatěžuje 

rozpočet obce a jak se obec podílí na environmentální výchově občanů a propagaci třídění 
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jednotlivých druhů odpadu. V závěru jsou navržena možná řešení na zlepšení některých 

nedostatků. 

2 Charakteristika obce Jimlín 

Obec Jimlín se nachází v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji asi 6 km 

jihozápadně od Loun. Tvoří ji dvě části, Jimlín a Zeměchy. Jimlín byl založen r. 1267, 

Zeměchy r. 1354 [1]. Vlivem postupně se rozrůstající zástavby již dnes není na první 

pohled jasná hranice mezi těmito obcemi. 

Obec leží v mírně zvlněné krajině v nadmořské výšce 242 m n. m. a má tyto 

zeměpisné souřadnice 50˚19̒5˝ s.š. a 13˚44̒48˝ v.d. (obecní úřad Jimlín) [2].  Z hlediska 

přírodních podmínek se nachází v suchém a teplém regionu. Dlouhodobý průměr ročního 

úhrnu srážek je 400 - 500 mm. Na nízkém úhrnu srážek má vliv srážkový stín Krušných 

hor a převládající severozápadní proudění. Z hlediska průměrných ročních teplot 8 – 9 ˚C 

se jedná o jednu z nejteplejších oblastí v Česku [3]. 

Oblast má příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu především 

suchomilnějších plodin. Lounsko a Žatecko jsou významné oblasti především v produkci 

chmele. 

K 31. 12. 2010 zde žilo  827 trvale hlášených  obyvatel. Počet obyvatel se od roku 

1991 neustále zvyšuje a to díky migračnímu přírůstku, přirozený přírůstek počtu obyvatel 

je z dlouhodobého hlediska záporný [4]. 
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Obrázek č. 1 – Letecký snímek obce Jimlín [1] 

3 Legislativa odpadového hospodářství 

3.1 Vývoj legislativy 

Odpadové hospodářství je poměrně mladou, avšak rychle se vyvíjející sféru 

národního hospodářství. Ekonomicky vyspělejší země západní Evropy se problematikou 

nakládání s odpady začali zabývat už od 30. let minulého století. V České republice byl 

vydán první zákon zabývající se odpadovým hospodářstvím až v roce 1991. Do této doby 

nebylo nakládání s odpady nijak řízeno či kontrolováno žádnými směrnicemi nebo 

nařízeními. Výjimku tvořily pouze druhotné suroviny (kovy, papír, hadry) [5]. 



Pavel Moravec: Odpadové hospodářství obce Jimlín 

2012  4 

3.2 Mezinárodní úmluvy 

Současná legislativa vychází z mezinárodních smluv a závazků (např. Kjótský 

protokol [16]), a je harmonizována s legislativou EU. Zde bych zmínil Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o 

zrušení některých směrnic [17]. 

3.3 Předpisy s celostátní platností 

Odpadovým hospodářstvím v České republice se v současné době zabývá celá 

řada zákonů, norem a vyhlášek. Zásadní se jeví zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

odpadech“). Tento zákon: „Stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 

nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a 

trvale udržitelného rozvoje, dále práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a 

působnost orgánů veřejné správy“ [6]. 

Dalším velmi podstatným je zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“). Předmětem 

tohoto zákona je: „Chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadu z obalu, a to 

zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalu a chemických látek v těchto 

obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství“ [7]. 

Nedílnou součástí legislativy ČR je i Plán odpadového hospodářství České 

republiky. Jeho platnost je deset let, a to na roky 2003 – 2012. Určuje konkrétní cíle a 

opatření pro nakládání s odpady na území České republiky. Záměrem je především 

podpora materiálového využití odpadů a jejich omezení. Je podkladem pro vypracování 

POH jednotlivých krajů. Závazná část POH ČR je závazným podkladem pro správní 

orgány v oblasti OH [8]. 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., je stanoven: 

„Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů)“ [9]. 
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Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů blíže určuje, co je povinností zařízení a 

jeho provozovatele určeného ke sběru či výkupu odpadů kromě obecných požadavků na 

zařízení [10]. 

3.4 Místní předpisy 

Z legislativních podkladů konkrétní obce je třeba zmínit i obecně závaznou 

vyhlášku č. 5/2006 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu (dále jen „vyhláška č. 

5/2006“) vydanou zastupitelstvem obce Jimlín. Vyhláška stanovuje: „Systém 

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

stavebního odpadu (dále jen „nakládání s komunálními odpady“). Navazuje na platné 

právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství a upravuje práva a povinnosti všech 

osob při nakládání s komunálními odpady a odpady komunálního charakteru na území 

obce. Je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce Jimlín trvalý pobyt 

nebo se na území města nacházejí nebo jsou vlastníky nemovitosti na území města, a pro 

právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zapojí do systému 

stanoveného touto vyhláškou. Vztahuje se na celé území obce Jimlín, které tvoří části: 

Jimlín a Zeměchy“ [11]. 

Problematiku zpoplatnění služeb odpadového hospodářství popisuje obecně 

závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [12]. 

Nabídku služeb sběrného dvora určuje Provozní řád sběrného místa Zeměchy[13]. 

3.5 Základní pojmy 

Zákon o odpadech vysvětluje některé základní pojmy následujícím způsobem: 

odpadové hospodářství (OH) je: „Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 

kontrola těchto činností“ [6]. Odpad je definován jako: „Každá movitá věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů 
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uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ [6]. Komunální odpad (KO) znamená: „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“ [6]. Nebezpečným 

odpadem (NO) se rozumí: „Odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v 

prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu“ [6]. Obal je: „Výrobek 

zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, 

popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobku určených spotřebiteli nebo jinému konečnému 

uživateli“ [7]. 

3.6 Evidence odpadů 

Jedním z hlavních úkolů každého původce odpadu v České republice je evidovat 

produkci a způsob nakládání s odpady. Účelem vedení evidence je možnost přehledu o 

vyprodukovaném množství jednotlivých odpadů, ke kterému se vážou povinnosti dané 

legislativou, a poskytování informací orgánům státní správy pro potřeby plánování a 

vytyčováním cílů v odpadovém hospodářství. Na základě získaných dat se ověřuje 

úspěšnost dosahování cílů a vypracovávají se dlouhodobé strategie nakládání s odpady. 

Zároveň slouží jako podklad pro srovnávání s ostatními zeměmi Evropské unie a OECD. 

Je tedy nezbytné precizní vedení této evidence. Je to v zájmu nejen orgánů státní správy, 

ale především původců odpadu. Evidence se vede pro každý druh odpadu samostatně a za 

každou samostatnou provozovnu. Každý původce odpadu a každá oprávněná osoba, která 

produkuje jakékoli množství odpadu, má povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a 

o nakládání s odpady. Ohlašovací povinnost mají i další provozovatelé zařízení uvedení v 

zákoně o odpadech [6]. 

Informace o hospodaření a nakládání s odpady v ČR jsou k dispozici v 

Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH) [14] a na Českém statistickém 

úřadu (ČSÚ) [4]. Srovnání s ostatními zeměmi je přístupné např. v knihovně OECD [15]. 
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3.7 Členění odpadů 

Spektrum odpadů je velice široké a různorodé, a tudíž i členění můžeme provádět 

z mnoha různých hledisek. 

Odpady můžeme členit podle skupenství (tuhé, kapalné, plynné), místa vzniku 

(průmyslové, komunální, z energetiky, z důlní činnosti a těžby, ze zemědělství a lesnictví), 

možností dalšího využití a podle fyzikálních, chemických, biologických a mnoha dalších 

vlastností. Dále se budu zabývat už jen tuhým komunálním odpadem a domovním 

odpadem nespadajícím do kategorie TKO. 

4 Tuhý komunální odpad (TKO) 

„Komunální odpad vzniká ve městě nebo v obci při činnosti fyzických osob 

s výjimkou odpadů, které vznikají u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

podnikat“ [18]. 

Jednou součástí komunálního odpadu je odpad z domácností (směsný domovní 

odpad – SDO). Je to vše, co člověk již nepotřebuje a zbavuje se toho [19]. Základní 

vlastností tohoto odpadu je jeho heterogennost. Může obsahovat veškeré komodity, které 

se v domácnosti vyskytují. Jedná se zejména o zbytky potravin, textil, obalové materiály, 

plasty, papír, sklo, kovové předměty, barvy, ředidla, oleje, čisticí přípravky, keramika, 

nábytek, dřevo, drobný stavební odpad, autovlaky, odpad ze zahrad a travnatých ploch atd. 

Mezi komunální odpad se neřadí elektrozařízení (ledničky, mrazničky, pračky, myčky, 

televizory atd.), u kterých se při zakoupení platí recyklační poplatek tzv. PHE, který slouží 

k úhradě nákladů na jejich likvidaci. Jejich odběr je zajištěn ve všech prodejnách 

elektrospotřebičů, při nákupu spotřebiče nového, nebo na sběrném dvoře. Totéž platí i pro 

pneumatiky z osobních automobilů, zde se ovšem recyklační poplatek neplatí. 

Druhou součástí KO je odpad z údržby obce což je odpad z odpadkových košů, 

z úklidu veřejného prostranství, z údržby travnatých ploch a další zeleně. 

Vlastníkem komunálního odpadu je tedy obec, a ta zodpovídá za systém nakládání 

s komunálním odpadem. Každá obec by tedy měla podporovat sběrné systémy 

separovaných komunálních odpadů. Aby mohl být odpad dále využit nebo bezpečně 
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zlikvidován, je třeba jej třídit už v domácnostech a ukládat na místa určená pro separovaný 

odpad. 

Tuhý komunální odpad můžeme vytřídit na následující složky: 

- SKO (směsný komunální odpad) 

- Separovaný odpad 

- BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) 

- NO (nebezpečný odpad) 

- Ostatní složky komunálního odpadu 

4.1 Směsný komunální odpad (SKO) 

Jedná se o odpad, který již nelze dále třídit. Je zbaven všech ostatních složek 

komunálního odpadu tj. plastů, papíru, skla, nápojových kartonů, kovů, biologického 

odpadu, nebezpečného odpadu, elektrospotřebičů, objemného odpadu a dalších složek 

komunálního odpadu. SKO tvoří největší část tuhého komunálního odpadu. 

Ukládá se do černých nebo šedivých (pozinkovaných) kontejnerů či popelnic a 

odváží přímo na skládku nebo do spalovny. 

V naší republice jednoznačně převládá uložení na skládkách. Tento způsob je 

levnější, má však i určité nedostatky. Skládky zabírají poměrně velkou půdní plochu, a po 

zaplnění skládky je nutná její rekultivace. Výhodou je možnost budování většího počtu 

menších skládek a minimalizovat tak náklady na přepravu odpadů. 

Výhodou spaloven je malý podíl finálního produktu (popela) a možnost využití 

vzniklého tepla na dálkové vytápění případně výrobu elektrické energie. Jedná se o velice 

složité a nákladné zařízení (v podstatě jde o teplárnu nebo elektrárnu), a jejich výstavba, 

s ohledem na náklady na přepravu, přichází v úvahu pouze v blízkosti větších měst. 

Náročné je také čištění kouřových plynů, vznikajících při spalovacím procesu. V ČR jsou 

pouze tři velké spalovny komunálního odpadu a to v Praze, v Brně a v Liberci. 
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4.2 Separovaný odpad 

Do separovaného komunálního odpadu spadá papír, sklo, plasty a nápojové 

kartony, tedy materiály vhodné pro recyklaci a následné využití jako surovin pro další 

zpracování. 

4.2.1 Papír 

Papír se ukládá do modrých kontejnerů označených modrou etiketou. Patří sem 

například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. 

Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat. Bublinkové obálky vhazujeme 

pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami [20]. 

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv 

znečištěný papír. Tyto materiály nelze už dále recyklovat [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 2 – Označení modrých 

kontejnerů na papír [20] 

Obrázek č. 3 – Označení žlutých 

kontejnerů na plasty [20] 
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4.2.2 Plasty 

Plasty se ukládají do žlutých kontejnerů označených žlutou etiketou. „Do 

kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly 

od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, 

balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový 

polystyren sem vhazujeme v menších kusech“ [20]. 

„Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, 

obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové 

trubky“ [20]. 

4.2.3 Sklo 

Sklo se ukládá do kontejnerů se zelenou etiketou, ty mohou být zelené pro 

barevné sklo nebo bílé pro čiré sklo. 

 „Do zeleného kontejneru můžeme 

vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, 

alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice 

od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také 

tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není 

nutné rozbíjet, bude se dále třídit“ [20]. 

„Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý 

kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do 

zeleného sklo barevné“ [20].  

„Do těchto nádob nepatří keramika 

a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo 

třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla“ 

[20]. 

 

Obrázek č. 4 – Označení zelených a bílých kontejnerů na sklo [20] 
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4.2.4 Nápojové kartony 

Nápojové kartony se ukládají do kontejneru, který nemusí být nutně celý 

oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. 

V některých případech se kartony ukládají do žlutého kontejneru společně s plasty (záleží 

na použité technologii v třídírně plastového odpadu).  Pokud najdete oranžovou nálepku, 

pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před 

vhozením do kontejneru řádně sešlápnout [20]. 

 

Obrázek č. 5 – Označení kontejnerů na nápojové kartony [20] 

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. 

Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin [20]. 

4.3 Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 

Do BRKO řadíme zbytky potravin, přírodní textilie, trávu, listí, větve, dřevo a 

další biologicky rozložitelný odpad. 

Na biologický odpad se používají hnědé kontejnery s nápisem BIOODPAD. Tyto 

kontejnery mají odvětrávací systém, a musí se často vyvážet (maximálně 1xza 7 dní), aby 

nedocházelo k přílišnému rozkladu. V České republice je sběr a svoz biologického odpadu 

zatím málo rozšířen, a hnědé kontejnery tak můžeme vidět jen v některých větších 

městech. Některé druhy biologicky rozložitelného odpadu je možné ukládat na sběrných 

dvorech. Jedná se především o dřevo, větve, vánoční stromky, listí a trávu. Při absenci 
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hnědých kontejnerů se drobný bioodpad ukládá do nádob na směsný odpad a končí na 

skládkách nebo ve spalovnách. 

Základní způsoby likvidace biologického odpadu jsou kompostování, anaerobní 

digesce a energetické spalování. 

Přibližně polovina biologicky rozložitelného odpadu končí ve směsném 

komunálním odpadu (SKO), tj. po vytřídění základních složek. Jelikož snahy o výrobu 

kompostů z mechanicky vytříděné frakce zbytkového odpadu zatím nebyly, kvůli vysokým 

obsahům cizorodých látek v kompostu, úspěšné. Zřejmě, tak jedinou reálnou možností pro 

snížení množství této části biologicky rozložitelného komunálního odpadu je zavedení 

odděleného sběru biologického odpadu a podpora domovního („hobby“) a komunitního 

kompostování [19]. 

Anaerobní digesce označuje kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických 

látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu. Produktem digesce je digestát, 

který splňuje kvalitativní požadavky vyhlášky o biologických metodách zpracování 

biologicky rozložitelných odpadů. Při anaerobní digesci musí převládat podíl odpadů 

z živočišné frakce, tedy výkaly a exkrementy hospodářských zvířat, což je kejda, hnůj a 

močůvka. Tato zařízení je vhodné budovat poblíž, nebo jako součást, větších 

zemědělských podniků s velkým podílem živočišné výroby.  

Naopak energetické spalování je určeno pro bioodpad rostlinného původu. Tuto 

metodu lze tedy užít v místech dostatečným přísunem vhodné biomasy. Jedná se o lokality 

s hustým zalesněním nebo zemědělské oblasti s velkým podílem rostlinné výroby, kde je 

nadprodukce některých komponent (např. slámy). 

Je zřejmé, že anaerobní digesce i energetické spalování nejsou příliš vhodné pro 

likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu důvodu velké náročnosti na 

dotřídění. 
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4.4 Nebezpečný odpad (NO) 

Nebezpečný odpad je takový, který vykazuje alespoň jednu nebezpečnou vlastnost 
v Seznamu nebezpečných odpadů v Katalogu odpadů [9]: 

• Výbušnost 

• Oxidační schopnost 

• Vysoká hořlavost 

• Dráždivost 

• Škodlivost zdraví 

• Toxicita 

• Karcinogenita 

• Žíravost 

• Infekčnost 

• Teratogenita 

• Mutagenita 

• Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami 

• Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování 

• Ekotoxicita 

Nebezpečný odpad vzniká nejen ve výrobní sféře (průmyslová výroba, 

zemědělství, doprava atd.), ale i ve sféře komunální (obchod, zdravotnictví, bydlení), dále 

se nachází také v tzv. starých ekologických zátěžích (staré skládky, kontaminovaná půda 

apod.). 

Mezi NO patří zejména azbest, syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, 

elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, 

kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (zbytky léků, znečištěné 

obvazy, jehly apod.), tiskařské barvy, tonery, inkousty, obrazovky, chladničky a mrazáky 

 

Obrázek č. 6 – Červený kontejner na 

nebezpečný odpad 
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obsahující freony, těkavé látky, fotografické chemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 

obsahující rtuť. 

Nebezpečné odpady můžeme ukládat do červených kontejnerů či popelnic, ale ani 

do nich nelze dávat veškerý NO, je třeba se řídit pokyny na etiketě kontejneru (např. 

zářivky by se mohly rozbít). S červenými kontejnery se tak můžeme setkat spíše 

v průmyslu, kde se do nich ukládá pouze určitý druh NO (např. hadry znečištěné ropnými 

látkami nebo obaly od čisticích prostředků užívaných při výrobě). Většinu NO 

z domovního odpadu tak ukládáme ve sběrných dvorech, kde jsou speciální nádoby či 

kontejnery pro jednotlivé druhy NO. Některé nebezpečné odpady můžeme odevzdávat 

v místech zpětného odběru výrobků. Léky v lékárnách, elektrické spotřebiče, akumulátory, 

baterie, zářivky, výbojky a úsporné žárovky v prodejnách elektro.  

4.5 Ostatní složky komunálního odpadu 

Mezi ostatní složky komunálního odpadu řadíme velkoobjemový odpad, 

autovraky, stavební sutě, pneumatiky, kovy apod. Tyto odpady mají velice odlišné 

vlastnosti, a na každý z těchto odpadů jsou kladeny specifické požadavky na jejich 

likvidaci. 

4.5.1 Autovraky 

Autovraky se likvidují ve specializovaných servisech, které k tomu mají 

oprávnění a mohou vystavit „Doklad o ekologické likvidaci motorového vozidla“, 

potřebný pro dopravní inspektorát při ukončení provozu motorového vozidla. 

4.5.2 Pneumatiky 

Pneumatiky z osobních automobilů se odevzdávají ve sběrných dvorech nebo 

v místech zpětného odběru výrobků (pneuservisy, prodejny pneumatik). 
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4.5.3 Stavební suť 

Stavební sutí se rozumí odpad vzniklý při drobných opravách, vestavbách a 

rekonstrukcích rodinných domů a dalších staveb. Jedná se o zbytky zdiva, stavební pojiva, 

beto, cihly, kamenivo, pálené nebo betonové střešní krytiny, dlažba, obklady apod. 

Stavební suť nesmí obsahovat jiné složky komunálního odpadu, jako jsou plasty, papír, 

dřevo, kovy apod. ale zejména stavební materiály obsahující azbest. Stavební sutě lze 

uložit v malém množství ve sběrných dvorech nebo přímo na skládkách stavebních sutí. 

4.5.4 Kovy 

V domovním odpadu se kovy vyskytují v podobě obalových odpadů jako jsou 

konzervy, plechovky od piva, hřebíky, šrouby a vysloužilé předměty domácí potřeby 

Všechny kovy jsou velmi ceněnou surovinou pro další zpracování. Sběr kovů má 

v naší republice dlouhou tradici. Probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, a 

v poslední době je možné je také odevzdávat ve sběrných dvorech. Kovového 

komunálního odpadu není mnoho, protože občané dávají, před odevzdáním ve sběrném 

dvoře, přednost odevzdání ve výkupnách sběrných surovin za úplatu [21]. 

4.5.5 Velkoobjemový odpad 

Mezi velkoobjemový odpad řadíme odpad, který pro své rozměry nelze uložit do 

běžných kontejnerů na komunální odpad. Jedná se zejména o zařizovací předměty 

domácnosti, nábytek, linolea, matrace, koberce atd. Do objemového odpadu spadají i 

výrobky určené ke zpětnému odběru a nebezpečné odpady, tedy pneumatiky a velké 

elektrospotřebiče jako jsou pračky, ledničky či televize. 

Velkoobjemové odpady se sbírají a sváží pomocí velkokapacitních kontejnerů, 

které jsou rozmístěny na předem určených místech na území obce nebo jsou umístěny 

přímo v areálech sběrných dvorů. Výhodou trvale umístěných kontejnerů je, že občané 

mohou odložit tento odpad celoročně, nevýhodou je někdy značná vzdálenost těchto 

kontejnerů, to znamená, že občané si musí zajistit vlastní dopravu. Další nevýhodou 

kontejnerů umístěných mimo sběrné dvory je, že občané do volně přístupných kontejnerů 

bez obsluhy odkládají veškerý odpad, poté jsou vysoké náklady na následné odstranění 
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nepatřících odpadů a úklid nepořádku okolo těchto kontejnerů. Mobilní svoz objemného 

odpadu je výhodný z hlediska dostupnosti, nevýhodou je malý časový prostor pro 

odkládání odpadů. Ve větších městech se zpravidla provádí 1 x za měsíc (tzv. „sběrné 

soboty“), v malých obcích se mobilní svoz provádí většinou 2 x za rok (na jaře a na 

podzim). Sesbírané objemné odpady se především skládkují, a náklady na odstranění jsou 

srovnatelné nebo i vyšší než náklady na odstranění směsného komunálního odpadu. 

Náklady na odstranění objemného odpadu se dají snížit tím, že se z tohoto odpadu vytřídí 

využitelné složky a tím dojde ke snížení množství odpadu ukládaného na skládku. 

5 Organizace sběru a svozu odpadu v obci Jimlín 

Celkový proces nakládání s odpady probíhá ve čtyřech následujících etapách: 

 Sběr 

 Svoz 

 Dotřídění 

 Odstranění 

Sběr odpadů zajišťuje obec, další etapy zpracování odpadu zajišťují smluvní 

partneři obce nebo smluvní partneři smluvních partnerů. 

5.1 Sběr a svoz směsného komunálního odpadu (SKO) 

5.1.1 Způsob sběru a svozu SKO 

Sběr SKO je realizován tzv. „sběrem na prahu“. Sběrné nádoby (popelnice nebo 

pytle na SKO) jsou v den svozu umístěny před dům a svozová firma nádoby vyprázdní do 

svozových vozů a odváží na skládku. Svoz probíhá 1 x týdně v období od poloviny října do 

poloviny dubna, 1 x za dva týdny po zbývající období. 

5.1.2 Sběrné nádoby na SKO 
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Sběrné nádoby si pořizují 

občané na vlastní náklady. V úvahu 

připadají plastové popelnice o objemu 

120 nebo 240 litrů nebo plechové 

popelnice o objemu 110 litrů. Pokud 

občan nemá vlastní nádobu na SKO může 

si ji zapůjčit za úplatu od OÚ, nebo 

využít plastové pytle s označením 

„SKLÁDKA VRBIČKA“ o objemu 110 

litrů, které je možno zakoupit na OÚ (10 

Kč za kus).  

5.1.3 Poplatek za svoz SKO 

Obec Jimlín zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Řízení o poplatku 

provádí Obecní úřad Jimlín [12]. 

Poplatek platí: 

 fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. 

Obrázek č. 7 – Popelnice na SKO, plechová - 110 

l a plastová - 120 l 

Obrázek č. 8 – Popelnice na SKO, plastová - 240 l a plechová 

– 110 l 

Obrázek č. 9 – Plastový pytel na 

SKO 
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 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 

 ostatní původci odpadu využívající systému obce [12]. 

Poplatek je splatný do 30. 

dubna příslušného kalendářního roku. Po 

zaplacení poplatku obdrží poplatník 

samolepící známku na svoz odpadů, 

kterou prokazuje zaplacení poplatku. 

Tuto známku nalepí na popelnici. 

Popelnice bez nalepené známky na 

aktuální kalendářní rok nejsou svozovou 

firmou vyváženy. Vydání známky je 

vázáno na nemovitost, nikoli na 

poplatníka to znamená, že pokud žijí ve 

společné domácnosti 1 až 3 osoby, mají 

nárok na jednu známku, 4 a více osob 

mají nárok na dvě známky na svoz SKO 

[12]. 

5.1.4 Další etapy likvidace SKO 

Svoz SKO provádí firma PATOK s.r.o., Louny. 

Dotřídění odpadu se neprovádí. 

Odstranění odpadu, v tomto případě uložení na skládku, zajišťuje firma 

SKLÁDKA VRBIČKA S.R.O., Podbořany. 

Obrázek č. 10 – Známka na svoz SKO 
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5.2 Sběr a svoz separovaného odpadu 

5.2.1 Způsob sběru a svozu separovaného odpadu 

Sběr separovaného odpadu je realizován donáškovým způsobem, to znamení, že 

obyvatelé nosí odpad na obcí určené místo, kde jsou kontejnery na separovaný odpad. 

Jedná se o tzv. „sběrná hnízda“. Umístění sběrných hnízd a sběrného dvora je na obrázku 

č. 11. 

1. Sběrné hnízdo Jimlín, naproti obecnímu úřadu. 

2. Sběrné hnízdo Zeměchy, na návsi u samoobsluhy. 

3. Sběrný dvůr, Zeměchy, č. p. 50. 

 

Obrázek č. 11 – Lokace sběrných hnízd na separovaný odpad a sběrného dvora 
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5.2.2 Sběrné nádoby na separovaný odpad 

Na ukládání separovaného odpadu se v obci Jimlín používají barevné plastové 

kontejnery o objemu 1100 litrů. K dispozici jsou modré kontejnery na papír, zelené na sklo 

a žluté, do kterých se ukládají plasty a nápojové kartony (viz. Obrázek č. 15). S ohledem 

na minimalizaci nákladů na svoz, a množství produkovaného separovaného odpadu jsou 

kontejnery umístěny pouze ve dvou sběrných hnízdech. Docházková vzdálenost tak 

dosahuje v některých částech obce až cca 650 metrů (viz. Obrázek č. 11). Svoz 

separovaného odpad se provádí 1 x týdně po celý rok. 

 

 

Obrázek č. 14 – Sběrné hnízdo Jimlín, 

celkový pohled 

 

 

Obrázek č. 13 – Sběrné hnízdo Zeměchy, 

kontejnery na plasty 

 

 

Obrázek č. 12 – Sběrné hnízdo Zeměchy, 

kontejnery na sklo a papír 

 

 

Obrázek č. 15 – Sběrné hnízdo Jimlín, 

Kontejner na plasty-detail 
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Tabulka č. 1 – Počty jednotlivých kontejnerů na separovaný odpad 

Počty jednotlivých 
kontejnerů na 
separovaný odpad 

Papír Plasty Sklo 

Modrý Žlutý Zelený 

Sběrné hnízdo Jimlín 1 2 1 

Sběrné hnízdo Zeměchy 1 4 2 

zdroj:OÚ Jimlín 

5.2.3 Další etapy likvidace separovaného odpadu 

Svoz provádí Městský podnik služeb Kladno spol. s r. o., pobočka Slaný. 

Dotřídění a odstranění provádí firma EKO-KOM, a.s., Praha 4 prostřednictvím 

svých smluvních partnerů.  

5.2.4 Systém EKO-KOM 

„Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM byla před třinácti lety založena 

průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost 

vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci 

a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností 

zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO-KOM"“ [22]. 

„Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí 

zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou 

technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj 

energie. 

Společnost EKO-KOM dlouhodobě dosahuje požadované  míry recyklace, 

aby mohla splnit za své klienty povinnosti zpětného odběru a využití obalových odpadů 

ve standardech vyžadovaných zákonem. Přesto, že z hlediska výsledků recyklace patří mezi 

přední systémy v EU, z hlediska jednotkových nákladů na tunu recyklovaného odpadu patří 

mezi systémy nejúspornější. Spolu s českými městy a obcemi tak náš průmysl vytvořil 
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systém třídění a recyklace odpadu, který patří k nejúčinnějším a současně nejefektivnějším 

v Evropě“ [22]. 

„Efektivita celého systému recyklace obalů se opírá o spolupráci s kraji a obcemi. 

Společné projekty zaměřené na optimalizaci a zefektivnění systémů třídění komunálních 

odpadů a zvýšení účasti obyvatel na třídění v konkrétních lokalitách přinášejí úspory 

našim klientům i veřejným rozpočtům“ [22]. 

 

Schéma č. 1 – Systém EKO-KOM [22] 

5.2.5 Úspora emisí 

Díky využívání systému tříděného sběru a recyklace komunálního odpadu 

přispěla obec Jimlín ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, 

kterou obec dosáhla za rok 2010, představuje: Emise CO2 ekv. 18,416 tun, úspora energie: 

465 680 MJ [23]. 
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Obrázek č. 16 – Osvědčení o úspoře emisí [23] 

5.3 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 

5.3.1 Způsob sběru a svozu velkoobjemového odpadu 

Do roku 2010 byl sběr objemového odpadu, stejně jako sběr pneumatik, 

elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu, realizován mobilním způsobem tedy dům od 

domu. Od listopadu 2010, po zprovoznění sběrného dvora, je realizován donáškovým 

způsobem.  

5.3.2 Nádoby na velkoobjemový odpad 

Objemový odpad se ukládá do velkoobjemových kontejnerů o objemu 6 až 10 m³. 

Jeden kontejner je trvale k dispozici ve sběrném dvoře v Zeměchách, druhý kontejner je 

přistaven 2 x ročně (na jaře a na podzim) po dobu asi jednoho týdne ve dvoře OÚ Jimlín. 
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Obyvatelé tudíž musí dopravit odpad na konkrétní sběrné místo v konkrétní dobu, na 

druhou stranu přináší tento způsob výrazné finanční úspory do rozpočtu obce. 

 

Obrázek č. 17 – Velkoobjemový kontejner 

5.3.3 Další etapy likvidace velkoobjemového odpadu 

Svoz, dotřídění a odstranění velkoobjemového odpadu zajišťuje firma PATOK 

a.s., Louny. 

5.4 Sběrný dvůr (SD) 

Sběrný dvůr byl uveden do provozu v listopadu 2010. Jeho hlavní cíle jsou: 

 Zlepšení systému nakládání s odpady 

 Zkvalitnění služeb OH pro obyvatele obce 

 Snížení nákladů na OH 

Provozní doba sběrného dvora je od 10 do 16 hodin každou první sobotu v měsíci, 

případně v jinou dobu po dohodě s obsluhou SD. 
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5.4.1 Způsob sběru a svozu odpadu na sběrném dvoře 

Sběr veškerého odpadu ve sběrném dvoře se provádí donáškovým způsobem. 

Občané obce Jimlín mají možnost na sběrném místě Zeměchy uložit všechny druhy 

odpadů, jejichž seznam je uveden provozním řádu. 

 Nebezpečné odpady  

„Z nebezpečných odpadů se bude jednat převážně o zbytky barev a laků, lepidel, 

baterie, autobaterie, čisticí prostředky, obaly znečištěné barvami, laky, lepidly, oleji, 

čisticími prostředky apod.“  [13]. 

      Ostatní spotřebitelé, prodejci, dopravci a servisy mohou službu sběrného místa 

využít pouze v omezeném  rozsahu a množství vymezeném tímto provozním řádem [13]. 

Tabulka č. 2 – Nebezpečný a objemový odpad [13] 

Katalog. číslo – název odpadu  kategorie 

20 01 13 –  Rozpouštědla      N 

20 01 14 –  Kyseliny N 

20 01 19 -  Pesticidy  N 

20 01 21 -  Zářivky a jiný odpad obsahující  rtuť N 

20 01 23 – Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky                               N 

20 01 26 – Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 

20 01 27 -  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky 

N 

20 01 33 – Baterie a akumulátory,  zařazené pod čísly 16 06 01, 

16 06 02, nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné 

baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

N 

20 01 35 – Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 

nebezpečné látky   

N 

15 01 10 - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 

N 
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17 06 05 – Stavební materiály obsahující azbest N 

20 01 01 – Papír a lepenka O 

20 03 07 – Objemný odpad O 

20 01 36 - Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené 

pod číslem 20 01 35   

O 

16 01 03  - Pneumatiky  O 

zdroj:OÚ Jimlín 

Zpětný odběr elektrozařízení 

Do systému zpětného odběru EEZ mohou být zařazena pouze taková zařízení, 

která jsou odevzdána kompletní.  

Zpětně odebraná použitá EEZ nebudou uváděna do evidence odpadů a nebudou 

označována jako odpady 

V rámci sběrného místa je organizován systém zpětného odběru   EEZ zařazených 

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

pozdějších předpisů o odpadech do skupiny   

   1. Velké domácí spotřebiče 

   2. Malé domácí spotřebiče 

   3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 

   4. Spotřebitelská zařízení 

   5. Osvětlovací zařízení 

   6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních 

průmyslových nástrojů) 

   7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

   8.  Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných 

výrobků). 
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Pro přehlednost jsou EEZ  rozděleny dle způsobu shromažďování a evidence pro 

kolektivní systémy do skupin  B1, B2, C1, C2, C3, A [13]. 

Skupina B1 - Televizory a monitory 

Skupina B2 - Malé spotřebiče 

„Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší a klávesnic), 

laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší a klávesnic), notebooky, elektronické 

diáře, tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické a elektronické psací stroje, kapesní a stolní 

kalkulačky, ostatní výrobky a zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo 

sdělování informací elektronickým způsobem v jiné podskupině neuvedené; uživatelské 

terminály a systémy, faxy, telefony, bezdrátové telefony, mobilní telefony, záznamníky 

ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí 

telekomunikací v jiné podskupině neuvedené; rádiové soupravy (radiobudíky, 

radiomagnetofony), videokamery, videorekordéry, Hi-fi rekordéry, audiozesilovače, 

hudební nástroje ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku 

nebo obrazu (spotřebitelská zařízení) v jiné podskupině neuvedené, elektrické vláčky nebo 

soupravy závodních autíček ruční ovladače videoher, videohry počítače pro cyklistiku, 

skoky do vody, běh, veslování atd., sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými 

součástmi, výherní mincovní automaty, ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sport v 

jiné podskupině neuvedené, lékařské přístroje k analýze fyziologických funkcí (např. 

digitální teploměry a tlakoměry)“ [13]. 

Skupina C1 - Chladící zařízení  

„Velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, 

ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační 

zařízení s obsahem regulovaných látek s výjimkou splitových jednotek“ [13]. 

Skupina C2 - Velké spotřebiče  

„Pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, mikrovlnné 

trouby, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému zpracování potravin, 

elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek 

a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní 

velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, vrtačky s rozměry většími než 40x80x50 cm; 
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pily s rozměry většími než 40x80x50 cm; zařízení pro soustružení, frézování, broušení, 

drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo 

podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů s rozměry většími než 40x80x50 cm; 

nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, 

šroubů nebo pro podobné účely s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro pájení, 

svařování nebo podobné použití s rozměry většími než 40x80x50cm; zařízení pro postřik, 

šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby s rozměry 

většími než 40x80x50 cm; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti s rozměry 

většími než 40x80x50 cm; ostatní elektrické nástroje s rozměry většími než 40x80x50 cm“ 

[13]. 

Skupina C3 - Malé spotřebiče (zařízení s rozměry menšími než  40x80x50 

cm). 

„Vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení 

používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče 

používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy; topinkovače, fritovací hrnce, 

mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické 

nože; spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou 

péči o tělo; hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času; 

váhy, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené; vrtačky, pily, zařízení pro 

soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, 

ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů; 

nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, 

šroubů nebo pro podobné účely; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, 

zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými 

způsoby; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti; ostatní elektrické a 

elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené“ [13]. 

Skupina A - Světelné zdroje 

a) trubicové zářivky (lineární, kruhové),  

b) úsporné zářivky 

c) výbojky (sodíkové, halogenidové, směsné) 
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Zpětný odběr použitých baterií    

„Předmětem zpětného odběru jsou přenosné baterie nebo akumulátory. Např.: 

baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou hermeticky uzavřeny 

a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo 

akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem“ [13]. 

Elektrozařízení neodpovídající zpětnému odběru 

„Elektrozařízení nevyhovující zpětnému odběru, tzn., že je nekompletní, je možné 

odevzdat na sběrné místo za poplatek stanovený provozovatelem“ [13].  

Objemný komunální odpad, 

„Jedná se zejména o následující odpad staré matrace, koberce, lino, nábytek, 

textilní odpad, boty, lyže, sáňky, boby, jízdní kola, dveře a okna pouze jednotlivě, ne jako 

odpad ze stavby z kompletní výměny výplní otvorů, papírový odpad velkých rozměrů a 

velkoprostorové plasty, které nelze umístit do kontejnerů na separovaný odpad, 

demontované zařízení domácnosti jako např. WC, umyvadla apod.“ [13]. 

Kovy a bioodpad 

Sběr bioodpadu a kovů není v rámci OH obce řešen. Kovy občané odevzdávají ve 

výkupně druhotných surovin, většinu bioodpadu likvidují svépomocí. 

5.4.2 Úložná místa pro jednotlivé 

druhy odpadu 

Pro uložení odpadů jsou 

vymezeny následující prostory:  

 

Obrázek č. 18 – E-domek 
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E-domek slouží pro dočasné 

shromažďování EEZ skupiny 3, 4, 7 a 8 dle 

přílohy č. 7 zákona 185/2001 Sb., 

o odpadech [13]. 

1. Kolna 

Tento objekt je určen pro umístění 

elektrického a elektronického zařízení, 

skupiny 1, 2 a 6 dle přílohy č. 7 zákona 

185/2001 Sb., světelné zdroje zařazené do 

skupiny 5 dle přílohy č. 7 zákona 185/2001 Sb., baterie skupiny 5 dle přílohy č. 7 zákona 

185/2001 Sb. 

Shromažďování obalů od barev, olejů, chemikálií apod. [13].  

2. kolna    

Je zachována bez speciálních stavebních úprav a bude v ní podle potřeby umístěn 

ostatní objemný odpad. Jedná se zejména nábytek apod. [13].  

Volná plocha   

Na volné ploše sběrného dvora bude nárazově, v předem vyhlášených termínech, 

shromažďován objemný komunální odpad, pneumatiky a stavební suť [13]. 

 

Chodba obecního úřadu Jimlín 

 

Obrázek č. 19 – Kolna 1 

 

 

Obrázek č. 20 – Kontejner na stavební suť 
Obrázek č. 21 – Pneumatiky 
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Na chodbě obecního úřadu lze odevzdávat baterie a akumulátory a malé světelné 

zdroje (do délky 40 cm). 

5.4.3 Další etapy likvidace odpadu ze sběrného dvora 

Svoz, dotřídění a odstranění odpadů ze sběrného dvora provádí následující 

společnosti: 

- PATOK a.s., Louny - velkoobjemový odpad viz kap. 5.3. 

- ASEKOL s.r.o. Praha 4 – odpad skupin 3, 4, 7, 8 

- ELEKTROWIN a.s. Praha 4 – odpad skupin 1 a 6 

- EKOBAT s.r.o., Praha 6 – baterie a akumulátory 

- EKOLAMP s.r.o., Praha 2 – světelné zdroje 

6 Produkce jednotlivých druhů odpadu v obci Jimlín 

6.1 Produkce v obci 

Celková produkce směsného komunálního odpadu v průběhu let 2006 až 2011 je 

zaznamenána v tabulce č. 3 a grafu č. 1. Převažuje zde nejdříve v letech 2007 až 2010 

 

Obrázek č. 22 – Kontejner na malé světelné 

zdroje 

 

Obrázek č. 23 – Krabice na baterie a 

akumulátory 
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mírný nárůst potom ustálení množství SKO, což dáno jednak společenským vývojem a 

také rostoucím počtem obyvatel v obci. 

Tabulka č. 3 – Produkce směsného komunálního odpadu v letech 2006 až 2011 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Množství SKO (t) 283 274 290 298 292 296 

zdroj:OÚ Jimlín 

 

Graf č. 1 – Produkce směsného komunálního odpadu v letech 2006 až 2011, zdroj:OÚ Jimlín 

Vývoj produkce jednotlivých druhů separovaného odpadu zachycuje tabulka č. 4 

a graf č. 2. Vidíme zde jednoznačně pozitivní vývoj v podobě trvalého růstu množství u 

všech tříděných komodit.  

Tabulka č. 4 – Produkce tříděného odpadu v letech 2006 až 2011 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Papír (t) 1,285 1,362 1,816 2,254 2,623 2,876 

Sklo (t) 2,896 3,261 3,471 3,925 4,189 4,258 

Plasty (t) 2,507 2,364 2,856 4,568 6,748 9,142 

Náp. kartony (t) 0,08 0,072 0,085 0,098 0,137 0,156 

zdroj:OÚ Jimlín 
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Graf č. 2 – Produkce tříděného odpadu v letech 2006 až 2011, zdroj:OÚ Jimlín 

6.2 Porovnání produkce odpadů s městy Louny a Duchcov 

Zajímavé je srovnání produkce odpadů v malé obci s městy v blízkém okolí, 

konkrétně Louny a Duchcov. Srovnávacím obdobím je rok 2010. 

Tabulka č. 5 – Produkce SKO v roce 2010 ve vybraných obcích 

Obec Počet obyv. SKO SKO/obyv. 

  (ks) (t) (kg) 

Jimlín 827 292,00 353,08 

Duchcov 8865 2007,00 226,40 

Louny 18505 4426,00 239,18 

zdroj:OÚ Jimlín, [24], [25] 
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Tabulka č. 6 – Produkce tříděného odpadu v roce 2010 ve vybraných obcích 

Obec Počet obyv. Plast Plast/obyv. Papír Papír/obyv. Sklo Sklo/obyv. 

  (ks) (t) (kg) (t) (kg) (t) (kg) 

Jimlín 827 6,75 8,16 2,62 3,17 4,19 5,07 

Duchcov 8865 39,60 4,47 38,34 4,32 14,80 1,67 

Louny 18505 128,00 6,92 360,00 19,45 199,00 10,75 

zdroj:OÚ Jimlín, [24], [25] 

Z výše uvedeného srovnání je patrné, že v produkci SKO Jimlín výrazně 

převyšuje města Louny a Duchcov. To je dáno charakterem sídla, zástavba vesnického 

typu produkuje více odpadu než zástavba městská. 

Zajímavé je srovnání produkce tříděných odpadů. V malé obci obyvatelé 

spotřebují značnou část papíru při zatápění v lokálních topeništích. To koresponduje 

s údaji v tabulce. Pozitivní je množství plastů, kde Jimlín převyšuje obě sledovaná města. 

Naopak zarážející je nízké množství odevzdaných plastů a zejména skla v Duchcově. 

6.3 Porovnání s republikovým průměrem a státy OECD 

Srovnání s celorepublikovým průměrem nám potvrzuje vyšší produkci odpadů ve 

vesnické zástavbě, tedy s převahou bydlení v rodinných domcích. 

Zajímavé je srovnání se zeměmi OECD, kde patří Česká republika k zemím 

s nejnižší produkcí komunálních odpadů vůbec. 
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Graf 5  Produkce komunálních odpadů 
Generation of municipal waste
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Waste components separetely collected

Ostatní komunální odpad (bez odděleně sbíraných složek)
Municipal waste excl. waste components separetely collected

 

Graf č. 3 – Produkce SKO a tříděného odpadu v ČR    zdroj:ČSÚ 

 

 

Graf č. 4 – Produkce komunálního odpadu v roce 2010 ve vybraných státech  zdroj:[15] 
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7 Environmentální osvěta 

Veškeré informace, týkající se odpadového hospodářství obce najdou obyvatelé 

na internetových stránkách obce. Aktuální informace jsou k dispozici na vývěsce OÚ, dále 

jsou hlášeny obecním rozhlasem, případně jsou obyvatelům doručeny do poštovních 

schránek. Užitečné rady a doporučení týkající se problematiky OH naleznou občané 

v obecním čtvrtletníku, který vydává OÚ Jimlín. 

Velice prospěšné je zapojení základní a mateřské školy do systému sběru papíru, 

směsných plastů a PET lahví (na základní škole také baterií). 

8 Finanční analýza odpadového hospodářství 

Finanční náročnost provozu systému odpadového hospodářství v malé obci, 

vzhledem k celkovému rozpočtu, je poměrně vysoká. Hlavní příjem jsou poplatky od 

občanů a dalších osob využívajících služby OH obce. Odměny od firmy EKO-KOM za 

množství vytříděného odpadu jsou zanedbatelné (v roce 2011 – 840 Kč). Protože obec 

nechce navyšovat poplatek pro občany (500 Kč za rok), musí rozdíl mezi příjmy a výdaji 

dorovnávat z obecního rozpočtu. Vývoj příjmů a nákladů je uveden v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 – Náklady obce na odpadové hospodářství 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Výdaje celkové (Kč) 651 367 658 683 663 521 688 241 681 157 697 599 

Příjmy (Kč) 321 500 324 000 327 000 334 000 340 000 374 840 

Výdaje z rozpočtu obce (Kč) 329 867 334 683 336 521 354 241 341 157 322 759 

zdroj:OÚ Jimlín 

9 Závěr 

Analýzou vývoje produkce odpadů v obci Jimlín v letech 2006 až 2011 jsem 

zjistil, že produkce směsného komunálního odpadu se po mírném nárůstu v letech 2007, 

2008 a 2009 poměrně ustálila, viz roky 2010 a 2011. 
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Velice pozitivní trend nalezneme v produkci separovaného odpadu. Zde vidíme 

výrazný růst množství vytříděného papíru, skla a především plastů. Trochu horší je situace 

ve třídění nápojových kartonů a nebezpečného odpadu. Je patrné, že občané (domácnosti) 

přistupují stále zodpovědněji k třídění a nakládání s odpady. Vliv na to má nejen vývoj 

celospolečenského mínění, ale i propagace třídění a nakládání s odpady v obci. Velice 

záslužná, a do budoucna perspektivní je environmentální výchova v mateřské a základní 

škole. 

Určité nedostatky nalezneme ve využívání sběrného dvora. To je dáno tím, že 

sběrný dvůr byl zprovozněn teprve v listopadu 2010, a občané si na možnost využívání 

jeho služeb teprve zvykají. S tím souvisí i poměrně malé množství odevzdaných 

elektrospotřebičů, které občané raději rozeberou a odevzdají ve výkupně kovů. 

Finanční náklady obce na odpadové hospodářství jsou poměrně značné. Určité 

úspory se dosáhlo zprovozněním sběrného dvora a současným zrušením mobilního svozu 

objemového odpadu. Dosáhnout vyrovnaného rozpočtu na OH zvýšením poplatků by 

znamenalo zvýšit je téměř dvojnásobně, což je v současné době velice nepopulární. Další 

úsporu může přinést už jen zvýšení podílu tříděného odpadu. 

Navrhovaná opatření na zlepšení OH 

Pro posílení motivace občanů ke třídění by bylo dobré rozšířit počet sběrných 

hnízd, a snížit tak docházkovou vzdálenost. Přestože ochota občanů třídit je poměrně 

vysoká, je třeba pokračovat v propagaci třídění a nakládání s odpady se zaměřením 

především na nápojové kartony a možnosti využití sběrného dvora. Málo občanů také 

chápe, že již mají zaplacený poplatek PHE, a odevzdání elektrospotřebičů je tak zcela 

zdarma. Vhodné je upozornit občany na finanční efekty spojené s tříděním odpadu a jejich 

vliv na rozpočet obce. Zejména pro starší generaci, která žije na vesnici celý život, je 

pochopitelnější finanční stránka věci než přínos pro životní prostředí. Nejnáročnější je asi 

osvěta v oblasti nebezpečných odpadů. Je nutné, aby lidé pochopili, že chrání nejenom 

životní prostředí, ale i své zdraví, pokud odevzdají nebezpečný odpad ve sběrném dvoře a 

ne v běžné popelnici.  

Zvyšování poplatků pro občany je sice problematické, ale navýšení o 10 až 20% 

by bylo únosné, a ulehčilo by to již tak dost napjatému obecnímu rozpočtu. 
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