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1. ÚVOD
1.1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE A ZPRACOVATELE STUDIE

Objednatel studie
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Telefon:
Email:
Datová schránka:
www stránky:

Město Šenov
Radniční 300, 739 34 Šenov
00297291
CZ00297291
Ing. Jan Blažek – starosta obce
+420 733 128 292
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqn
www.mesto-senov.cz

Zpracovatel studie
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statuární zástupce:
Telefon:
Email:
Datová schránka:
www stránky:

AZ ENVI, s.r.o.
Msgr. Tomáška 446, 742 85 Vřesina
004486579
CZ4486579
Ing. Klvač Radek
+ 420 777 566 232
info@azenvi.cz
5e5ae7d
www.azenvi.cz

1.2. DŮVODY POŘÍZENÍ
Cílem zpracované studie je navrhnout opatření, která přispějí k vytvoření efektivního a moderního
systému nakládání s komunálními odpady v obci, se zaměřením na předcházení vzniku odpadů,
zlepšení úrovně třídění a snížení produkce směsných komunálních odpadů.
Komunálním odpadem se pro účely této studie ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech,
rozumí směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický
odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory,
a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů,
pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z
výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů,
vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.
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Obecním systémem odpadového hospodářství ve smyslu § 59 odst. 4 zákona o odpadech, se pro účely
této studie rozumí obecně závaznou vyhláškou obce stanovený systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním
území, jakož i předcházení vzniku odpadů v obci.
Obec je podle zákona o odpadech zodpovědná za nakládání s komunálním odpadem, neboť podle
§ 5 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech se za původce komunálních odpadů vznikajících na území obce,
považuje obec, a to od okamžiku, kdy je odpad osobami odloženo na místo k tomu určené.
Studie je členěna na analytickou a návrhovou část.
V rámci analytické části:
●
●
●

je definováno a popsáno řešené území;
je popsáno současné technické a organizační řešení a ekonomická náročnost tohoto systému;
jsou definovány problémové oblasti systému nakládání s komunálními odpady v obci v rozsahu
§ 59 odst. 1, 2 a 5 zákona o odpadech.

V rámci návrhové části:
●

●
●
●
●
●

jsou v návaznosti na definované problémové oblasti navržena řešení, jež povedou
k optimalizaci jednotlivých prvků celého systému, a to s důrazem na dodržování hierarchie
odpadového hospodářství, snižování množství směsných komunálních odpadů, odklon
biologicky rozložitelných komunálních odpadů ze skládek a ekonomickou udržitelnost celého
řešení;
je zhodnocen soulad navrhovaných řešení s platnými právními předpisy;
je provedeno technickoekonomické posouzení jednotlivých variant řešení;
je vypracován harmonogram implementace navržených řešení do praxe;
je navržen způsob financování definovaných opatření;
je určen cílový stav a způsob vyhodnocování navrhovaných opatření.

Studie je zpracována v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016–2026, a přispívá tak k plnění cílů plánů odpadového hospodářství Moravskoslezského
kraje a České republiky, Programu předcházení vzniku odpadů České republiky a směrnic Evropské
unie.
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1.3. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Město Šenov leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava – město. V blízkosti se
nachází velká města Ostrava, Havířov a Frýdek – Místek. V současnosti zde žije 6 477
obyvatel. Historie Šenova sahá až do 12. století a patří tedy k nejstarším sídlům ve
Slezsku. Město je členem svazku obcí Region Slezská brána od roku 1999, a je tak
jedním z nejstarších členů svazku.
Město je plně občansky vybaveno, jsou zde dvě mateřské a dvě základní školy,
umělecká škola, zdravotní středisko s rehabilitací, lékárna, obchod, Městská policie a Hasičský
záchranný sbor. V obci se nachází řada pamětihodností, jako je zámecký park, dva kostely, kaple
a muzeum s knihovnou.
Obrázek 1 Mapa řešeného území

Zdroj: www.mapy.cz

Tabulka 1 Souhrnné informace o obci
Název:

Šenov

Status:

Město

Typ sídla:

Město

ZUJ (kód obce):

598798

LAU1 (NUT4 Okres):

CZ0806 – Ostrava město

NUTS3:

CZ080 – Moravskoslezský kraj

Obec s rozšířenou působností:

Ostrava

Katastrální plocha (ha):

1 663

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2021:

6 477

Nadmořská výška (m n.m.):

255

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

49.7931508N, 18.3760653E

První zpráva o městě (rok):

1 305

Zdroj: www.risy.cz, www.czso.cz, vlastní zpracování

Stránka 10 z 106

Studie optimalizace obecního systému nakládání s odpady ve městě Šenov

Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel, stav k 31. 12. 2021
Rok
2017
2018
2019
2020
2021

Počet obyvatel
6 385
6 400
6 393
6 419
6 477

Zdroj: www.czso.cz; vlastní zpracování

Ve městě aktuálně trvale pobývá 6 477 obyvatel. Ve sledovaném období 2017-2021 došlo k nárůstu
počtu obyvatel o 92 osob.
Tabulka 3 Bytový fond
Počet domů

bytové domy
rodinné domy
ostatní budovy (bez rodinných a bytových domů)
CELKEM

24
1 658
18
1 953

Zdroj: www.czso.cz

Tabulka 4 Druhy pozemků (ha) k 31. 12. 2021
Celková výměra (ha)
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

1 663,5
849,6
464,6
130,1
0,5
254,2
813,9
435,2
76,1
87,6
214,5

Zdroj: www.czso.cz

Z hlediska způsobu využití krajiny, lze na základě údajů o evidenci druhů pozemků z katastru
nemovitostí konstatovat, že na území předmětného města je zemědělský i nezemědělský způsob
využití krajiny v přibližně stejném poměru.
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2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1.
VYHODNOCENÍ
STÁVAJÍCÍHO
OBECNÍHO
SYSTÉMU
SBĚRU
A NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE (POSOUZENÍ
DRUHŮ, MNOŽSTVÍ A ZDROJE VZNIKAJÍCÍCH KOMUNÁLNÍCH A JINÝCH
ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE)
Odpadové hospodářství ve městě Šenov je souborem činností, kterými je zajišťován zejména sběr,
svoz, přeprava a následné nakládání s komunálním odpadem.
Významné strategické dokumenty na úseku odpadového hospodářství v České republice a související
právní předpisy jsou založeny na principu dodržování následující hierarchie odpadového hospodářství:
1. předcházení vzniku odpadů,
2. příprava k opětovnému použití,
3. recyklace odpadů,
4. jiné využití, včetně energetického využití odpadů,
5. odstranění odpadů.
Klíčovým faktorem každé strategie nakládání s odpady a z ní vycházejícího v praxi realizovaného
systému je prevence vzniků odpadů. Prioritou je snaha zredukovat množství odpadu a současně snížit
jeho nebezpečnost minimalizací obsahu nebezpečných látek ve výrobcích. Plnění tohoto cíle lze
dosáhnout především zlepšováním technologických postupů při výrobě (aplikace nejlepších
dostupných technik). Nemalou úlohu však mohou v plnění tohoto cíle sehrát rovněž samotní
spotřebitelé jakožto producenti odpadů – posunem jejich myšlení k udržitelnému chování (např.
zvýšením poptávky po „zelenějších“ výrobcích, úspornějších nebo biologicky rozložitelných obalech).
Klíčovou úlohu v této souvislosti sehrává účinná a cílená osvěta obyvatelstva.
U nakládání s již vzniklým odpadem je zásadním pilířem strategie jeho recyklace a opětovné využití.
V této souvislosti je stěžejním opatřením směřujícím k plnění tohoto cíle zajištění funkčního,
efektivního systému třídění odpadů u jejich producentů, kteří musí být k využívání tohoto systému
dostatečně motivováni.
Pouze odpad, který nemůže být recyklován, opětovně použit nebo využit jiným způsobem, např.
energeticky, by měl být bezpečně odstraněn formou skládkování. Současné právní předpisy a strategie
na úseku odpadového hospodářství jsou v současné době orientovány na princip znevýhodnění
skládkování a jeho postupné důsledné omezování.
Město Šenov nakládá s odpady v rámci svých povinností stanovených právními předpisy na úseku
odpadového hospodářství, a v návaznosti na vnitřní dokumenty vydané na základě zákona ve své
působnosti, kterými jsou:
● Obecně závazná vyhláška města č. 6/2021 (dále jen „OZV 6/2021 “), o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.
OZV 6/2021 upravuje způsob sběru a svozu směsného komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu
a nebezpečného odpadu.
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Způsob shromažďování recyklovatelných složek odpadu (biologicky rozložitelného odpadu, papíru,
plastu včetně PET lahví, nápojových kartonů, jedlých olejů a tuků, skla, textilu) je stanoven do zvláštních
sběrných nádob, které jsou buďto individuální nebo společné. Seznam stanovišť zvláštních sběrných
nádob je uveden na webových stránkách města Šenov www.mesto-senov.cz, v sekci odpady. Zde jsou
také uvedeny termíny svozu pro jednotlivé typy odpadů.
Sběr odpadů podle OZV v obci probíhá do těchto sběrových nádob:
−
−
−
−
−
−
−

Papír, sběrné nádoba (kontejner) modré barvy a nápisem „papír“ nebo individuální nádoby.
Plasty a nápojový karton, sběrná nádoba (kontejner) žluté barvy a nápisem „plast“ nebo
individuální nádoby.
Kovové obaly, společná nádoba s plasty a nápojovým kartonem.
Sklo, zelená sběrná nádoba (zelený zvon) na barevné sklo a nápisem „sklo“.
Jedlé oleje a tuky, sběrná nádoba černé barvy s fialovým víkem.
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, hnědá nádob s nápisem „bioodpad“.
Směsný komunální odpad, popelnice, kontejnery, odpadkové koše.

V obci jsou dále sbírány tyto odpady:
-

Kovy, ve sběrném dvoře.
Objemný odpad, ve sběrném dvoře.
Tabulové sklo, ve sběrném dvoře.
Kartony, ve sběrném dvoře.
Movité věci (oděvy, textil, obuv), sběrné nádoby na stanovištích a ve sběrném dvoře.
Stavební odpad lze za úplatu odevzdat ve sběrném dvoře. Ceník je dostupný na webových
stránkách města.

Zpětný odběr:
-

Vysloužilé elektrozařízení - ve sběrném dvoře.
Světelné zářiče – ve sběrném dvoře.

Místo pro shromažďování nebezpečného a velkoobjemového odpadu je stanoveno ve sběrném dvoře
(místě) města Šenov, v ulici Na Sedlácích. Zde je také možné odevzdávat i všechny recyklovatelné složky
odpadů.
OZV dále upravuje způsob nakládání s komunálním odpadem pro právnické osoby a podnikající fyzické
osoby. Právnické a podnikající fyzické osoby se mohou zapojit do odpadového systému města na
základě uzavření smlouvy.
OZV odpovídá skutečnému současnému stavu nakládání s komunálním odpadem a reflektuje
aktuálně platnou legislativu.
● Obecně závazná vyhláška 5/2021 (dále jen „OZV 5/2021“), o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.
Poplatek je povinna platit:
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●
●

každá fyzická osoba přihlášená v obci
každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt či
rodinný dům, ve kterých není k pobytu nahlášena žádná fyzická osoba, která je umístěna na
území města.
Sazba poplatku činí 720 Kč (předchozí OZV stanovovala výši poplatku 600 Kč). Poplatek je jednorázový
se splatností do 30. 6. daného roku.
OZV 5/2021 dále uvádí podmínky pro osvobození či úlevy od poplatku. Obecně lze charakterizovat
osvobození od poplatku v případě, že je poplatník umístěn do zařízení uvedeném ve vyhlášce a úlevu
od poplatku v případě, že se poplatník nachází mimo obec po určitou dobu.
Úleva ve výši 200 Kč je také poskytována poplatníkům, kteří nemají u své nemovitosti sběrnou nádobu
a nejbližší místo svozu sběrné nádoby je od hranice pozemku poplatníka vzdáleno více než 200 m.
Tabulka 5 Počty subjektů spadajících pod působnost OZV města Šenov (k 31. 12. 2021)
Typ poplatníka
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt či rodinný dům, ve kterých není k pobytu nahlášena žádná
fyzická osoba
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují
odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu odpadu a využívají systém nakládání s komunálním
odpadem zavedený obcí na základě písemné smlouvy

Počet poplatníků
6 477
147 rekreačních
objektů
10

Zdroj: www.czso.cz, roční hlášení o odpadech, dotazník EKO-KOM, a.s.

Město Šenov má zpracovaný plán odpadového hospodářství.
Provoz systému nakládání s komunálními odpady, včetně nebezpečných, zabezpečuje město pomocí
externích níže uvedených pověřených organizací a partnerů:
FCC Česká republika, s.r.o.
Papír a lepenka, plasty, papír a lepenka

Uniwaste Eco s.r.o.
Nebezpečné odpady

Frýdecká skládka, a.s.
Cihly, Asfaltové směsi, Shrabky z česlí, Sklo, Jiný
biologicky rozložitelný odpad, Směsný
komunální odpad, papír, plasty

TextilEco a.s.
Oděvy

OZO Ostrava s.r.o.
Papír a lepenka,
komunální odpad

Sklo,

Plasty,

AWT Rekultivace a.s.
Beton, Cihly, Zemina a kamení,

Směsný

TRAFIN OIL, a.s.
Oleje a jedlé tuky
SILVA CZ, s.r.o.
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Tera Industry s.r.o.
Kovy
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DEPOS Horní Suchá, a.s.
Biologicky rozložitelný odpad, Objemný odpad,
Směsný komunální odpad

MěPOS, příspěvková organizace

Kolektivní systémy zajišťují zpětný odběr vyřazených zařízení. Město má uzavřené smlouvy s těmito
smluvními partnery:
Asekol s.r.o.

EKOLAMP s.r.o.

Elektrozařízení s ukončenou životností

Světelné zdroje – úsporné kompaktní zářivky

ELEKTROWIN a.s.

ECOBAT s.r.o.

Elektrozařízení s ukončenou životností

Přenosné baterie

REMA Systém, a.s.
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie a akumulátory s ukončenou životností

Svoz veškerého komunálního odpadu, mimo nebezpečný, je od 1. 1. 2022 prováděn prostřednictvím
příspěvkové organizace MěPOS, příspěvková organizace.
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Tabulka 6 Základní schéma systému sběru jednotlivých složek komunálního odpadu ve městě
Na webových stránkách města www.mesto-senov.cz v sekci odpady, má město přehledně zpracovanou
tabulku jednotlivých typů odpadů, včetně informace, jak správně daný odpad vytřídit a kam jej
odevzdat.

Zdroj: města Šenov
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Popis současné produkce relevantních komunálních odpadů vznikajících v rámci řešeného
území
Pro vyhodnocení souhrnné bilance produkce odpadů bylo použito sledované období 2017–2021.
Město Šenov provedlo v průběhu sledovaného období řadu změn v odpadovém systému. Do 1. 1. 2020
byl sběr tříděného odpadu (papír, plast, bio odpad) realizován formou sběrných hnízd, kdy ve městě
bylo 44 stanovišť a četnost svozu nádob na SKO byla realizována 1 x 14 dní.
Od 1. 1. 2020 přešlo město k tzv. Door to door systému (D2D), tedy sběr prostřednictvím individuálních
nádob na papír, plast a bioodpad pro každou zapojenou domácnost. Ne všechny domácnosti jsou
vybaveny všemi nádobami. Město volilo cestu dobrovolného zapojení občanů. V případě, že občan
neměl zájem o individuální nádobu má možnost odkládat tříděný odpad na sběrný dvůr nebo v případě
sídlištní zástavby do 1100 l kontejnerů na tříděný odpad. Nádoby na sklo zůstaly umístěné na
společných veřejných sběrných místech.
Současně se zavedením tohoto D2D systému město zavedlo evidenční systém MOJEPOPELNICE od
společnosti Tectronik s.r.o. Každá nádoba (individuální i veřejná) je vybavena RFID kódy, které jsou
spárované s danou domácností, u 1100 l nádob s danou lokalitou.
Od 1. 1. 2022 město změnou systému, na základě výběrového řízení, rovněž požadovalo od svozové
společnosti OZO Ostrava s.r.o. vážní lístky za každý svoz; cena byla kalkulována jako součet jednotlivých
dílčích úkonů a uložení na skládku.
Další významnou změnou, která proběhla v roce 2020, byla celková rekonstrukce stávajícího sběrného
dvora/místa v ulici Na Sedlácích, který slouží k odkládání tříděného odpadu, objemného odpadu,
stavebního odpadu, všech složek sbíraných v rámci kolektivních systémů a BRKO. Ke snížení objemu
větví je na sběrném dvoře využíván štěpkovač. Tento umožňuje občanům dovážet větší kusy dřeva
a větví, zde je tento materiál naštěpkován a občané si jej následně můžou odvézt pro údržbu vlastních
zahrad. Sběrný dvůr je nově opatřen zpevněnou plochou, je vybaven vlastními nádobami a kontejnery
na tříděný odpad a zabezpečen kamerovým systémem.
Ke dni 31. 12. 2021 město ukončilo smlouvu se společností OZO Ostrava s.r.o. na svoz všech
komunálních odpadů a tuto činnost si od 1. 1. 2022 zabezpečuje samo, prostřednictvím příspěvkové
organizace městského podniku služeb MěPOS, příspěvkové organizace. Jedinou komoditou, kterou
sváží jiná společnost je sklo, a to prostřednictvím společnosti Frýdecká skládka, a.s. Jedno svozové
vozidlo MěPOSu je vybaveno vážním systémem a každá nádoba je v rámci svozu vážena, v případě
přeplněnosti nádoby je tato informace zaznačena.
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Tabulka 7 Produkce odpadů ve městě Šenov
Kat. číslo
odpadu

Název druhu
odpadu

Produkce [t/rok]

Kat.
odp.

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

170101

Beton

O

90,42

4,76

49,60

53,44

66,24

170102

Cihly

O

8,96

11,30

20,68

18,30

151,96

170203

Plasty

O

0

0

55,34

0

0

170302

Asfaltové směsi
neuvedené pod číslem
170301

O

145,5

38,26

0

275,06

22,9

170504

Zemina a kamení
neuvedené pod číslem
170503

O

25,54

12,20

143,28

58,72

44,28

190801

Shrabky z česlí

O

0

5,8

5,40

6,50

5,86

O

40,28

46,71

47,95

110,31

125,82

136

135

Papír a lepenka vč.
200101, 150101 papírových a
lepenkových obalů
200102

Sklo

O

121,66

122,63

122,51

113,38

119,36

200110

Oděvy

O

8,77

16,76

20,55

13,20

14,99

200125

Jedlý olej a tuk

O

0,20

0,27

0,28

0,90

2,04

130280;150110;
Všechny nebezpečné
200113;200114;
odpady dohromady
200127;200132

N

7,69

7,96

9,28

4,94

9,05

200139, 150102 Plasty a plastové obaly

O

94,60

86,47

96,34

116,64

128,62

200138, 170201 Dřevo

O

70,79

84,06

93,01

62,13

68,22

200140

Kovy

O

0

0

0

0

10,55

200201

Biologicky rozložitelný
odpad

O

344,34

389,20

367,85

866,51

896,66

200203

Jiný biologicky
nerozložitelný odpad

O

10,27

6,09

10,99

13,39

10,40

200301

Směsný komunální
odpad

O

1 373,90

1 402,00

1 396,40

1 230,76

1 151,77

200307

Objemný odpad

O

141,34

139,90

173,35

189,45

184,08

2 484

2 374

2 613

3 134

3 013

CELKEM

181

897**

923

2 863*

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Šenov, vlastní zpracování

*2022 produkce roku 2022 je stanovena výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí. U odpadů, u kterých není hodnota uvedena, je automaticky
započítána stejná hodnota roku 2021
** v predikci celkového množství odpadů roku 2022 byla zahrnuta stejná hodnota BRKO roku 2021 bez
ohledu na jeho produkci v ½ roku 2022 z důvodů jeho větší produkce v druhé polovině roku
Z analýzy údajů o produkci odpadů je v rámci tohoto období zřejmý vzestup celkového množství
vyprodukovaného komunálního odpadu.
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Při bližší analýze jednotlivých odpadů je patrný skokový vzestup recyklovatelných složek KO – papír,
plast a BRKO, který je způsoben přechodem na individuální nádobový systém v roce 2020. Zároveň
tímto přechodem došlo k významnému snížení produkce SKO o 30 – 40 kg/občana.
V přepočtu na jednotlivé obyvatele vzrostla měrná produkce odpadů z 390 kg/obyvatele (r. 2017) na
465 kg/obyvatele (r. 2021). Měrná produkce má vzrůstající tendenci, stejně jako trend u celkové
produkce odpadů. V jednotlivých letech se na celkovém množství odpadů významnou měrou podílí
stavební odpad vznikající při rekonstrukci školy apod.
Dle demografických a statistických údajů o trvale bydlícím obyvatelstvu, počtu domů, bytů a staveb pro
individuální rekreaci, vykazuje sledované období mírnou vzrůstající křivku.
Tabulka 8 Měrná produkce nejvýznamnějších odpadů ve městě Šenov (kg/obyvatele)
Odpad (kg/občan/rok)

2017

2018

2019

2020

2021

Směsný komunální odpad

215,2

219,1

218,4

191,7

177,8

Vytříditelné složky (plast,
papír, sklo)

40

40

42

53

58

Objemný odpad

22,1

21,9

27,1

29,5

28,4

BRKO

53,9

60,8

57,5

135,0

138,4

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování

Požadovaným trendem v rámci odpadového hospodářství je snižování podílu směsného komunálního
odpadu v rámci celkového množství komunálního odpadu, za současného zvyšování podílu vytříděných
složek. Na množství vytříděného odpadu má největší vliv hustota sběrné sítě. Z údajů v rámci
sledovaného období je patrné, že přechod na individuální nádobový systém od 1. 1. 2020 vede
k požadovanému cíli.
Graf 1 Produkce hlavních skupin odpadů v roce 2017 v %
Stavební odpad
pod kódem 17
11%

ODPADY 2017
Objemný odpad
6%

Směsný
komunální
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pouličních
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55%

Papír a lepenka
2%
Sklo
5%

Plasty a plastové
obaly
4%
Dřevo
3%
Biologicky
rozložitelný
odpad
14%

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování
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Graf 2 Produkce hlavních skupin odpadů v roce 2021 v % po přechodu na individuální sběr
Stavební odpad
pod kódem 17
9%

ODPADY 2021
Objemný odpad
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31%

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování

Pro ucelený náhled o produkci odpadu je potřeba vzít v potaz způsob získávání vstupních dat ve
sledovaném období 2017 - 2019, a tedy jejich relevanci. Svozová společnost OZO Ostrava s.r.o.
nevyužívala svozová vozidla vybavená vážním systémem a v rámci jednoho svozu SKO nebo tříděných
využitelných složek odpadů sbírala jednotlivé komodity z několika obcí do naplněnosti svozového
vozidla. Toto celkové množství získávané z nádobového sběru pak rozpočítala mezi jednotlivé obce na
základě počtu nádob, jejich objemů a četnosti svozu bez ohledu na zaplněnost jednotlivých nádob.
Efektivita vytříděného množství využitelných složek odpadů pak byla dána počtem nádob. Zvýšení
efektivity míry vytřídění bylo tedy v zásadě možné pouze přidáním nádob na jednotlivé komodity.
Rovněž množství SKO z daného období nemusí korespondovat s realitou, neboť nádoby z města Šenov
se mohly vyvážet nezaplněné a z jiných obcí přeplněné nebo naopak.
Tento způsob rozpočítávání je velice běžný napříč všemi svozovými společnostmi a je dán jejich stávající
svozovou technikou a nedostatečným tlakem ze strany obcí na přesnější evidenci svých odpadů.
Na základě nové smlouvy došlo ke změně tohoto způsobu evidence odpadů, kdy od 1. 1. 2020 svozová
společnost evidovala svozy a množství vyvezeného SKO.
Od 1. 1. 2022 město Šenov ukončilo spolupráci se svozovou společností a začalo využívat vlastní
organizaci MěPOS, kdy sváží odpady pouze z města Šenov. Jedno z vozidel je vybaveno vážním
systémem pro zjišťování váhy každé popelnice i celkového množství. Město tak může v případě potřeby
získat detailní přehled o všech odpadech a s těmito informacemi dále pracovat pro potřeby vykazování
nebo motivace občanů.
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HLAVNÍ SKUPINY ODPADŮ
Z předchozí kapitoly jsou zřejmé hlavní skupiny odpadů, které budou následně hodnoceny. Hodnocena
bude produkce, která bude porovnána s průměrnými hodnotami dosahovanými v rámci celé ČR a v
rámci Moravskoslezského kraje. Dále pak nakládání s danými skupinami odpadů.
Vzhledem ke skutečnosti, že k 1. 1. 2020 město Šenov přešlo na individuální nádobový systém pro sběr
papíru, plastu a bio odpadu, bude v rámci studie porovnávána produkce odpadů v letech 2017 – 2019
a 2020 - 2021 samostatně.
Srovnávací data byla získána od společnosti EKO-KOM, a.s., a pro jejich správné používání je potřeba
zdůraznit následující: parametr hustoty sběrné sítě a instalovaný objem nádob, je rovněž započítáván
nádobový systém sběru „dům od domu“, který do značné míry ovlivňuje srovnávací data s obcemi ČR.
Při porovnávání nákladů na tříděný odpad a nákladů na SKO jsou data poskytována společnosti
EKO-KOM, a.s. získány pouze od cca 1/5 všech obcí.
Největší produkci komunálních odpadů představuje směsný komunální odpad, biologicky rozložitelný
KO, následně odděleně sbírané využitelné složky KO a objemný odpad.

A. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
A.1. Nádoby na SKO 120 l a 240 l
Stanoviště na směsný komunální odpad jsou zřizována jako stálá u rodinných domů, každá domácnost
je vybavena nádobami na SKO o velikosti 120 l nebo 240 l podle počtu členů domácnosti se
zohledněním individuálních potřeb rodin s malými dětmi nebo osobami s inkontinencí.
Ve městě Šenov je evidováno 1 931 domácností, které mají celkem 1 578 nádob o velikosti 120 l a 477
nádob o velikosti 240 l.
Interval svozu byl do zavedení individuálních nádob 1 x 14 dní, od 1. 1. 2022 se interval svozu prodloužil
na 1 x 21 dní. Společně se zavedením individuálního nádobového systému D2D pro tříděný odpad je
prodloužení intervalu svozu na 1 x 21 dní ideální, neboť tak vzniká tlak na nutnost třídění komunálního
odpadu. Četnost svozu 1 x 21 dní je realizována i v jiných městech (např. Jablunkov, Hrčava, Milíkov,
Příbor, Moravská Třebová a další), přestože v některých z nich nemají D2D systém. Město Šenov tímto
krokem zavedlo opatření, která vede ke snížení produkce SKO a zároveň ke snížení nákladů na SKO.
Tabulka 9 Počet obyvatel na 120 l nádobu pro sběr směsných komunálních odpadů
Počet členů domácnosti
1 - členná
2 - členná
3 - členná
4 - členná
Celkem

Počet domácností
228
421
395
404
1 448

Zdroj: Databáze města Šenov
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Z databáze města Šenov vyplývá, že téměř polovina (45 %) domácností, které mají k dispozici 120 l
nádobu, je 1 – 2 členných (649) a 72 % domácností (1 044) je 1 – 3 členných.
Je pravděpodobné, že řada nádob na SKO je vyvážena zaplněná z důvodu, že obyvatelé domácnosti
nejsou vzhledem k naddimenzovanému objemu popelnice nuceni důsledně třídit. Domácnosti s 1 - 2
členy mají stejný objem popelnice, i stejnou četnost vývozu, jako 4 členné domácnosti. Tuto
„nespravedlnost“ je mnohdy slyšet i z úst samotných občanů „On je sám, my jsme čtyři, platíme
čtyřikrát více a máme stejně velkou popelnici“.
Dalším možným krokem je tedy zaměření se na optimalizace objemu nádob u jednotlivých
domácností. Pokud 1 - 2 členná domácnost nevyužívá k vytápění tuhá paliva, 120 l objem popelnice je
naddimenzovaný. Těmto domácnostem by plně postačovala popelnice o objemu 80 l. Občané tak
budou nuceni třídit intenzivněji. Úskalí tohoto systému spočívá v nutnosti skladových zásob různých
objemů nádob a administrativní zátěž spočívající v každoroční revizi a aktualizaci počtu jednotlivých
členů domácností a velikosti nádob.
Doporučení: Provést optimalizaci objemu nádob se zohledněním počtu členů domácností.
Svoz nádob na SKO byl do 31. 12. 2021 zajišťován prostřednictvím společnosti OZO Ostrava s.r.o.
Od 1. 1. 2022 zajišťuje město svoz nádob na SKO prostřednictvím své příspěvkové organizace MěPOS,
příspěvkové organizace. Směsný komunální odpad je ukládán na skládce společnosti Frýdecká
skládka, a.s. a DEPOS Horní Suchá, a.s. V rámci uzavřené smlouvy s touto společností je dopředu
zastropováno množství SKO se sníženým poplatkem, které bude na skládce uloženo, a které odpovídá
celkovému max. množství do 190 kg/obyvatele pro rok 2022. U tohoto množství odpadu společnost
městu účtuje skládkovací poplatek ve výši 500 Kč/t. V případě překročení nasmlouvaného množství je
městu účtována vyšší sazba skládkovacího poplatku.
Legislativní tlak na zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku je dán § 40 zákona o odpadech
od 1. 1. 2030. SKO tak nebude moci být uloženo bez předchozí úpravy. Aktuálně se v MSK připravují
podmínky pro splnění této legislativní povinnosti a dle sdělení zástupců města jsou o postupech v této
problematice informováni.

A.2. Nádoby na SKO 1 100 l
V katastru města se nachází 5 lokalit s bytovými domy a 4 zahrádkářské/chatové osady. V těchto
oblastech je umístěno 32 ks nádob o objemu 1 100 l a četnosti svozu 1 x 7 dní.
Tabulka 10 Bytové domy - Počet nádob na SKO a počet obyvatel připadající na sběrné místo
Název ulice
Těšínská (vedle Hrušky Šenov křižovatka, směr Ostrava)
U Alejského dvora (za Hruškou Šenov křižovatka)
Škrbeňská (za Horizontem)
Hasičská
Václavovická, resp. Závodní (býv. VOKD)

Počet nádob
2
1
1
1
4

Počet obyvatel
35
17
17
17
121

Zdroj: Databáze města Šenov
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Dle vyjádření města je problematické pouze místo na ulici Václavovické – bývalé VOKD. Město si je této
problematiky vědomo a dělá kroky ke zlepšení situace v dané lokalitě.
Umístění nádob u bytového domu u bývalého VOKD
Nádoby na SKO byly umístěné na frekventované ulici Václavovická, kde mohl odkládat odpad kdokoliv.
Proto město přemístilo nádoby na ulici Závodní. Tímto krokem by mělo být zajištěno využívání 1 100 l
nádob pouze obyvateli bytových domů.
Kapacita nádob
Dle vyjádření obyvatel této lokality, v rámci místního šetření, bývají nádoby přeplněné. Stejně tak, dle
jejich vyjádření bývají přeplněné nádoby na tříděný odpad, které se nachází na ulici Václavovická.
Pokud budeme vycházet z faktu, že čtyřčlenná domácnost má k dispozici nádobu na SKO o celkovém
objemu 120 l/3 týdny, pak 1 obyvatel má k dispozici týdenní kapacitu 10 l/týden. Na stanovišti jsou
umístěné 4 nádoby o objemu 1 100 l a četnosti svozu 1 x týdně. Objem připadající na 1 obyvatele je
36 l/ týden.
Kapacita nádob je v případě řádného třídění dostatečná.
Doporučení k lokalitě bytových domů u VOKD:
1. Ponechat nádoby na novém stanovišti u garáží.
2. Označit místo/nádoby informací, že nádoby slouží pouze k odkládání nevytříditelných
odpadů, vč. informace o možnostech postihu v případě jejich zneužívání obyvateli jiných obcí
nebo ukládáním odpadů, který do nádob nepatří (např. stavební odpad).
3. V rámci svozů sledovat jejich zaplněnost, tu samostatně evidovat a vyhodnocovat.
4. Provést fyzickou analýzu odpadů z těchto nádob. Z důvodu důvěryhodnosti provést tuto
analýzu přímo na místě, ideálně v odpoledních hodinách, kdy lze předpokládat přítomnost
místních obyvatel.
5. Závěry ze svozů a fyzické analýzy předložit obyvatelům formou informačního letáku,
vč. informací zda na základě zjištěných dat bude provedena nějaká změna.
Ostatní bytové domy:
Kapacita 1 100 l nádob na SKO u ostatních bytových domů (Škrbeňská, Těšínská, U Alejského dvora) je
předimenzovaná. Každý obyvatel má v případě týdenní četnosti svozu k dispozici 65 l/týden. Je na
zváženou, zda tuto četnost svozu neupravit na 1 x 14 dní. Tím dojde k většímu tlaku na potřebu třídění
u všech obyvatel. Stejně, jako se město rozhodlo zvýšit tlak na nutnost třídění u rodinných domů
snížením četnosti svozu 1 x 21 dní. Zastupitelé však musí být připraveni čelit případné negativní odezvě.
Nádoby na SKO lze v případě potřeby zabezpečit zámkem s číselným kódem nebo zde umístit nádobu
na SKO s gravitačním zámkem (např. výrobce W-WEBER). Tím bude zajištěno využívání nádob pouze
určenou skupinou obyvatel.
Doporučení: Zvážit snížení četnosti svozu u 1 100 l nádob u bytových domů na ulici Škrbeňská,
Těšínská, U Alejského dvora, na 1 x 14 dní.
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A.3. Evidenční systém
Město Šenov používá pro evidenci nádob a množství SKO, papíru a plastu ze všech nádob systém
MOJEPOPELNICE od společnosti Tectronik s.r.o. Každá nádoba je vybavena RFID kódy, které jsou
spárované s danou domácností, u 1100 l nádob s danou lokalitou. Jedno ze svozových vozidel je
vybaveno vážním systémem a každá nádoba je v rámci svozu vážena, v případě přeplněnosti nádoby je
tato informace zaznačena. Město tak má pečlivý přehled o svých odpadech a může zavádět opatření
k dalšímu snižování SKO na základě relevantních dat.
Tento evidenční systém rovněž nabízí individuální posouzení míry třídění dané domácnosti.
Doporučení: Využít potenciál systému a vystavit každoroční vysvědčení domácnostem s informacemi
o produkci jejich odpadů. V případě, že daná domácnost bude vykazovat vyšší produkci na obyvatele
než je zákonem daný limit pro zbytkový odpad na dané období, doporučujeme tuto domácnost na to
upozornit a zaslat jí informační materiál, jak zlepšit třídění komunálních odpadů.

A.4. Produkce
Tabulka 11 Stávající produkce směsného komunálního odpadu
Rok

SKO

Kat.
odp.

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Produkce (t)

O

1 374

1 402

1 396

1 231

1 152

923

0

+ 28

-6

- 165

- 79

-229

55

59

53

39

38

32

215

219

218

192

178

142

2 484

2 374

2 613

3 134

3 013

2 863**

6 385

6 400

9 393

6 419

6 477

6 477

Meziroční bilance (t)
Podíl na celkovém
množství komunálních
odpadů (%)
Přepočet na obyvatele
(kg)
Celkové množství odpadů
(t)
Počet obyvatel

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování, predikce roku 2022

*2022 produkce roku 2022 je stanovena výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
** v predikci celkového množství odpadů roku 2022 byla zahrnuta stejná hodnota BRKO roku 2021
bez ohledu na jeho produkci v ½ roku 2022 z důvodů jeho větší produkce v druhé polovině roku

Stránka 24 z 106

Studie optimalizace obecního systému nakládání s odpady ve městě Šenov

Graf 3 Produkce směsného komunálního odpadu a přepočet na obyvatele
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Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování, rok 2022 predikce dle ½ roku 2022

Směsný komunální odpad kat. č. 20 03 01 vykazuje ve sledovaném období 2017 - 2019 setrvalý stav.
V přepočtu na obyvatele byla v průměru hodnota 217 kg/obyvatele. Změnou evidenčního i
individuálního systému D2D v roce 2020 došlo k významnému snížení SKO o 25 kg/obyvatele v roce
2020 a o dalších 14 kg/obyvatele v roce 2021. V roce 2022 lze dle hodnot z ½ tohoto roku predikovat
další snížení množství SKO o dalších 36 kg/obyvatele. Toto snížení lze přičítat vyššímu tlaku na separaci
komunálního odpadu prodloužením četnosti svozu z 1 x 14 dní na 1 x 21 dní a kvalitním vstupním
informacím díky vlastnímu vážnímu systému na svozovém vozidle.
V následující tabulce je uvedeno srovnání produkce směsného komunálního odpadu (kg/obyvatel).
Tabulka 12 Produkce směsného komunálního odpadu ve městě Šenov oproti obcím MSK a ČR
(kg/obyvatel)
Rok

Město Šenov

MSK

Průměr ČR

2017

215

187,6

195,4

2018

219

189,0

196,4

2019

218

184,9

195,5

2020

192

186,0

194,3

2021

178

184,1

194,3

2022

142

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování, predikce roku 2022

Z tabulky je patrné, že produkce SKO města Šenov v průběhu sledovaného období klesá, až do roku
2020 jsou hodnoty nad úrovní hodnot Moravskoslezského kraje. V roce 2021 jsou pak na úrovni 90 %
hodnot průměru ČR a 97 % hodnot obcí MSK. Pokud nedojde ke skokovému poklesu produkce SKO
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v MSK a obcích ČR, bude produkce města Šenov na úrovni 73 % hodnot průměru ČR a 77 % hodnot
MSK.

A.5. Ekonomika systému nakládání se směsným komunálním odpadem
Na základě dat z ročního hlášení ISPOP a dat o nákladech, které město poskytuje systému EKO-KOM
v rámci ročního dotazníku byly vypočteny průměrné jednotkové náklady za období 2017 – 2021.
V rámci studie je porovnán vývoj jednotkových nákladů v čase města Šenov průměrnými náklady MSK
a obcemi ČR.
Tabulka 13 Vývoj nákladů spojených se směsným komunálním odpadem
2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Kč/rok

4 392 156

4 455 350

4 506 995

4 913 744

4 775 465

2 564 000

Kč/t

3 197

3 178

3 229

3 992

4 145

2 778

Množství SKO (t)

1 373,90

1 402,00

1 396,40

1 230,76

1 151,77

923

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování, predikce roku 2022

*2022 náklady roku 2022 jsou stanoveny výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
Průměrné jednotkové náklady na nakládání se směsným komunálním odpadem zůstávaly v letech 2017
– 2019 na přibližně stejné úrovni. S účinností od 1. 1. 2020 byla uzavřena nová smlouva se společností
OZO Ostrava s.r.o. na svoz SKO a zároveň došlo k přechodu na individuální sběrný systém D2D
tříděného odpadu. V rámci nové smlouvy byly upraveny částky za výklop, manipulaci, svoz a uložení
SKO, které byly v předchozích 4 letech zafixované z důvodu platné smlouvy. Snížení množství SKO
v tomto období nevedlo ke snížení celkových nákladů na tento druh odpadů. Významnou položkou byly
fixní náklady spojené s přepravou a manipulací, nikoliv s množstvím odpadu. S účinností od 1. 1. 2022
je svoz odpadů zajišťován prostřednictvím příspěvkové organizace MěPOS, příspěvkové organizace.
V případě stejných nákladů i produkce SKO v druhé polovině roku 2022 dojde ke snížení nákladů na
SKO o 2 211 000 Kč, což je o téměř 50 %.
Tabulka 14 Porovnání jednotkových nákladů na SKO města Šenov s krajem a ČR (Kč/t)

Šenov
Moravskoslezský kraj
Česká republika

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

688

696

705

765

737

395

464

459

486

497

529

532

536

548

574

611

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování, predikce roku 2022

*2022 náklady roku 2022 jsou stanoveny výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
Z výše uvedeného vyplývá, že průměrné náklady na směsný komunální odpad se ve městě pohybovaly
v letech 2017 – 2020 o cca 50 % výše než byl průměr kraje a 30 % vyšší než byl průměr ČR. V roce 2021
byly jednotkové náklady vyšší o 30 % oproti kraji a 20 % oproti ČR. V případě neměnného stavu v druhé
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polovině roku 2022 budou jednotkové náklady o 25 % nižší oproti MSK a o 35 % oproti obcím ČR.
Zavedená a již realizovaná opatření budou znamenat významné ekonomické úspory.
Detailní analýza nákladů roku 2022
Fakturace SKO a OO společnostmi Frýdecká skládka, a.s. a DEPOS Horní Suchá, a.s. je řešena třemi
částmi – částkou za převzetí odpadu, vč. 15 % DPH, finanční rezervy/rekultivačního poplatku 145 Kč/t,
vč. 15 % DPH, a poplatku za uložení odpadu na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech,
poplatek je od DPH osvobozen. Takto nastavená fakturace je přehledná a nevznikají tím žádné
pochybnosti ohledně plateb za odvedené DPH.

Závěr:
● SKO aktuálně tvoří necelých 40 % produkce celkového množství komunálního odpadu.
● Sběr SKO je realizován ze stanovišť u rodinných a bytových domů.
● SKO je odstraňován skládkováním.
● OZV o komunálních odpadech odpovídá skutečnému současnému stavu nakládání
s komunálním odpadem a reflektuje aktuálně platnou legislativu.
● V průběhu sledovaného období 2017 - 2019 vykazuje produkce SKO setrvalý stav 217
kg/obyvatele. Po zavedení individuálního sběru TO došlo k jeho výraznému poklesu o 25
kg/obyvatele, resp. o 37 kg/obyvatele v roce 2021. V roce 2022 lze dle hodnot z ½ tohoto roku
predikovat další snížení množství SKO o dalších 36 kg/obyvatele.
● Produkce SKO (t) je na úrovni 90 % hodnot srovnatelných obcí ČR a 97 % obcí MSK. Pokud
nedojde ke skokovému poklesu produkce SKO v MSK a obcích ČR, bude produkce města Šenov
na úrovni 73 % hodnoty průměru ČR a 77 % hodnot MSK.
● Svoz SKO byl do 31. 12. 2021 zajišťován prostřednictvím společnosti OZO Ostrava s.r.o.,
od 1. 1. 2022 společností MěPOS, příspěvková organizace. Tato změna byla realizována
z důvodu vysokých ekonomických výdajů.
● V případě neměnného stavu v druhé polovině roku 2022 budou jednotkové náklady o 25 %
nižší oproti obcím MSK a o 35 % oproti obcím ČR. Zavedená a již realizovaná opatření budou
znamenat významné ekonomické úspory.
● Četnost vývozu 120 l nádoby je stanovena na 1 x 21 dní, což vede k nezbytnému tlaku na
nutnost třídění komunálního odpadu a zároveň zlepšuje ekonomickou bilanci odpadového
hospodářství. Snížení četnosti svozu na 1 x 21 dní, spolu s D2D systémem pro tříděný sběr, je
ideálně nastaveným systémem.
● Objemy nádob u rodinných domů jsou 120 l a 240 l, počet těchto nádob je doporučen na
základně počtu osob v domácnosti. Není zde reflektována míra třídění dané domácnosti a lze
předpokládat, že řada nádob se vyváží zaplněná z důvodu naddimenzované kapacity nádoby,
domácnost není nucena k důslednému třídění.
● Město má díky vážení jednotlivých nádob v době výsypu a zavedeného elektronického
systému, kvalitní přehled o množství SKO svezeného pouze ze svého katastru a z jednotlivých
domácností.
● OZV o poplatku za komunální odpad stanovuje výši poplatku v roce 2022 na 720 Kč/osobu.
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●

Fakturace SKO a OO je přehledná a nezakládá pochybnost nad účtováním DPH u zákonného
poplatku za uložení na skládku, které je od DPH osvobozeno.

A.6. Fyzická analýza směsných komunálních odpadů
Analýza směsného komunálního odpadu proběhla dne 24. 5. 2022 v prostoru sběrného dvora města
Šenov, a to za účelem zjištění parciálního zastoupení jednotlivých složek odpadu v celkovém směsném
komunálním odpadu města Šenov. Analýza byla vedena Ing. Radkem Klvačem, zástupcem společnosti
AZ ENVI s.r.o., provádějící fyzickou analýzu odpadu.
Pro účely analýzy byl vzorkován odpad katalogového čísla 20 03 01 Směsný komunální odpad zařazen
dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Vzorkovaný odpad odpovídal vlastnostem směsi
domovního odpadu. Analýza odpadu byla rozdělená do dvou částí, na bytovou a rodinnou zástavbu.
Celková předpokládaná váha reprezentativního vzorku byla stanovena na cca 400 - 600 kg odpadu. Za
tímto účelem bylo svezeno 10 ks náhodně vybraných 120 l nádob z rodinné zástavby a 4 ks 1 100 l
nádob z bytové zástavby.
Rozbor směsného komunálního odpadu byl prováděn za účelem zjištění podrobného složení
a hmotnostních poměrů konkrétních složek. Výsledky analýzy umožní predikci možných směrů
nakládání s odpady, případně odhalí další potenciál pro separaci odpadu. Hlavním cílem je prověřit
obsah sběrných nádob na směsný komunální odpad. V druhé řadě má analýza odpadu vypovědět
o skutečnosti ohledně chování obyvatel, týkající se celkové produkce jednotlivých druhů odpadů ve
směsném komunálním odpadu. Tyto výsledky umožní zastupitelům města zvolit vhodný postup
a opatření ke zvýšení míry recyklace.
Zkráceným postupem vycházejícím z plánu vzorkování byly manuálním tříděním reprezentativního
vzorku SKO vytříděny následující druhy odpadů: papír, nápojový kartón, PET láhve, fólie, ostatní plasty
a tvrdé plasty, elektroodpad, zahradní zeleň, kuchyňský odpad (gastroodpad a biologicky rozložitelný
odpad - kompostovatelný), textil + obuv, stavební odpad, sklo, dřevo, kovy, léky, nebezpečných odpad
a směsný komunální odpad (dále nevyužitelný, včetně infekčního a neinfekčního odpadu).
V průběhu fyzické analýzy byla pořízena fotodokumentace.
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Obrázek 2 Fotodokumentace analýzy
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A.6.1. Výsledek fyzické analýzy SKO – BYTOVÁ ZÁSTAVBA
Vzorkování směsného komunálního odpadu ve městě Šenov, 24. 5. 2022
BYTOVÁ ZÁSTAVBA
Tříděný vzorek: 395,2 kg; 4 ks 1 100 l nádob na SKO
Tabulka 15 Výsledek fyzické analýzy SKO – BYTOVÁ ZÁSTAVBA
Druh odpadu

množství
váha (kg)

podíl %

PAPÍR A KARTÓN

13,5

3,42 %

NÁPOJOVÝ KARTON

2,7

0,68 %

CELKEM PAPÍR

16,20

4%

PET LÁHVE

5,6

1,42 %

FÓLIE A OSTATNÍ PLAST

18,8

4,76 %

TVRDÉ PLASTY

4,1

1,04 %

CELKEM PLAST

28,50

7%

KUCHYŇSKÝ A ZAHRADNÍ ODPAD BIO

45,3

11,46 %

GASTROODPAD

28,7

7,26 %

CELKEM BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

74,00

19 %

SKLO

27,2

6,88 %

ELEKTROODPAD

0,2

0,05 %

TEXTIL A OBUV

24

6,07 %

STAVEBNÍ ODPAD

0,5

0,13 %

KOVY

9,5

2,40 %

0

0,00 %

DŘEVO
CELKEM VYUŽITELNÝ ODPAD

180,10

46 %

LÉKY

0,0

0,00 %

NEBEZPEČNÝ ODPAD

0,1

0,03 %

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

215,00

54,40 %

CELKEM SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

215,10

54 %

CELKEM

395,20

100 %

Zdroj: vlastní vzorkování

Celková váha vzorku byla 395,2 kg ze 4 nádob o objemu 1 100 l. Zastoupení zbytkového odpadu, který
již není možno dále materiálově využít a nelze ho v současné době nikterak recyklovat bylo 215,1 kg
tedy 54 %. Konkrétně se jedná o použité pleny, hygienické potřeby, znečištěný obalový materiál, smetí,
cigaretové nedopalky, zvířecí trus a znečištěné stelivo, drobný odpad z domácností.
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Složky, které se dají dále využít, byly v celkovém vzorku zastoupeny 180,1 kg, v přepočtu na procenta
se jednalo o 46 %.
Největší zastoupení recyklovatelných odpadů ve vzorku měl BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ORGANICKÝ
ODPAD 12 %. V bytovém typu zástavby se jedná v zásadě pouze o kuchyňský odpad (zbytky ovoce a
zeleniny) a suché květiny. Tento typ odpadů je vhodný ke kompostování. Důvodem tak vysokého
množství je nemožnost odkládat tento typ odpadů do jiných nádob k tomu určených, u bytových domů
nejsou hnědé popelnice.
Doporučení: Doplnit všechna sběrná místa lokalit u bytových domů, kde to kapacita prostoru dovoluje, o
nádoby na biologicky rozložitelný odpad.

GASTROODPAD měl zastoupení 7 %. Jsou to kuchyňské odpady jako zbytky jídel, které již prošly varem,
pečivo, masné či mléčné výrobky, které nejsou vhodné ke standartnímu kompostování.
Pokud by se městu podařilo BRKO řádně vytřídit a vyjmout jej z nádob na směsný komunální odpad,
snížila by se produkce směsného komunálního odpadu o jednu pětinu.
Další složkou, která byla ve vzorku hojně zastoupena, bylo SKLO – téměř 7 %. Tento výsledek je velmi
překvapivý, neboť sklo je většinou v obcích tříděno dobře, protože má v třídění historii a je velmi
jednoduché rozpoznat, že se jedná o skleněný výrobek. V analyzovaném vzorku byly převážně láhve od
alkoholu, včetně zálohovaných pivních lahví a sklenice od zavařenin. V blízkosti všech bytových
zástaveb jsou umístěny nádoby na sběr skla.
Další složkou s vysokým podílem byl TEXTIL A OBUV - 6 %. Důvodem vysokého obsahu textilu ve
směsném komunálním odpadu může být nedostatečná sběrná sít kontejnerů na textil, nedostatečná
informovanost občanů, kam se starým textilem nebo neochota občanů třídit. Někdy se také setkáváme
s problémem, že se obyvatelé domnívají, že do kontejnerů na textil patří pouze oblečení vhodné k
dalšímu nošení. Do kontejnerů na textil je však ve většině případů vhodné vhazovat i nefunkční oblečení
či obuv, deky, hračky apod., jediná podmínka je, že nesmí být znečištěny. Doporučujeme městu zaměřit
se osvětu obyvatel. Při správném nakládání s textilem (jeho sběrem a dalším využitím) dochází také k
předcházení vzniku odpadu, což je nejžádanější způsob nakládání s odpady. Dále je možné podpořit
třídění této složky i pravidelnými akcemi, výměny oblečení apod.
Doporučení: Umístit nádobu na textil na ulici Škrbeňská (Horizont) vedle sběrné nádoby na sklo a na
ulici Václavovická (býv. VOKD).
Doporučení: Zaměřit se na osvětu obyvatel s informací o možnosti odkládání čistých, ale zároveň i
nefunkčních oblečení, obuvi a textilu do kontejnerů na textil.
Ve vzorku se velmi často objevoval PLAST – 7 % (PET láhve, HDP tvrdé plasty, fólie a ostatní plasty).
Největší potenciál pro dotřídění je u měkkých plastů. Důvodem netřídění těchto druhů plastů je
většinou nedostatečná informovanost obyvatel, co vše mohou třídit.
Doporučení: Zaměřit se na osvětu obyvatel s informacemi, co vše je plastový obal.

PAPÍR byl zastoupen ve vzorku ze 4 %, z toho nápojový karton necelé 1 %. Nejčastěji se jednalo o
obalové materiály a tiskoviny. Většina domů mívá u vchodových dveří bedýnku na letáky, kterou
některý z nájemníků čas od času odnese do kontejneru na papír. Zpracovatel nezná praxi u bytových
domů, ale vzhledem k většímu počtu reklamních letáků tomu tak nebude.
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Doporučení: Prověřit způsob odkládání reklamních letáků v bytových domech a požadovat jejich
třídění.
Kovy se podílely z 2,4 %. Ostatní vytříděné odpady byly pod 1 %.

Obrázek 3 Fotodokumentace analýzy z BYTOVÉ ZÁSTAVBY
VZOREK odpadu z bytové zástavby

BIOODPAD – zejména kuchyňské škrabky

GASTROODPAD

SKLO – zejména lahve a zavařeninové sklenice

TEXTIL
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PET LAHVE

PLAST

PAPÍR

KOVY

OLEJE

TETRAPACK
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A.6.2. Výsledek fyzické analýzy SKO – RODINNÁ ZÁSTAVBA
Vzorkování směsného komunálního odpadu ve městě Šenov, 24. 5. 2022
RODINNÁ ZÁSTAVBA
Tříděný vzorek: 103,8 kg; 10 ks 120 l nádob na SKO
Tabulka 16 Výsledek fyzické analýzy SKO - RODINNÁ ZÁSTAVBA
Druh odpadu

množství
váha (kg)

podíl %

PAPÍR A KARTÓN

1,80

1,7 %

NÁPOJOVÝ KARTON

0,30

0,3 %

CELKEM PAPÍR

2,10

2,0 %

PET LÁHVE

0,00

0,0 %

FÓLIE A OSTATNÍ PLAST

3,70

3,6 %

TVRDÉ PLASTY

0,00

0,0 %

CELKEM PLAST

3,70

4%

14,30

13,8 %

5,00

4,8 %

19,30

19 %

SKLO

5,10

4,9 %

ELEKTROODPAD

0,80

0,8 %

TEXTIL A OBUV

6,70

6,5 %

STAVEBNÍ ODPAD

4,30

4,1 %

KOVY

0,90

0,9 %

DŘEVO

0,40

0,4 %

43,30

42 %

LÉKY

0,00

0,0 %

NEBEZPEČNÝ ODPAD

0,30

0,3 %

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

60,20

58,0 %

CELKEM SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

60,50

58 %

103,80

100 %

KUCHYŇSKÝ A ZAHRADNÍ ODPAD BIO
GASTROODPAD
CELKEM BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

CELKEM VYUŽITELNÝ ODPAD

CELKEM
Zdroj: vlastní vzorkování

Celková váha vzorku byla 103,8 kg z 10 nádob o objemu 120 l. Takto nízké množství bylo až překvapivé.
Jednalo se v průměru cca 10 kg SKO na jednu nádobu, při plné zaplněnosti je průměrná váha cca 28 kg.
Zastoupení zbytkového odpadu, který již není možno dále materiálově využít a nelze ho v současné
době nikterak recyklovat bylo 60,2 kg tedy 58 %.
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Složky, které se dají dále využít, byly v celkovém vzorku zastoupeny 43,3 kg, v přepočtu na procenta se
jednalo o 42 %. Vzhledem k převládající rodinné zástavbě lze předpokládat cca 483 t vytříditelných
složek v SKO.
Největší zastoupení těchto vytříditelných složek ve vzorku měl BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
ORGANICKÝ ODPAD 14 %. Předpoklad, že se bude jednat zejména o odpad ze zahrad (tráva, větve,
plevel) se nepotvrdil. I v rodinném typu zástavby se jednalo v zásadě pouze o kuchyňský odpad (slupky,
ovoce a zelenina aj.).
Doporučení: Informovat obyvatele o výhodách kompostování kuchyňských rostlinných zbytků
v domácích kompostérech.
Dalšími složkami ve vysokém zastoupení byl TEXTIL 6,5 % a SKLO 5 %.
Doporučení: Zaměřit se na osvětu obyvatel s informací o možnosti odkládání čistých ale zároveň i
nefunkčních oblečení, obuvi a textilu do kontejnerů na textil.
Obrázek 4 Fotodokumentace analýzy z RODINNÉ ZÁSTAVBY
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ Z 10 ks nádob

BIOODPAD

PLAST

PET LAHVE – pouze 1 ks z celého množství
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NÁPOJOVÝ KARTON

KOVY

TEXTIL

PAPÍR

ZBYTKOVÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

SKLO
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A.6.3 Porovnání mezi oběma typy zástavby a se skladbou SKO obcí ČR
Společnost EKO-KOM, a.s. provádí každoroční analýzy skladby domovního odpadu z obcí napříč celou
republikou.
Tabulka 17 Porovnání skladby domovního odpadu
ŠENOV BYTOVÁ
ZÁSTAVBA

ŠENOV RODINNÁ
ZÁSTAVBA

OBCE ČR
VENKOVSKÁ
ZÁSTAVBA

podíl hm %

podíl hm %

podíl hm %

CELKEM PAPÍR

4,10 %

2,00 %

5,80 %

CELKEM PLAST

7,20 %

3,60 %

8,5 %

CELKEM BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD

11,46 %

13,80 %

23,8 %

SKLO

6,88 %

4,91 %

3,40 %

ELEKTROODPAD

0,05 %

0,77 %

0,70 %

TEXTIL A OBUV

6,07 %

6,45 %

2,30 %

KOVY

2,40 %

0,87 %

2,60 %

NEBEZPEČNÝ ODPAD

0,03 %

0,29 %

0,50 %

Druh odpadu

Zdroj: Vlastní vzorkování, data 2020 EKO-KOM, a.s.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve městě naprosto převládá rodinná zástavba, jsou pro srovnání využita
data od společnosti EKO-KOM získaná z analýz odpadů z rodinné zástavby. Srovnáním dat z tabulky je
patrné, že město Šenov má výrazně nižší podíl vytříditelných odpadů ve SKO oproti obcím ČR. Naproti
tomu u skla a textilu má město potenciál ke snížení obsahu těchto odpadů v SKO. Stejně tak při
porovnávání bytové a rodinné zástavby jsou hodnoty rodinné zástavby zhruba na poloviční úrovni,
kromě textilu a obuvi a BRKO, kde jsou hodnoty srovnatelné.
Město má potenciál ke zvýšení míry recyklace u těchto typů odpadů v obou typech zástavby.
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B. MATERIÁLOVĚ VYUŽITELNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Separovaný sběr vybraných vytříděných složek komunálního odpadu znamená oddělený sběr složek
komunálního odpadu určených k využití, které je po dotřídění možno předat k dalšímu zpracování nebo
využití. Pro tento sběr slouží kontejnery na separovaný sběr, do kterých jsou povinny fyzické osoby
ukládat pouze ty složky odpadu, pro které je nádoba určena:
●
●
●
●
●
●
●
●

papír a lepenka
plasty, PET lahve, nápojový karton, kovové obaly
směsné sklo
biologicky rozložitelné odpady
vysloužilé elektrozařízení
kovy
textil
použité jedlé oleje a tuky

Město je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., kde jsou v rámci sběru
vytříděných složek odpadů vykazovány jako obaly tyto odpady – papír, plasty, sklo, kovy a nápojové
kartony. Dle vykazovaného množství odpadů a podmínek smlouvy mezi městem a autorizovanou
společností dostává město odměnu, která je jeho příjmem a je využívána k dalšímu rozvoji systému
odpadového hospodářství.
Veškeré výkonové technické parametry hodnocené v jednotlivých komoditních sběrech vychází z dat
uvedených v hlášení města o produkci odpadů z obalů pro EKO-KOM, a.s. za jednotlivé roky, validita
porovnávaných hodnot vždy závisí na přesnosti a úplnosti dat, které město poskytne. Ve městě se
nachází sběrný dvůr (sběrné místo), který je provozovaný jako součást systému nakládání s odpady bez
souhlasu krajského úřadu, tj. pouze pro odpady, jejichž původcem je obec (občané).
Pro účely této analýzy byla jednotlivá množství sebraných odpadů, komoditní výtěžnost, efektivita
využití sběrné sítě, dostupnost sběrné sítě města Šenov srovnávána s ČR a Moravskoslezským krajem.

Sběr materiálově využitelných složek KO – papír, lepenka a nápojový karton,
plasty a kovové obaly, směsné sklo
V průběhu sledovaného období probíhal do 31. 12. 2019 sběr využitelných složek komunálního odpadu
prostřednictvím 1 100 l sběrných nádob umístěných na 44 sběrných místech. Od 1. 1. 2020 došlo ke
změně tohoto systému na individuální nádobový. Sběr plastu spolu s kovovými odpady a nápojovými
kartony a papír spolu s lepenkou, je u rodinných domů realizován prostřednictvím individuálních nádob
o objemu 240 l.
Četnost svozu byla v prvním roce fungování tohoto systému stanovena na 1 x 28 dní u všech těchto
odpadů. Od 1. 1. 2022 došlo na základě vyhodnocení předchozího roku ke snížení četnosti svozu papíru
na 1 x 6 týdnů. Četnost svozu plastů se zvýšila na 1 x 21 dní.
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Stejně jako u SKO byla k 31. 12. 2021 ukončena smlouva se svozovou společností OZO Ostrava s.r.o.
a od 1. 1. 2022 si město začalo svážet odpad samo prostřednictvím příspěvkové organizace MěPOS,
příspěvková organizace.
Z celkového počtu domácností 1 931 je 1 479 (77 %) domácností vybavených individuálními nádobami
na sběr papíru a 1 693 domácností (88 %) nádobami na společný sběr plastů, nápojových kartonů
a kovových obalů. Občané, kteří nechtěli využít možnost individuálního sběru a svozu nebo jim v danou
dobu kapacita jejich nádoby nestačí, mají možnost odkládat tento tříděný materiál na sběrný dvůr
(místo) v ulici Na Sedlácích.
V současnosti je průměrná donášková vzdálenost v ČR 89 m. Z dostupných studií vyplývá, že pokud
chceme, aby se do třídění zapojilo alespoň 65 % občanů musí být donášková vzdálenost menší než
150 m. Město Šenov má zavedený individuální nádobový systém s nulovou donáškovou vzdáleností,
čímž maximalizuje ochotu obyvatel k zapojení se do systému separace. Tento systém je z hlediska
ochoty třídění nejefektivnějším modelem odpadového hospodářství.

B.1. Bytové domy
Pro občany bydlících v bytových domech (sídlištní zástavbu) a zahrádkářské/chatové osady pak slouží
barevně rozlišené 1 100 l nádoby. Rozmístění 30 ks nádob na plast a 14 ks nádob na papír je uvedeno
na webových stránkách města, sekce odpady. Svoz je zajišťován 1 x týdně. Počet nádob na sklo zůstal
na 40 ks, rozmístěných na 30 stanovištích s četností svozu 1 x měsíčně.
U bytových domů, je ideální utvořit separační hnízda, kde budou umístěny kontejnery na všechny
základní typy odpadů, tedy papír, plast, směsný komunální odpad a případně biologicky rozložitelný
odpad. Kovy, sklo a textil pak mohou být umístěny pouze na vybraná hnízda tak, aby byla zajištěna
optimální donášková vzdálenost. U sídlištního typu zástavby je vhodné umístit separační hnízda ve
vzdálenosti kolem 50‐ti metrů, maximálně však 100 metrů. Se vzrůstající vzdáleností klesá jak zapojení
obyvatel do systému, tak i účinnost sběru. Optimální počet obyvatel na 1 separační hnízdo se udává
mezi 200 - 300 obyvateli.
Umístění nádob na tříděný odpad u bytových domů
Tabulka 18 Bytové domy a typ tříděného odpadu
Název ulice

Papír

Plast

Sklo

Těšínská (vedle Hrušky Šenov křižovatka, směr Ostrava)

1

1

0

U Alejského dvora (za Hruškou Šenov křižovatka)

1

2

0

Škrbeňská (za Horizontem)

1

1

1

Hasičská

1

1

1

Václavovická, resp. Závodní (býv. VOKD)

3

3

2

Zdroj: Databáze města Šenov

Bytové domy na ulici Těšínská i u Alejského dvora mají nádoby na sklo umístěné ve vzdálenosti do 150
m u obchodu Hruška. V rámci hodnocení umístění nádob se jeví problematické dvě místa u bytových
domů, a to na ulici Těšínská a ulici Václavovická.
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Bytové domy na ulici Těšínská
Všechny nádoby na separovaný odpad jsou ve vzdálenosti do 50 m od bytového domu. U bytového
domu (2 bytovky) na ulici Těšínská jsou nádoby na plast a papír rozdělené. Každý bytový dům má u
svého vjezdu 1 ks 1 100 l nádoby na SKO a buďto nádobu na plast nebo na papír. Takto rozmístěné
nádoby 20 m od sebe s nutností obcházet zasazené stromy mezi nimi, mohou být příčinou nižší ochoty
ke třídění.
Obrázek 5 Umístění nádob u bytových domů na ulici Těšínská

Zdroj: místní šetření

Pozemek, na kterém se nádoby nachází je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem
státu mají Lesy České republiky, s.p.
Doporučení pro lokalitu bytových domů na ulici Těšínská: Seskupit nádoby na papír a plast na jedno
místo. Z hlediska manipulace s nádobou při svozu se jeví vhodnější přesun nádoby na plast k nádobě
na papír. Prostor k jejich umístění je dostatečný. Druhou možností je vést jednání s majitelem
pozemku o vybudování zpevněného základu pro tyto nádoby v místě s nádobou s plastem, která je
dále od frekventované cesty. Při realizaci je nutné brát v potaz vybudované inženýrské sítě.
Bytové domy na ulici Václavovická, resp. Závodní (býv. VOKD)
Pro tyto bytové domy jsou umístěny nádoby na separovaný odpad (3 x papír, 2 x plast, 2 x sklo) na
velmi frekventované ulici Václavovická. Lze předpokládat, že tyto nádoby jsou využívány i jinými
občany. V případě, že má občan svou individuální nádobu na papír nebo plast zaplněnou, nabízí se mu
možnost jej odložit do těchto nádob namísto do sběrného dvora. Toto řešení se jeví jako jednodušší
zejména s ohledem na aktuálně prováděné opravy mostu mezi obcí Václavovice a Šenov, nutností
využití zdlouhavé objížďky i vymezené otevírací doby Sběrného dvora/místa Na Sedlácích, oproti
24-ti hodin volně přístupným kontejnerům.
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Obrázek 6 Nádoby na tříděný odpad na ulici Václavovická

Zdroj: místní šetření

Dle vyjádření obyvatel této lokality, v rámci místního šetření, bývají nádoby přeplněné, což vede
k neochotě třídit.
Ideálním řešením by bylo přemístit tyto nádoby blíže k bytovým domům na ulici Závodní nebo přímo
do areálu těchto domů. Město si je vědomo situace v dané lokalitě a snaží se ji řešit. Již dříve vedlo
jednání s majitelkou pozemků u těchto bytových domů, paní Sylvou Bajtkovou, a dle jejich slov, zde
není ochota nabídnout potřebné plochy z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích míst. Nabízí se
zde jediná možnost, a to vybudování zcela nového sběrného hnízda mimo aktuální parkovací stání.
Toto řešení je však zcela závislé na tlaku ze strany nájemníků a ochotě ze strany majitele pozemků.
Pokud nebude vůle na těchto dvou stranách, nemá město další možnosti ke změně. Ostatní pozemky,
které se nachází v blízkosti bytových domů a jsou v majetku jiných vlastníků, jsou příliš malé pro
umístění tohoto počtu 1 100 l nádob.
Doporučení pro lokalitu bytových domů u bývalého VOKD:
1. Vést jednání s majiteli pozemků o možnosti vybudování zcela nového sběrného místa mimo
aktuální parkovací stání.
2. V rámci svozů sledovat zaplněnost těchto nádob, tu samostatně evidovat a vyhodnocovat.
3. Na sběrné místo umístit informaci, že slouží pouze pro obyvatele města Šenov s informací o
možném postihu.

B.2. Umístění nádob na tříděný odpad v ostatních lokalitách
Sběrné místo na ulici Nová
Toto sběrné místo je umístěno v rodinné zástavbě a reálně je určeno pouze pro 2 rodinné domy s č.p.
315 a č.p. 697, ke kterým není možné dojet svozovým vozidlem. Nádoby jsou nyní využívány obyvateli
z blízkých novostaveb, které ještě nemají č.p. a tedy nemají své vlastní nádoby, i dalšími obyvateli, kteří
jej zneužívají k odkládání objemnějšího směsného komunálního odpadu.

Stránka 41 z 106

Studie optimalizace obecního systému nakládání s odpady ve městě Šenov

Obrázek 7 Sběrné místo na ulici Nová

Zdroj: místní šetření

Doporučení pro sběrné místo na ulici Nová: Do budoucna toto sběrné místo zcela zrušit a ponechat
pouze nádobu na sklo. Majitele výše uvedených rodinných domů č.p. 315 a č.p. 697 vybavit menšími
uzamykatelnými nádobami, které budou umístěny na stejné ulici blíže k jejich obydlím. Tyto nádoby
označit informací „soukromé“.

B.3. Sběrná místa chatových/zahrádkářských osad
V katastru města Šenov se nachází čtyři chatové/zahrádkářské osady.
Tabulka 19 Chatové/zahrádkářské osady
Název ulice

Papír

Plast

Sklo

SKO

Na Výspě

0

1

1

1

Topolová (U rybníka)/Ke Starému mlýnu

0

1

1

2

K Trati (chov.osada)/Topolová

1

2

1

1

Na Hrázkách

0

0

0

1

Zdroj: Databáze města Šenov

Město má určena místa, která slouží pro odkládání tříděného a směsného odpadu od chatařů. Lokality
Na Výspě a Topolová (U rybníka)/Ke Starému mlýnu nejsou opatřeny všemi typy nádob pro separovaný
sběr, ačkoliv na daných místech jsou dostatečné prostory pro umístění dalšího kontejneru.
Doporučení pro sběrná místa Na Výspě a Topolová (U rybníka)/Ke Starému mlýnu: Doplnit místa o
1 100 l kontejnery na papír.
Dle vyjádření města je problematické místo K Trati (chov. Osada)/Topolová, které bývá zneužíváno pro
odkládání komunálního odpadu občany jiných měst. Město si je vědomo situace v dané lokalitě a snaží
se ji řešit. Přemístění těchto nádob na jinou lokalitu je možné pouze za předpokladu získání souhlasu

Stránka 42 z 106

Studie optimalizace obecního systému nakládání s odpady ve městě Šenov

majitelů daných pozemků. Další komplikací je malá kapacita stání pro majitele chat, kteří se ke svému
pozemku nemohou dostat vozidlem, což vede k parkování kdekoliv je to možné. Lze se domnívat, že
svozové vozidlo by mělo problém dostat se k nádobám přes zaparkovaná vozidla.
Doporučení pro sběrné místo K trati (chov. Osada/Topolová):
1. Vést jednání s majiteli pozemků o možnosti vybudování zcela nového sběrného místa mimo
aktuální parkovací stání.
2. V rámci svozů sledovat zaplněnost těchto nádob, tu samostatně evidovat a vyhodnocovat,
případně zvýšit četnost svozu v letních měsících, kdy jsou chaty využívány.
3. Na sběrné místo umístit informaci, že slouží pouze pro obyvatele města Šenov s informací o
možném postihu.
4. Vybavit toto sběrné místo nádobou na SKO s magnetickým zámkem a klíče předat pouze
majitelům chat.
V rámci místního šetření byl v pondělí 20. 6. 2022 proveden běžný průzkum zaplněnosti nádoby na SKO
a druhy odpadů v lokalitě K Trati (chov. Osada/Topolová). Průzkum byl záměrně proveden po hezkém
víkendu. Nádoba na SKO byla zcela přeplněná s viditelným obsahem netříděného odpadu. Odložený
odpad obsahoval všechny složky bez vytřídění (sklo, papír, plast, kovové obaly, nápojové kartony).
Obrázek 8 Foto obsahu 1 100 l nádoby na SKO v lokalitě chatové osady K Trati/Topolová

Zdroj: místní šetření 20. 6. 2022

Přestože jsou nádoby na tříděný odpad umístěny ve stejném místě jako nádoby na SKO, je evidentní,
že chataři nejsou ochotni toto třídění provádět. Důvodem bývají vesměs nenastavená pravidla třídění
v rámci vlastní chaty/zahradního domku, pocit, že za víkend toho přece tolik nevyprodukují, a když platí
za odpady v místě umístění chaty i v místě trvalého pobytu, tak třídit nemusí.
Přesvědčit chataře, aby se chovali šetrně k přírodě, pokud chtějí mít chatu ve stále hezké krajině a ne
na skládce, je obtížné. Nabízí se cílená informovanost, osvěta, zmenšení anonymity a nabídnutí řešení.
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Doporučení pro všechny chatové osady: Cíleně se zaměřit na informovanost chatařů formou
brožury/letáku s informacemi o nastaveném systému třídění ve městě. Rozdat zdarma třídící tašky
od společnosti EKO-KOM, jako nástroje ke zlepšení třídění v rámci domácnosti a zároveň rozdat žluté
a modré „víkendové“ 60 l pytle na vytříděný odpad. S tímto zároveň citlivě upozornit na povinnost
danou zákonem třídit odpad s platností pro všechny a možností případného postihu.
V chatové osadě Na Hrázkách je umístěn pouze 1 kontejner na SKO o objemu 1 100 l, který slouží pro
10 chat. Tento kontejner je zabezpečen zámkem. Žádné nádoby na separovaný odpad zde umístěny
nejsou. Otevírací doba sběrného dvora je úterý, středa, pátek a sobota dopoledne. Chataři tak reálně
nemají možnost tento tříděný odpad legálně odkládat a lze předpokládat, že veškerý vyprodukovaný
odpad budou odkládat do nádoby na SKO.
Doporučení pro chatovou osadu Na Hrázkách: Vést jednání s majiteli pozemků o možnosti umístění
kontejneru na plast a papír. V případě souhlasu zabezpečit tento kontejner zámkem.

B.4. Základní škola Šenov
V areálu ZŠ Šenov z ulice Hlavní (ZŠ Střed) jsou umístěny 1 ks 1 100 l nádoby na papír a 1 ks 1 100 l
nádoby na plast. Základní škola si dále sjednala u společnosti OZO Ostrava, s.r.o., 1 ks 1 100 l nádoby
na spalitelnou směs (papír společně s plastem). Smícháním složek papíru a plastu v rámci tohoto sběru
však město přichází o významné množství tříděného odpadu. V rámci plnění Cílů odpadového
hospodářství vyplývající ze zákona o odpadech má město zvýšit úroveň recyklace nejméně na 60 %
celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území ČR do roku 2025 a nejméně na 70
% do roku 2035.
Doporučení: Vést jednání se Základní školou Šenov o zrušení nádoby na spalitelnou směs a ponechat
pouze nádoby na tříděný odpad.

B.5. Ekonomika systému nakládání s materiálově využitelnými složkami
Na základě dat z ročního hlášení ISPOP a dat o nákladech, které město poskytuje systému EKO-KOM
v rámci ročního dotazníku, byly vypočteny průměrné jednotkové náklady za období 2017 - 2021 na
materiálově využitelné složky jako je papír, nápojový karton a lepenka, plast a kovy a sklo.
Tabulka 20 Vývoj nákladů spojených s materiálově využitelnými složkami

Náklady (Kč/rok)
Produkce (t)
Náklady na tunu
Meziroční vývoj
nákladů na svezenou
tunu

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

657 916

634 371

684 262

2 139 688

4 402 914

2 965 000

256,55

255,81

266,80

340,33

373,80

455

2 565

2 480

2 565

6 287

11 779

6 560

0

0

0

+ 145 %

+ 87 %

-44 %

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování, predikce roku 2022
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* 2022 náklady roku 2022 jsou stanoveny výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s

predikcí

neměnného stavu v druhém pololetí
Z dat je patrno, že průměrné náklady na materiálově využitelný odpad v letech 2017 – 2019 byly téměř
neměnné. Změnou systému na D2D došlo ke skokovému zvýšení nákladů o 145 % v roce 2020 a o
dalších 87 % v roce 2021. Zvýšení nákladů je rovněž dáno úpravou smluvních cen, které byly
v předchozích 4 letech zafixované z důvodu platné smlouvy. V případě, že v druhé polovině roku 2022
budou náklady na sběr a odstraňování materiálově využitelného odpadu stejný jako v první polovině
roku, dojde ke snížení nákladů na tunu o 44 %.
Tabulka 21 Porovnání jednotkových nákladů města Šenov oproti MSK a ČR (Kč/t)
Rok

Město Šenov

MSK

Průměr ČR

2017

2 565

3 933

4 728

2018

2 480

4 163

4 859

2019

2 565

4 108

5 025

2020

6 287

4 217

5 184

2021

11 779

4 436

5 595

2022*

6 560

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování, predikce roku 2022

*2022 jednotkové náklady roku 2022 jsou stanoveny výpočtem na základě výsledků prvního pololetí
s predikcí neměnného stavu v druhém pololetí
Z dat uvedených v tabulce je patrné, že v období 2017 – 2019 byly průměrné náklady na tunu svozu
a odstranění materiálově využitelných odpadů na úrovni 63 % nákladů obcí MSK a na 52 % úrovni
nákladů všech obcí ČR. V prvním roce přechodu na D2D systém se náklady vyšplhaly na 150 % nákladů
MSK a 121 % nákladů obcí ČR. V roce 2021 dokonce na 265 % nákladů obcí MSK a 210 % nákladů obcí
ČR. Celkově došlo ve sledovaném období k nárůstu jednotkových nákladů na materiálově využitelný
odpad o 360 %. Realizací řady opatření v roce 2022 (optimalizace četnosti svozu, vlastní vážení
jednotlivých odpadů a svážení odpadů vlastní společností) dojde v případě neměnného stavu
druhého pololetí roku, k výraznému skokovému snížení nákladů o cca 44 % oproti roku 2021.
Vysoké náklady za svoz odpadů město postupně řeší. S účinností od 1. 1. 2022 město sváží materiálově
využitelný odpad prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace, čímž minimalizuje náklady za
manipulaci a svoz. Vzhledem k této skutečnosti se zpracovatel studie nebude zabývat předchozími
smlouvami a možnostmi tehdejších případných úspor.
Doporučení: Pokračovat v realizaci již nastaveného systému svozu vč. jeho četnosti, vytvořit
metodiku sledování nákladů, systém průběžně vyhodnocovat.
Závěr:
● Materiálově využitelné složky odpadu se od 1. 1. 2020 sbírají do individuálních nádob (D2D
systém).
● Systém D2D využívá 77 % domácností v případě sběru papíru, 88 % domácností v případě
sběru plastů.
● Četnost svozu papíru byla u individuálních nádob upravena na 1 x 6 týdnů, plastu 1 x 3 týdny.
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●
●
●

Sběrná místa s kontejnery o objemu 1 100 l jsou umístěna v blízkosti bytových domů a
chatových/zahrádkářských osad.
Jednotkové náklady města vzrostly za sledované období o 360 %, oproti obcím MSK jsou na
úrovni 265 % jejich nákladů, oproti obcím ČR jsou na úrovni 210 % jejich nákladů.
Realizací řady opatření v roce 2022 (optimalizace četnosti svozu, vlastní vážení jednotlivých
odpadů a svážení odpadů vlastní společností) dojde v případě neměnného stavu druhého
pololetí roku, k výraznému skokovému snížení nákladů o cca 44 % oproti roku 2021.

Město má nastaven systém sběru tříděného odpadu vysoce efektivně a občané jsou do tohoto systému
zapojeni i bez další např. finanční motivace. Princip samotného individuálního nádobového systému je
v současnosti nejlepším a nejefektivnějším systém, který maximalizuje komfort jeho uživatelům, čím
zároveň maximalizuje míru ochoty třídění odpadů.
Na základě interní analýzy provedené společností EKOKOM lze provést predikci růstu u tříděného sběru
realizovaného prostřednictvím individuálního nádobového sběru. Dle této analýzy dochází
k meziročnímu nárůstu výtěžnosti papíru po 1. roce provozu o 80 %, po 2. roce provozu o dalších 20 %.
Lze tedy říct, že po 2 letech provozu by mělo dojít k 100 % nárůstu výtěžnosti papíru. Ve městě Šenov
došlo po 1. roce provozu k nárůstu výtěžnosti papíru o 130 %, po 2. roce o dalších 14 %.
U plastu lze na základě této interní analýzy predikovat nárůst po 1. roce o 60 %, po 2. roce provozu o
dalších 30 %. Teoreticky lze očekávat po 2 letech provozování nárůst výtěžnosti plastu o 90 %. Město
Šenov má po 1. roce provozování nárůst výtěžnosti plastu o 22 %, v 2. roce o dalších 10 %.
V letech 2017 – 2021 byla získaná data o této produkci nepřesná z důvodu zprůměrování výtěžnosti
v rámci svážené oblasti. Období roku 2022, kdy si město sváží odpady samo a zároveň je i v rámci svozu
váží, je nejpřesnější a po jeho ukončení je možné provést relevantní predikci růstu tříděného sběru.
Jak již bylo uvedeno v závěru Porovnání mezi oběma typy zástavby a skladbou SKO obcí ČR u fyzické
analýzy komunálního odpadu, zůstává ve skladbě SKO města Šenov výrazně nižší podíl vytříditelných
odpadů oproti obcím ČR. Díky systematickým opatřením a krokům, které město již zavedlo je v SKO
oproti městům ČR výrazně vyšší podíl odpadů, který tam patří. Pouze u skla a textilu má město
potenciál ke snížení obsahu těchto odpadů ve SKO. Avšak pro relevantní vyhodnocení fyzické analýzy
odpadů by měly být provedeny další analýzy v různých obdobích roku, nikoliv pouze 1x.

C. PAPÍR
Ve městě jsou papír a lepenka sbírány společně.
Dostupnost kontejnerů a hustota sběrné sítě
Do konce roku 2019, než město přešlo na individuální nádobový systém, bylo dle Dotazníku o nakládání
s komunálním odpadem v obci na území města rozmístěno 55 ks nádob o objemu 1 100 l. Od roku 2020
je počet 1 100 l kontejnerů 14 ks, umístěných na 12-ti veřejně dostupných místech. V rámci místního
šetření byla prověřena správnost těchto údajů za rok 2022, které odpovídají skutečnosti a uvedeným
údajům v EKOKOM Dotazníku za rok 2021. Informace z předchozích let nelze nijak zpětně ověřit.
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Jedná se výhradně o nádoby s horním výklopem, četnost svozu je stanovena 1 x týdně. Kontejnery na
veřejně dostupných místech jsou rozmístěny u bytových domů a zahrádkářských/chatových osad.
U rodinných domů je pak papír sbírán do individuálních nádob o objemu 240 l. Počet těchto nádob je
1 555 ks umístěných u téměř 80 % domácností (1 479 domácností). Četnost svozu byla v roce 2022
městem upravena z 1 x 4 týdny na 1 x 6 týdnů na základě vyhodnocení předchozího roku.
Svoz nádob si město od 1. 1. 2022 zajišťuje samo prostřednictvím příspěvkové organizace MěPOS.
V případě přeplněnosti nádoby je tato skutečnost zaznačena. Odpady jsou předávány FCC Česká
republika, s.r.o.
Pytlový sběr se neprovádí.
Tabulka 22 Počet sběrných nádob na papír
Počet veřejných sběrných
stanovišť/počet 1 100 l kontejnerů
12/15

Rok
2021

Počet individuálních
nádob
1 700

Zdroj: informace od města

Hustota, dostupnost i donášková vzdálenost sběrné sítě je díky individuálnímu nádobovému sběru na
maximální možné úrovni.
Tabulka 23 Celkové množství vytříděného papíru a lepenky
Rok

Papír

Kat.
odp.

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Produkce (t)

O

40

47

48

110

126

136

0

+7

+1

+ 62

+ 16

+10

2

2

2

4

4

5

6

7

8

17

19

21

6 385

6 400

6 393

6 419

6 477

6 477

Meziroční bilance (t)
Podíl na celkovém
množství komunálních
odpadů (%)
Přepočet na obyvatele
(kg)
Počet obyvatel

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování, predikce roku 2022

*2022 produkce roku 2022 je stanovena výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
Z tabulky vyplývá, že množství sebraného papíru bylo v letech 2017 - 2019 poměrně vyrovnané,
průměrně 45 t. Přechodem na individuální sběr v roce 2020 došlo k jeho skokovému nárůstu. V roce
2021 byla produkce na 280 % průměru let 2017 – 2019. Na základě dat roku 2022 lze v případě
neměnného stavu předpokládat nárůst produkce papíru na trojnásobek průměru let 2017 -2019.
Celková výtěžnost kg/obyvatele
Hlavním parametrem, na kterém lze sledovat vývoj tříděných sběrů, je celková výtěžnost, která udává
množství vytříděných kilogramů dané komodity jedním obyvatelem za kalendářní rok.
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Z tabulky vyplývá, že v roce 2017 - 2019 činila produkce průměrně 7 kg/obyvatele, skokově pak vzrostla
na 19 kg/obyvatele v roce 2021. V roce 2022 bude v případě neměnného stavu v druhém pololetí
produkce 21 kg/obyvatele.
Graf 4 Produkce papíru (t) a celková výtěžnost (kg/obyvatel)
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Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování

Tabulka 24 Výtěžnost papíru oproti obcím MSK a ČR (kg/obyvatel)
Rok

Město Šenov

MSK

Průměr ČR

2017
2018
2019
2020
2021
2022*

6
7
8
17
19
21

21,1
21,9
22,6
21,1
22,6

20,7
21,3
21,9
21,4
22,5

Zdroj: EKO-KOM, a.s., vlastní výpočet, predikce roku 2022

*2022 produkce roku 2022 je stanovena výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
Výtěžnost systému sběru papíru dosahuje velice podprůměrných výsledků v letech 2017 – 2019, kdy
sběr probíhal prostřednictvím veřejných sběrných nádob. Přechod na individuální nádoby přinesl
skokový posun ve výtěžnosti této komodity.
Z tabulky je patrné, že město Šenov stále dosahuje mírně podprůměrných hodnot v celkové výtěžnosti
papíru, a to jak ve srovnání s obcemi ČR, tak i s obcemi Moravskoslezského kraje, kdy dosahuje
průměrně 80 % těchto hodnot. Obce, které na svém území mají zavedený individuální nádobový sběr,
většinou převyšují republikový průměr. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že některé části města nejsou
plynofikovány, lze předpokládat, že dochází k jeho spalování v domácích zdrojích.
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Z fyzické analýzy komunálního odpadu provedené dne 24. 5. 2022 vyplývá, že u bytové zástavby zůstalo
ve směsném komunálním odpadu cca 4 % papíru, u rodinné zástavby cca 2 %. Ve městě Šenov převládá
rodinná zástavba, proto lze teoreticky předpokládat množství papíru v SKO cca 46 t. Skladba
domovního odpadu venkovské zástavby obcí ČR uvádí 5,8 % papíru v SKO. Město Šenov má velmi
vysokou míru separace.
Dle smlouvy o zajištění nakládání s odpady uzavřenou s FCC Česká republika, s.r.o. jsou výkupní ceny
papíru pro rok 2022 ve výši 2 800Kč/tunu. Město tak teoreticky přichází o příjem cca 128.800 Kč/rok.

C.1. Školní sběr papíru
Na území obce se nachází devítiletá Základní škola Šenov na ulici Radniční náměstí a Těšínské, kterou
navštěvuje cca 800 dětí a Mateřská škola na Lapačce a Lipové, kterou navštěvuje cca 190 dětí. Město
nemá informaci, že by se v rámci školy a školky prováděl školní sběr papíru, v případě, že tomu tak je,
nedostává informaci o sebraném množství.
Školní sběr papíru je významným prvkem v enviromentálním vzdělávání se zaměřením na nejmenší
generaci, která potom přenáší osvojené návyky i do domácností. Jedná se tedy spíše o systematickou
výchovu ke správnému nakládání s odpady.
Podle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021, dle § 20 Školní sběr, se
mění způsob nakládání a evidence odpadů pocházejících ze „Školního sběru“.
(1) Škola může od žáků nebo studentů přebírat odpady papíru, plastů a kovů z domácností. V tomto
případě se na školy nevztahují povinnosti provozovatele zařízení.
(2) Škola se okamžikem převzetí odpadu v rámci školního sběru stává jeho vlastníkem a obec,
na jejímž území se škola nachází, jeho původcem. Původcem tohoto školního odpadu je tedy město
Šenov.
(3) Škola plní ve vztahu k převzatým odpadům všechny povinnosti původce odpadu, s výjimkou
povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.
(4) Na obec se ve vztahu k odpadu převzatému v rámci školního sběru nevztahují povinnosti původce
odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.
(5) Škola předá do 15. ledna obci, na jejímž území se nachází, údaje o hmotnosti převzatých druhů
odpadů a zařízeních určeným pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za předchozí
kalendářní rok.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob předání údajů podle odstavce 5.
Bod (5) platí až za kalendářní a ohlašovací rok 2021, tedy povinnost poskytnout uvedené informace
„školou“ pro obec na jejímž území se nachází, bylo poprvé k 15. 1. 2022.
Všechny odpadové společnosti organizují soutěže týkající se školního sběru papíru. Např. společnost
FCC Česká republika, a.s. organizuje soutěž „Pan Popela“, kdy přistavení kontejneru je pro zapojenou
školu zdarma, navíc získá finance za vytříděný papír a může vyhrát finanční odměnu.
Takto sebrané odpady může město vykazovat v rámci výkazu systému EKO-KOM, získá tak finanční
odměnu, zvýší míru recyklace komunálních odpadů a výtěžnost papíru.
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Doporučení: Podpořit školu v aktivitách týkajících se školního sběru a do evidence odpadů zahrnout
i papír takto sebraný.
Škola je vlastníkem odpadu, město se stává jeho původcem s povinností zahrnout toto množství do
ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. Toto je nutno ošetřit smluvně.

C.2. Ekonomika systému nakládání s papírem
Svoz papíru je od 1. 1. 2022 realizován prostřednictvím příspěvkové organizace města. Svezený papír
je předáván společnosti FCC Česká republika, s.r.o., se kterou má město uzavřenu Smlouvu o
koupi/převzetí materiálově využitelného odpadu. Dle této smlouvy veškerý papír s katalogovým číslem
20 01 01 Papír a lepenka je společností vykupován dle platného ceníku. Tento ceník se aktualizuje
v závislosti vývoje cen této komodity na trhu.
Město dále získává odměnu od obalové společnosti EKO-KOM dle jejich aktuálního ceníku.
Na základě dat z ročního hlášení ISPOP a dat o nákladech, které město poskytuje systému EKO-KOM
v rámci ročního dotazníku, byly vypočteny průměrné jednotkové náklady za období 2017-2021.
Tabulka 25 Vývoj nákladů spojených s tříděným sběrem papíru
2017

2018

2019

2020

2021

Kč/rok

107 210

125 070

128 848

714 264

722 849

Produkce (t)

40,28

46,71

47,95

110,31

125,82

Náklady na tunu
papíru (Kč/t)

2 662

2 678

2 687

6 475

5 745

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování

V průběhu let 2017 – 2019 byl průměrný náklad na tunu papíru 1 675 Kč/t papíru. Přechodem na
individuální nádobový systém došlo ke zvýšení nákladů na 245 % průměrné hodnoty v roce 2020
a 215 % průměrné hodnoty v roce 2021. Zvýšení nákladů je rovněž dáno úpravou smluvních cen, které
byly v předchozích 4 letech zafixované z důvodu platné smlouvy.
Závěr:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Papír, lepenka jsou sbírány společně.
Papír je sbírán do individuálních nádob u téměř 80 % domácností.
Pytlový sběr není realizován.
Papír tvoří 4 % produkce celkového množství komunálního odpadu.
Kontejnery o objemu 1 100 l jsou rozmístěny rovnoměrně na 12 stanovištích.
Celková výtěžnost papíru je lehce podprůměrná.
Na základě fyzické analýzy odpadů zůstává v SKO 2 % papíru, město má velmi vysokou
míru separace.
Náklady spojené se sběrem papíru přechodem na individuální nádobový systém vzrostly
skokově v průměru na 230 % původních hodnot.
Dle předložených smluv a dodaných podkladů město využívá všechny možnosti ke
zvyšování příjmů a snižování výdajů za sběr papíru. Odpadová společnost papír vykupuje,
město využívá systému odměn od společnosti EKO-KOM
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●

Město nemá zapojenou žádnou výkupnu ani školu do systému sběru.

D. PLAST
Ve městě jsou sbírány plasty a plastové obaly společně s nápojovým kartonem a kovovými obaly.
V § 59 odst. 2 zákona o odpadech se uvádí, že obec není povinna odděleně soustřeďovat odpad plastů,
skla a kovů, pokud tím nedojde s ohledem na další způsob nakládání s nimi k ohrožení možnosti
provedení jejich recyklace. Metodickým pokynem ze dne 29. června 2021, čj.: MZP/2021/720/904,
MŽP uvedlo, že je možné nápojové kartóny sbírat společně s plasty, přestože jsou zařazovány jako
papír.
Dostupnost kontejnerů a hustota sběrné sítě
Do konce roku 2019, než město přešlo na individuální nádobový systém, bylo dle Dotazníku o nakládání
s komunálním odpadem v obci na území města rozmístěno 79 nádob o objemu 1 100 l. Od roku 2020
je počet 1 100 l kontejnerů 30 ks, umístěných na 18-ti veřejně dostupných místech. Jedná se výhradně
o nádoby s horním výklopem, četnost svozu je stanovena 1 x týdně. Kontejnery na veřejně dostupných
místech jsou rozmístěny u bytových domů a zahrádkářských/chatových osad. V rámci místního šetření
byla prověřena správnost těchto údajů za rok 2022, které odpovídají skutečnosti a uvedeným údajům
v EKOKOM Dotazníku za rok 2021. Informace z předchozích let nelze nijak zpětně ověřit.
U rodinných domů je sběr realizován do individuálních nádob o objemu 240 l. Četnost svozu je 1 x 21
dní, v případě přeplnění nádoby mají občané možnost odevzdat odpad na sběrném dvoře (místě) v ulici
Na Sedlácích. Takto zapojených domácností do systému D2D je 1 693 (88 %) z celkového počtu 1 931
domácností.
Svoz nádob si město od 1. 1. 2022 zajišťuje samo prostřednictvím příspěvkové organizace MěPOS.
V případě přeplněnosti nádoby je tato skutečnost zaznačena. Obsah nádob je předává společnostem
FCC Česká republika, s.r.o. a Frýdecká skládka a.s.
Pytlový sběr se neprovádí.
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Tabulka 26 Počet sběrných nádob na plast
Rok

Počet veřejných sběrných
stanovišť/počet kontejnerů

Počet individuálních
nádob

2021

18/30

1 780

Zdroj: informace od města

Hustota, dostupnost i donášková vzdálenost sběrné sítě je díky individuálnímu nádobovému sběru na
maximální možné úrovni.
Tabulka 27 Celkové množství vytříděných plastů
Rok

Plast

Kat.
odp.

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Produkce (t)

O

95

86

96

117

129

181

0

-9

+ 10

+ 21

+ 12

+52

4

4

4

4

4

6

15

14

15

18

20

28

6 385

6 400

6 393

6 419

6 477

6477

Meziroční bilance (t)
Podíl na celkovém
množství komunálních
odpadů (%)
Přepočet na obyvatele
(kg)
Počet obyvatel

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování, predikce roku 2022

*2022 produkce roku 2022 je stanovena výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
Z tabulky vyplývá, že množství sebraného plastu bylo v letech 2017 - 2019 poměrně vyrovnané,
průměrně 93 t. Přechodem na individuální sběr v roce 2020 došlo k jeho skokovému nárůstu. V roce
2021 byla produkce na 138 % průměru let 2017 – 2019. Na základě dat roku 2022 lze v případě
neměnného stavu předpokládat nárůst produkce plastu na dvojnásobek průměru let 2017 - 2019.
Celková výtěžnost kg/obyvatele
Hlavním parametrem, na kterém lze sledovat vývoj tříděných sběrů, je celková výtěžnost, která udává
množství vytříděných kilogramů dané komodity jedním obyvatelem za kalendářní rok.
Z tabulky vyplývá, že v roce 2017 - 2019 činila produkce průměrně 15 kg/obyvatele, skokově pak
vzrostla na 20 kg/obyvatele v roce 2021. Na základě dat roku 2022 lze v případě neměnného stavu
předpokládat další nárůst produkce plastů o další 8 kg/obyvatele.
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Graf 5 Produkce plastů (t) a celková výtěžnost (kg/obyvatel)
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Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování, predikce roku 2022

Tabulka 28 Výtěžnost plastů oproti obcím MSK a ČR (kg/obyvatele)
Rok

Město Šenov

MSK

Průměr ČR

2017

15

13,7

12,6

2018

14

14,3

13,5

2019

15

15,2

14,6

2020

18

16,2

15,7

2021

20

16,7

16,1

2022*

28

Zdroj: EKO-KOM, a.s., vlastní výpočet, predikce roku 2022

*2022 produkce roku 2022 je stanovena výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
Z tabulky vyplývá, že výtěžnost systému lze hodnotit jako nadprůměrnou při srovnání s obcemi v MSK
a ČR. Obce, které na svém území mají zavedený individuální nádobový sběr, většinou převyšují
republikový průměr, což se potvrzuji i ve městě Šenov. Dostupnost sběrné sítě občany motivuje třídit.
Z fyzické analýzy komunálního odpadu provedené dne 24. 5. 2022 vyplývá, že u bytové zástavby zůstalo
ve směsném komunálním odpadu cca 7 %, u rodinné zástavby cca 4 % plastů. Ve městě Šenov převládá
rodinná zástavba, proto lze teoreticky předpokládat množství plastů v SKO cca 46 t. Skladba
domovního odpadu venkovské zástavby obcí ČR uvádí 8,5 % plastu v SKO. Město Šenov má vysokou
míru separace.
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D.1. Ekonomika systému nakládání s plastem
Svoz plastu je od 1. 1. 2022 realizován prostřednictvím příspěvkové organizace města. Svezený plast je
předáván společnosti FCC Česká republika, s.r.o., se kterou má město uzavřenu Smlouvu o
koupi/převzetí materiálově využitelného odpadu.
Dle této smlouvy město společnosti FCC Česká republika, s.r.o. za převzetí smíšeného netříděného
plastu ze separací s katalogovým číslem 20 01 39 Plasty platí částku dle ceníku pro rok 2022. Tento
ceník se aktualizuje v závislosti vývoje cen této komodity na trhu.
Město dále získává odměnu od obalové společnosti EKO-KOM dle jejich aktuálního ceníku.
Tabulka 29 Vývoj nákladů spojených s tříděným sběrem plastu
2017

2018

2019

2020

2021

Kč/rok

423 643

382 846

427 186

1 307 201

3 561 955

Produkce (t)

94,60

86,47

96,34

116,64

128,62

Náklady na tunu
plastu (Kč/t)

4 478

4 428

4 434

11 207

27 694

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování

V průběhu let 2017 – 2019 byl průměrný náklad na tunu plastu 4 447 Kč/t plastu. Přechodem na
individuální nádobový systém došlo ke zvýšení nákladů, v roce 2021 na 252 % průměrné hodnoty
předchozích let, a v roce 2022 na 623 % této průměrné hodnoty. Zvýšení nákladů je rovněž dáno
úpravou smluvních cen, které byly v předchozích 4 letech zafixované z důvodu platné smlouvy.
Dle srovnávacích dat EKO-KOM za rok 2020 byly náklady v MSK 6 862 Kč/t plastu. Ačkoliv zpracovatel
nemá aktuální srovnávací data nákladů obcí MSK za rok 2021, lze se domnívat, že budou na přibližně
stejné úrovni. Pak náklady města Šenov v roce 2021 dosáhly 404 % nákladů měst MSK.
Závěr:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plasty jsou sbírány společně s nápojovým kartonem a kovovými obaly.
Plast je sbírán do individuálních nádob u téměř 90 % domácností.
Pytlový sběr není realizován.
Plast tvoří 4 % produkce celkového množství komunálního odpadu.
Kontejnery o objemu 1 100 l jsou rozmístěny na 18 stanovištích.
Celková výtěžnost plastu je nadprůměrná.
Na základě fyzické analýzy zůstává v SKO 4 % plastů, město má vysokou míru separace.
Náklady spojené se sběrem plastu přechodem na individuální nádobový systém vzrostly
skokově až na 623 % původních hodnot let 2017 – 2019.
Cena za převzetí 1 tuny se aktualizuje dle vývoje cen na trhu. Dle předložených smluv
a dodaných podkladů město využívá všechny možnosti ke zvyšování příjmů a snižování výdajů
za sběr plastů. Město využívá systému odměn od společnosti EKO-KOM
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E. NÁPOJOVÝ KARTON
Nápojový karton je sbírán společně s plastovými obaly, které jsou od roku 2022 předávány společnosti
FCC Česká republika, s.r.o. V rámci čtvrtletních hlášení zasílaných společnosti EKO-KOM, a.s. není
nápojový karton v letech 2018 – 2020 svozovou společností evidován a vykazován. Produkce
nápojového kartonu, uvedeného ve čtvrtletních výkazech pro společnost EKO-KOM, a.s., za rok 2021
byla 0,581 t (0,09 kg/obč.). Výtěžnost nápojového kartonu v rámci MSK je v roce 2021 ve výši 0,3
kg/obč. a v rámci ČR ve výši 0,4 kg/obč. Údaje o produkovaném množství nápojových kartónů nejsou
vykazovány v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Doporučení: Evidovat množství nápojového kartonu a data rovněž zasílat společnosti EKO-KOM, a.s..
Odměna za tunu vytříděného nápojového kartonu je dle ceníku platného pro rok 2022 ve výši 6 870
Kč/tunu.

F. SKLO
Ve městě je sbíráno pouze směsné sklo, čiré sklo není sbíráno samostatně. Ke sběru se využívá 40 ks
nádob se spodním výsypem o objemu 2 100 l rozmístěných na 31 stanovištích. V rámci místního šetření
byla prověřena správnost těchto údajů za rok 2022, které odpovídají skutečnosti a uvedeným údajům
v EKOKOM Dotazníku za rok 2021. Informace z předchozích let nelze nijak zpětně ověřit.
Četnost svozu je 1 x měsíc. Svoz skla je zajišťován prostřednictvím společnosti Frýdecká skládka, a.s.,
příspěvková organizace MěPOS nevlastní vozidlo s ramenem. Na sběrném dvoře je možnost odkládat
tabulové sklo.
Dostupnost kontejnerů a hustota sběrné sítě
Kontejnery jsou po městě rozmístěny rovnoměrně s ohledem na využití dříve zavedených sběrných
míst, ale nemají zastoupení na všech zřízených stanovištích. Důvody jsou jednak nedostatek prostoru
na vlastních pozemcích pro umístění všech kontejnerů a jednak blízkostí jiného kontejneru na sklo.
Tabulka 30 Počet sběrných nádob na sklo
Rok

Počet sběrných stanovišť

Počet nádob

2017 - 2022

31

40

Zdroj: informace od obce
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Obrázek 9 Rozmístění nádob na sklo ve městě Šenov se zobrazením donáškové vzdáleností 150 m

Zdroj: vlastní model GIS

Na mapě výše jsou znázorněna jednotlivá stanoviště nádob na sklo rozmístěná po městě. Oranžová
kružnice vyznačuje akceptovatelnou 150 m vzdálenost. Z mapy je patrné, že donášková vzdálenost je
v řadě míst vyšší, což odpovídá možnostem u tohoto typu zástavby s rozlehlými zahradami. U všech
míst na trase obyvatelstva, jako jsou obchody, školy, restaurace, úřad nebo autobusové zastávky, jsou
tyto nádoby na sklo umístěné.

F.1. Zhodnocení stanovišť
V rámci zpracování této studie bylo provedeno zhodnocení jednotlivých stanovišť na sklo. Lze
konstatovat, že většina nádob je umístěna ve vhodném místě z hlediska bezpečnosti, polohy
v zástavbě, viditelnosti stanoviště, poloze na trase pohybu obyvatelstva i dostupnosti pro svozovou
techniku.
Doporučení: Zajistit údržbu nádob na sklo. Z praxe vyplývá, že špinavá nádoba zejména na využitelné
složky odrazuje občany od důsledného třídění. Toto se týká nádob na sklo lokality Vraclavská,
Těšínská u obchodu Hruška, ZŠ Podlesí.
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Tabulka 31 Počet obyvatel na 1 nádobu na sklo
Město Šenov
Počet obyvatel na 1
Počet nádob
nádobu
40
159
40
160
40
160
40
160
40
162

Rok
2017
2018
2019
2020
2021

ČR
Počet obyvatel na 1 nádobu
170
165
162
159
156

Zdroj: EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování

Hustota sběrné sítě ve městě je srovnatelná s ostatními obcemi ČR. Toto srovnání nezohledňuje
objemy nádob, ale pouze jejich počet.
Objem nádob na počet obyvatel
Tabulka 32 Instalovaný objem nádob na sklo na jednoho obyvatele (l/obyvatele)
Rok

Město Šenov

ČR

2019
2020
2021

13,1
13,0
12,9

10,5
10,7
bez dat

Zdroj: EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování

Jak vyplývá z tabulky, celkový instalovaný objem nádob na sklo dosahuje průměru 13 l na jednoho
obyvatele. Ve srovnání s dalšími obcemi instalovaný objem přesahuje průměrné hodnoty obcí ČR
o 30 %. Je to dáno velkou hustotou sběrné sítě, která výrazně přispívá k vysoké výtěžnosti této
komodity.
Tabulka 33 Celkové množství vytříděného směsného skla
Rok

Sklo

Kat.
odp.

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Produkce (t)

O

122

123

123

113

119

135

0

+1

0

-10

+6

+16

5

5

5

4

4

5

19

19

19

18

18

21

6 385

6 400

6 393

6 419

6 477

6 477

Meziroční bilance (t)
Podíl na celkovém
množství komunálních
odpadů (%)
Přepočet na obyvatele
(kg)
Počet obyvatel

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní výpočet, predikce roku 2022
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*2022 produkce roku 2022 je stanovena výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
Z tabulky je patrno, že produkce vytříděného skla má setrvalý stav. Ten je odrazem setrvalého stavu
způsobu sběru tohoto odpadu. Předpokládá se, že přechod na individuální nádobový systém má vliv
na zvýšení povědomí občanů o nezbytnosti třídění a dojde i ke zvýšení výtěžnosti odpadů, u kterých
není individuální sběr nastaven. Podíl vytříděného skla na celkovém množství komunálních odpadů se
pohybuje mezi 4 – 5 %.
Z fyzické analýzy odpadů vyplynulo, že množství skla, které se ještě nachází ve SKO je na úrovni 7 % u
bytové zástavby a 5 % u rodinné zástavby. Vzhledem k převládající rodinné zástavbě, zůstává tedy
nevytříděno cca 57 t skla za rok. Skladba domovního odpadu obcí ČR uvádí 3,4 % skla ve SKO. Město
Šenov má nižší míru separace.
Dle smlouvy o zajištění nakládání s odpady uzavřenou s Frýdeckou skládkou, a.s. jsou výkupní ceny skla
250 – 330 Kč/tunu. Město tak teoreticky přichází o příjem cca 15.000 – 18.000 Kč/rok.
Celková výtěžnost kg/obyvatele
Hlavním parametrem, na kterém lze sledovat vývoj tříděných sběrů, je celková výtěžnost, která udává
množství vytříděných kilogramů dané komodity jedním obyvatelem za kalendářní rok.
Graf 6 Produkce skla (t) a celková výtěžnost (kg/obyvatel)
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Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování, predikce roku 2022

*2022 produkce roku 2022 je stanovena výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
Jak vyplývá z tabulky, produkce vytříděného skla vykazuje ve sledovaném období setrvalý stav.
V přepočtu na obyvatele je toto množství 19 kg/obyvatel.
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Tabulka 34 Srovnání výtěžnosti skla oproti obcím MSK a ČR (kg)
Rok

Město Šenov

MSK

Průměr ČR

2017
2018
2019
2020
2021
2022*

19
19
19
18
18
21

12,0
12,4
12,9
14,4
14,4

12,0
12,6
13,3
14,5
14,6

Zdroj: EKO-KOM, a.s., vlastní výpočet, predikce roku 2022

*2022 produkce roku 2022 je stanovena výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
Z tabulky vyplývá, že výtěžnost systému lze hodnotit jako nadprůměrnou při srovnání s obcemi v MSK
a ČR.
Efektivita využití sběrné sítě
Frekvence svozu je 1 x měsíc. Ve městě je rozmístěno 40 nádob každá o objemu 2 100 l. Celkově bylo
v roce 2021 provedeno 13 svozů, což přestavuje 1 092 m3 obsloužených nádob ve městě. Roční
produkce skla svezeného z města činila 119 tun. Efektivita sběrné sítě dosahuje 108,9 kg/m3.
Tabulka 35 Efektivita využití sběrné sítě v nádobovém sběru skla (kg/m3)
Rok

Město Šenov

ČR

2019
2020
2021

112,6
103,5
108,9

117,4
120,1
117,7

Zdroj: EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování

Z hodnot v tabulce vyplývá, že efektivita využití sběrné sítě města obdobná jako u ostatních obcí ČR.

E.2. Ekonomika systému nakládání se sklem
Na základě dat z ročního hlášení ISPOP a dat o nákladech, které město poskytuje systému EKO-KOM
v rámci ročního dotazníku, byly vypočteny průměrné jednotkové náklady za období 2017 - 2021.
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Tabulka 36 Vývoj nákladů spojených s tříděným sběrem skla
2017

2018

2019

2020

2021

Kč/rok

127 063

126 455

128 228

118 223

118 110

Produkce (t)

121,66

122,63

122,51

113,38

119,36

Náklady na tunu
plastu (Kč/t)

1044,4

1031,2

1046,7

1042,7

989,5

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování

V průběhu sledovaného období jsou náklady spojené s tříděným sběrem skla na přibližně stejné úrovni,
v průměru 1 030 Kč/t. Systém je nastaven po celé sledované období stejně, svozová společnost výrazně
nezměnila nastavené podmínky.
Dle srovnávacích dat EKO-KOM za rok 2020 byly náklady v MSK 1 527 Kč/t skla. Město Šenov je tedy
přibližně na 68 % nákladů měst MSK.
Závěr:
●
●
●
●
●
●

V obci je do speciálních nádob sbíráno pouze směsné sklo, čiré sklo není sbíráno samostatně,
tabulové sklo lze odevzdávat na sběrném dvoře.
Sklo tvoří do 4 – 5 % produkce celkového množství komunálního odpadu.
Celková výtěžnost skla je nadprůměrná ve srovnání s obcemi ČR i MSK.
Na základě fyzické analýzy odpadů zůstává v SKO 5 % skla, město má nižší míru separace.
Efektivita využití sběrné sítě je srovnatelná s obcemi ČR
Náklady spojené se sběrem skla jsou neměnné a na nižší úrovni než u obcí MSK.

G. KOVY
Ve městě není zaveden samostatný nádobový sběr kovových odpadů včetně jejich obalové složky.
Vybrané kovové komunální odpady (plechovky od potravin, nápojů a kovové obaly od kosmetiky) je
možné odkládat do společných kontejnerů s plasty (individuálních i společných). Počet sběrných
kontejnerů je tedy totožný jako pro plastové odpady.
Občané mohou kovové odpady odevzdávat na Sběrném dvoře/místě v ulici Na Sedlácích.
Veškeré množství kovových odpadů (ze separovaného sběru i ze sběrného dvora) by mělo být
evidováno v rámci Hlášení o produkce a nakládání s odpady. Kovové odpady v ročním hlášení nejsou
uvedeny, až od roku 2021 (množství 10,55 t). Tímto způsobem město přichází o významnou položku
v rámci zajištění recyklovatelné složky komunálního odpadu, kterou má dle nového zákona tvořit v
kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 % z komunálního odpadu.
Z fyzické analýzy komunálního odpadu provedené dne 24. 5. 2022 vyplývá, že u bytové zástavby zůstalo
ve směsném komunálním odpadu 2,4 %, u rodinné zástavby 0,89 %. Ve městě Šenov převládá rodinná
zástavba, proto lze teoreticky předpokládat produkce množství kovů v SKO cca 11 t/rok. Skladba
domovního odpadu obcí ČR uvádí 2,6 % kovů v SKO. Město Šenov má vyšší míru separace.
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Je potřeba zdůraznit skutečnost, že na obalové kovové odpady získává město příspěvky od
autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., a proto je v jejím zájmu, aby tyto odpady skutečně
byly ze směsného komunálního odpadu vytříděny a také evidovány.
Kovové odpady ze sběrného dvora jsou odváženy do nejbližší sběrny Tera Industry s.r.o. v Havířově –
Šumbarku. Další blízké sběrny jsou např. Demonta T, s.r.o. – Havířov, Sendy – Kovy s.r.o. Ostrava
Radvanice a Bartovice nebo Petřvald, CENTROMAT s.r.o. Ostrava – Kunčičky.
Obec nemá zapojenou do systému žádnou výkupnu druhotných surovin do systému obce, díky čemuž
nevykazuje veškeré vytříděné množství kovů občany. Pokud by město vykazovalo i tyto odpady v rámci
výkazu systému EKO-KOM získalo by odměnu na takto vytříděné odpady a zároveň by si zvýšilo míru
recyklace komunálních odpadů.
Doporučení: Důsledně uvádět množství kovů v rámci Hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Do obecného systému odpadového hospodářství zapojit výkupny, kam občané obce odevzdávají
kovové odpady. Do evidence uvádět sběry kovů dobrovolnými hasiči či složkami obce (školská
zařízení, služby obce aj.) a zvýšit tak produkci tříděných odpadů, odměnu ze systému EKO-KOM, a.s.
i míru recyklace komunálních odpadů.
Závěr:
●
●
●

Kovové obaly se sbírají společně s plasty a nápojovým kartonem.
Ve městě je možno kovy odevzdat ve sběrném dvoře.
Na základě fyzické analýzy odpadů zůstává v SKO cca 1 % kovů, město má vyšší míru separace.

H. OBJEMNÝ ODPAD
Je oddělený sběr té složky komunálního odpadu, jejíž rozměry a hmotnost ji nedovolují odkládat do
nádob na sběr směsných komunálních odpadů. Objemný odpad je možné celoročně odevzdat ve
Sběrném dvoře v ulici Na Sedlácích. Sběr objemných odpadů a jeho propagace je velmi významná
z hlediska omezení vzniku černých skládek. Velkou část objemných odpadů tvoří dřevo. Dřevo město
z tohoto odpadu vytřiďuje a za úplatu předává společnosti SYLVA CZ, s.r.o. Takto vytříděného dřeva je
v průběhu sledovaného období mezi 60 – 90 t. Objemný odpad je předáván na skládku společnosti
DEPOS Horní Suchá, a.s.
Tabulka 37 Celkové množství vytříděného objemného odpadu
Rok

Objemný odpad

Kat.
odp.

2017

2018

2019

2020

2021

Produkce (t)

O

141

140

173

189

184

Meziroční bilance (t)

0

-1

+ 33

+ 16

-5

Podíl na celkovém množství
komunálních odpadů (%)

6

6

7

6

6

Přepočet na obyvatele (kg)

22

22

27

30

28

Počet obyvatel

6 385

6 400

6 393

6 419

6 477

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní výpočet
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Objemné odpady jsou soustřeďovány do kontejnerů.

H.1. Ekonomika systému nakládání s objemným odpadem
Na základě dat z ročního hlášení ISPOP a dat o nákladech, které město poskytuje systému EKO-KOM
v rámci ročního dotazníku, byly vypočteny průměrné jednotkové náklady za období 2017 - 2021.
Tabulka 38 Vývoj nákladů spojených s objemným odpadem
2017

2018

2019

2020

2021

Kč/rok

428 261

422 774

523 400

573 488

580 290

Produkce (t)

141,34

139,9

173,35

189,45

184,08

Náklady na tunu VO
(Kč/t)

3 030

3 022

3 019

3 027

3 152

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování

V průběhu sledovaného období dochází k nárůstu množství objemného odpadu a přímo úměrně tomu
i k nárůstu nákladů na nakládání s objemným odpadem. K výraznému nárůstu ceny za odstraňování
objemného odpadu na skládce nedochází.
Z výše uvedeného vyplývá, že průměrné náklady spojené s nakládáním s objemnými odpady byly v roce
2021 srovnatelné s obdobnou velikostní skupinou obcí a mírně nižší než průměrné náklady obcí
Moravskoslezského kraje.
Fakturace objemného odpadu je přehledná a nezakládá pochybnost nad účtováním DPH u zákonného
poplatku za uložení na skládku, které je od DPH osvobozeno.
Závěr:
●
●
●
●

Objemný odpad se odevzdává pouze na sběrném dvoře.
Objemný odpad je po jeho sběru uložen na skládce odpadů.
Z objemného odpadu jsou na sběrném dvoře vytříděny využitelní komodity, např. dřevo a kovy.
Fakturace objemného odpadu je přehledná a nezakládá pochybnost nad účtováním DPH u
zákonného poplatku za uložení na skládku, které je od DPH osvobozeno.

I. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ KOMUNÁLNÍ ODPADY
Povinnost zavést oddělený sběr bioodpadů byla dána již starým zákonem o odpadech, resp. povinnosti
vyplývaly z prováděcí vyhlášky. Nový zákon v této oblasti nic nemění. Město na svém území nabízí
občanům škálu služeb, jak s tímto odpadem rostlinné původu nakládat.
Jako prevenci vzniku odpadů město rozdalo svým občanům ve třech etapách 2 000 ks domácích
kompostérů, v rámci sběrného dvora jsou pak umístěny 2 ks velkokapacitních kontejnerů. Tyto
kompostéry mají sloužit nejen na odpad ze zahrad, ale i pro kuchyňské rostlinné zbytky.
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je možné odložit do hnědých sběrných nádob.
Z celkového počtu domácností 1 931 je 1 355 domácností vybavených hnědými nádobami (240 l) na
ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Primárně však mají být využívány kompostéry.
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Svoz tohoto odpadu je zajišťován od dubna do listopadu prostřednictvím městské společnosti MěPOS,
příspěvková organizace, ve 21 denních cyklech. BRKO je dále předáváno k využití společnosti DEPOS
Horní Suchá, a.s.
Tabulka 39 Produkce BRKO ve městě Šenov v roce 2021
Produkce [t/rok]

Kat. číslo
odpadu

Název druhu
odpadu

Kat.
odp.

2017

2018

2019

2020

2021

200201

Produkce (t)

O

344

389

368

867

897

Meziroční bilance
(t)
Podíl na celkovém
množství
komunálních
odpadů (%)
Přepočet na
obyvatele (kg)

0

+45

-21

+499

+30

14

16

14

28

30

54

61

58

135

138

Počet obyvatel

6 385

6 400

6 393

6 419

6 477

2 484

2 374

2 613

3 134

3 013

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní zpracování

Vzhledem ke skutečnosti, že produkce BRKO je vyšší až v druhé polovině roku, není jeho produkce pro
rok 2022 predikována, ale je použito množství roku 2021.
Z pohledu plnění recyklačních cílů představuje BRKO velmi významný prvek, kterým lze přispět k jejich
naplňování.

I.1. Ekonomika systému nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem:
Na základě dat z ročního hlášení ISPOP a dat o nákladech, které město poskytuje systému EKO-KOM
v rámci ročního dotazníku byly vypočteny průměrné jednotkové náklady let 2017 - 2021.
Tabulka 40 Vývoj nákladů spojených s BRKO
2017

2018

2019

2020

2021

Náklady (Kč/rok)

203 798

209 099

199 191

1 301 483

1 475 956

Produkce (t)

344

389

368

867

897

Náklady na tunu
BRKO (Kč/t)

592

537

542

1 502

1 646

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování

Z hlediska množství BRKO i nákladů na jeho svoz a odstraňování je sledované období 2017 – 2019 bez
výraznějších změn. K nárůstu ceny dochází až s přechodem na individuální nádobový systém D2D, kdy
vzrostly náklady na jeho svoz. V predikci nákladů na rok 2022 lze předpokládat výrazné snížení i
v těchto nákladech, neboť i svoz BRKO je zajišťováno příspěvkovou společností MěPOS.
Z fyzické analýzy komunálního odpadu provedené dne 24. 5. 2022 vyplývá, že u bytové zástavby zůstalo
ve směsném komunálním odpadu cca 12 % BRKO, u rodinné zástavby cca 14 %. Ve městě Šenov
převládá rodinná zástavba, proto lze teoreticky předpokládat množství BRKO ve SKO cca 422 t/rok.
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Skladba domovního odpadu venkovské zástavby obcí ČR uvádí 23,8 % BRKO vč. gastroodpadů ve SKO.
V rámci fyzické analýzy odpadů měl GASTROODPAD zastoupení 7 %. Město Šenov má průměrnou míru
separace BRKO jako ostatní obce ČR.
V rámci snižování množství BRKO je nutné se zaměřit na separaci kuchyňských biologicky rozložitelných
odpadů. Je důležité začít již v nastavení systému v dané domácnosti. K již nastaveným systémům třídění
plastu, papíru, skla a kovů v rámci domácností, je potřeba přidat i kuchyňský BRKO.
Doporučení: V rámci podpory třídění bioodpadu z kuchyní v domácnostech provést cílenou osvětu
podpořenou rozdáním domácích bio nádob. Investici na nádoby na separaci odpadů z domácnosti
nutné vnímat komplexně společně ve vztahu k celému systému odpadového hospodářství, nikoliv
jako samostatný náklad. Společně s BIO nádobami provést cílenou osvětu o využívání kompostérů
jako prioritní způsob odstraňování BRKO ze zahrad i kuchyní.
Závěr:
●
●
●

BRKO tvoří 30 % produkce celkového množství komunálního odpadu.
Dle fyzické analýzy odpadů zůstává ve SKO cca 14 % BRKO a 5 % gastroodpadů, město má
průměrnou míru separace.
Náklady sběru nejsou samostatně evidovány a jsou zahrnuty do nákladů sběrného dvora.

J. NEBEZPEČNÉ ODPADY
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je oddělený sběr těchto odpadů do speciálních
kontejnerů a nádob tak, aby nedošlo k jejich smíchání s jinými složkami komunálního odpadu. Jde
především o staré barvy, chemikálie, léky apod. Nebezpečné odpady je možné odevzdat celoročně na
sběrném dvoře.
Ve sledovaném období byly vykázány tyto druhy nebezpečných odpadů:
●
●
●
●
●
●

13 02 08* – Jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10* – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
20 01 13* – Rozpouštědla
20 01 14* – Kyseliny
20 01 27* – Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 32* – Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

Produkce nebezpečných odpadů uvedená v následující tabulce zahrnuje nebezpečné složky
komunálních odpadů skupiny 20 a také ostatní nebezpečné odpady jiných skupin, které jsou sbírány v
rámci systému města.
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Tabulka 41 Celkové množství vytříděného nebezpečného odpadu
Rok

Nebezpečné odpady

Kat.
odp.

2017

2018

2019

2020

2021

Produkce (t)

O

7,69

7,96

9,28

4,94

9,05

Meziroční bilance (t)

0

0,27

1,32

-4,34

4,11

Podíl na celkovém množství
komunálních odpadů (%)

0

0

0

0

0

Přepočet na obyvatele (kg)

1

1

1

1

1

Počet obyvatel

6 385

6 400

6 393

6 419

6 477

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní výpočet

Množství nebezpečných odpadů v přepočtu na roční produkci 1 obyvatele se pohybuje na průměrné
úrovni v rámci ČR, kde se produkce nebezpečných odpadů pohybuje na hodnotách od 0,7 po 1,4
kg/obyvatel/rok.
Podle nové odpadové legislativy platí, že odděleně soustřeďované nebezpečné složky komunálního
odpadu obec zařazuje pod katalogová čísla skupiny 20 Katalogu odpadů. Např. obaly od barev, a to
i s minimálním obsahem barvy se prioritně zařadí jako 20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla
a pryskyřice obsahující nebezpečné látky nebo 20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
neuvedené pod číslem 20 01 27. Tato povinnost mj. vyplývá z metodického pokynu MŽP ze dne
29. června 2021, čj.: MZP/2021/720/904. V evidenci za rok 2022 by již neměly být vykázány odpady
kat. č. 13 02 08 a 15 01 10.
Doporučení: V Hlášení o nakládání s odpady zařazovat komunální odpady pod katalogová čísla 20.
Odpad kat. č. 13 02 08* – Jiné motorové, převodové a mazací oleje zařadit pod kód 20 01 26* Olej a
tuk neuvedený pod číslem 20 01 26
15 01 10* – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné zařadit
pod kód 20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Závěr:
●
●

Produkce nebezpečných odpadů je ve sledovaném období na srovnatelné úrovni s obcemi ČR.
Nebezpečné odpady je nutné zařazovat podle Katalogu odpadů striktně do skupiny 20.

K. ODĚVY
Sběr oděvů je ve městě realizován v rámci předcházení vzniku odpadů prostřednictvím kontejnerů
umístěných na stanovištích a dále na sběrném dvoře. Četnost vývozu je individuální. Sběrné nádoby
patří společnosti TextilEco a.s. Do boxů je možné vkládat oděvy, boty, hračky aj.
Zákonem o odpadech stanovená povinnost zajistit oddělený sběr od 1. ledna 2025, již město splňuje.
V rámci katastru města je celkový počet kontejnerů na textil 5 ks. Jejich rozmístění je zobrazeno na
mapě. V rámci Dotazníku 2021 EKOKOM je uváděno 6 kontejnerů. V průběhu roku 2022 budou, dle
sdělení zástupce města, přidány 2 ks kontejneru na textil.
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Obrázek 10 Mapa rozmístění kontejnerů na textil

Zdroj: GIS mapa, vlastní zpracování

Donášková vzdálenost ke kontejnerům je větší než doporučených 150 m, teoretický počet obyvatel
připadající na 1 nádobu na textil je 1 300 obyvatel, rozmístění nádob je však nerovnoměrné a tato
průměrná hodnota je nevypovídající.
Z fyzické analýzy odpadů vyplynulo, že množství textilu, které se ještě nachází v SKO je na úrovni 6 % u
bytové zástavby a 6,5 % u rodinné zástavby. Vzhledem k převládající rodinné zástavbě zůstává
teoreticky nevytříděno cca 75 t oděvů/rok. Skladba domovního odpadu obcí ČR uvádí 2,3 % oděvů
ve SKO. Město Šenov má nižší míru separace.
Doporučení: Doplnit stávající sběrná místa (kde se nacházejí nádoby na sklo) o nádoby na textil.
Vhodné lokality jsou zejména na ulici Václavovická (býv. VOKD), Škrbeňská (Horizont). Ostatní
lokality dle prostorových možností umístění nádoby a svozových možností společnosti TextilEco a.s.
Závěr:
●
●

Obec má zajištěn systém pro sběr oděvů.
Rozmístění nádob na textil je nerovnoměrné.
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●

Dle fyzické analýzy odpadů zůstává v SKO 6,5 % textilu, město má nižší míru separace než obce
ČR.

J. OLEJE A JEDLÉ TUKY
Sběr jedlých tuků a olejů v obci probíhá prostřednictvím speciálních kontejnerů rozmístěných na 10
vybraných sběrných místech na základě uzavřené smlouvy se společností TRAFIN OIL, a.s. Odpadu je
přiřazeno katalogové číslo 20 01 25. V roce 2017 činila produkce tohoto dopadu 0,2 tun, v roce 2021
pak 2,04 tun.
Závěr:
●

Ve městě je zajištěn systém sběru olejů a jedlých tuků.

L. VYŘAZENÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ
Město je zapojeno do zpětného odběru v rámci kolektivního systému společností ELEKTROWIN a.s.
a Asekol s.r.o. Vysloužilé elektrozařízení mají občané možnost odevzdat v průběhu celého roku na
sběrném dvoře Na Sedlácích, mobilní svoz se neprovádí. Množství sebraného elektrozařízení není
městem samostatně evidován.
Závěr:
●

Ve městě je zajištěn systém sběru vysloužilých elektrozařízení.

M. STAVEBNÍ ODPADY
Stavební odpad není odpadem komunálním. Na území města je tento odpad možno odevzdat na
sběrném dvoře.
Odevzdání stavebního odpadu v rámci sběrného dvora je zpoplatněno. Podmínky předání stavebního
a demoličního odpadu včetně ceníku je uveden na webových stránkách města, sekci odpady.
Tabulka 42 Celkové množství stavebních odpadů
Kat. číslo
odpadu

Název druhu
odpadu

Produkce [t/rok]

Kat. odp.
2017

2018

2019

2020

2021

170101

Beton

O

90,42

4,76

49,60

53,44

66,24

170102

Cihly

O

8,96

11,30

20,68

18,30

151,96

O

145,5

38,26

0

275,06

22,9

O

25,54

12,20

143,28

58,72

44,28

170302

170504

Asfaltové směsi
neuvedené pod
číslem 170301
Zemina a kamení
neuvedené pod
číslem 170503
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CELKEM
Podíl na celkovém
množství
komunálního
odpadu (%)

270,42

66,52

213,56

405,52

285,38

11

3

10

13

9

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, vlastní výpočet

Z tabulky je patrné, že produkce stavebních odpadů je skutečně významná. Kromě roku 2018 tvořily
stavební odpady zhruba 10 % z celkové produkce odpadů ve městě. Legislativa umožňuje ze stavebních
odpadů bez příměsí vyrábět recyklát. V případě města Šenova se jedná o veškerý odpad (17 01 01, 17
01 02, 17 03 02, 17 05 04). Dle přechodného ustanovení vyhlášky č. 273/2021 Sb. mohou být tyto
odpady využívány jako recyklát do 31. 12. 2024 a u odpadu kat. č. 17 03 02 asfaltové směsi neuvedené
pod číslem 17 03 01 do 31. 12. 2023 je vedlejším produktem znovuzískaná asfaltová směs (§ 83 vyhlášky
č. 273/2021).
Doporučení: Zřídit plochu pro skladování stavebních odpadů vhodných k recyklaci a při dostatečném
množství zajistit jejich přepracování na stavební recyklát pomocí mobilní drtící a třídící linky.
Následně je možno recyklát používat v rámci drobných stavebních prací realizovaných městskou
společností.
Ekonomická náročnost: Platba mobilních linek se odvíjí od zrecyklované tuny na stroji a pohybuje se
v rozmezí 60 - 80 Kč/t (např. společnosti ZET služby s.r.o. nebo Rekultivace – recyklace s.r.o.).
Nově musí podle zákona o odpadech původce (občan) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo
údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro
opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Současně musí mít původce jejich předání
do odpadového zařízení v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

N. ZAPOJENÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ DO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
OBCE
Ve městě Šenov je dle registru živnostenského podnikání evidováno 1 581 ekonomických subjektů.
V tomto počtu jsou uvedeny veškeré podnikající osoby, tj. i ty, u kterých se nepředpokládá produkce
odpadů, jako např. činnost poradenství, ale i přesto je zde řada provozoven, které odpad produkují.
Podle statistik dosahují průměrné příjmy od živnostníků do systému odpadového hospodářství 4 %
z celkových příjmů. Město Šenov má zapojené několik živnostníků (cca 10) do systému nakládání
s odpady.
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Využívání veřejné sběrné sítě také drobnými podnikateli v oboru pohostinství, je faktor, který může
zvyšovat výtěžnost tříděného odpadu.
V rámci místního šetření, bylo provedeno zhodnocení nádob na odpad u Restaurace U Ryšky, U
Duchana, Na Horakůvce a nákupní středisko Hruška – Radniční náměstí, Šenov Křižovatka.
Restaurace u Ryšky má vlastní nádobu na SKO, která v době místního šetření obsahovala velký počet
skleněných lahví a dalšího nevytříděného materiálu. Separační nádoby u restaurace nejsou.
Obrázek 11 Restaurace u Ryšky

Zdroj: místní šetření

Nádoba na SKO je volně přístupná a skleněné láhve nemusí pocházet přímo z restaurace.
Restaurace U Duchana, ani nákupní středisko Hruška – Radniční náměstí ani v Šenově na Křižovatce,
nemají vlastní nádoby na tříděný odpad.
Obrázek 12 Restaurace U Duchana a Nákupní středisko Hruška – Radniční náměstí

Zdroj: místní šetření

Tito původci by měli řešit odpady individuálně, např. smlouvou s oprávněnou osobou na svoz odpadů
vznikající při jejich činnosti.
Druhou variantou je využít ustanovení zákona o odpadech a uzavřít smlouvu mezi obcí
a podnikatelským subjektem pouze na odstraňování materiálově využitelného odpadu. Je to řešení,
jak zvýšit procento vytřídění využitelných odpadů. Tento institut by mohl být zajímavý i pro původce,
neboť při celkovém zapojení nemusí plnit zákonné evidenční požadavky. Tato možnost je řešena v § 62
odst. 2 zákona o odpadech: Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje komunální odpad
nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady na základě písemné smlouvy s obcí
předávat do obecního systému. V takovém případě se odpady z obalů zařazují jako odpovídající druh
komunálního odpadu.
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S ohledem na místní šetření doporučujeme zkontrolovat u provozovatelů restauračních zařízení na
území města, jakým způsobem mají zajištěno předávání odpadů k dalšímu zpracování. Stávající sběrná
stanoviště jsou umístěna v bezprostřední blízkosti těchto provozů, lze se důvodně domnívat, že může
docházet ke zneužívání systémů.
Současně je potřeba upozornit, že pokud podnikatelé využívají obecní systém bez uzavřené smlouvy
o zapojení do obecního systému, jedná se o přestupek podle § 121 odst. 2 písm. o) zákona o odpadech:
využívá obecní systém v rozporu s § 62 odst. 2 zákona o odpadech, za což mu hrozí podle téhož § odst.
5 písm. b) zákona o odpadech sankce až do výše 10 mil. Kč. Kompetentní k provádění kontrol je
samotná obec.
Město má několik místních živnostníků zapojených do odpadového systému. Povinnosti podnikajících
fyzických a právnických osob při nakládání s komunálními odpady jsou uvedeny v § 62 odst. 2 zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Přínosy pro obec spočívají především v zavedení pořádku v nakládání s odpadem podobným
komunálnímu na území obce, produkovaným podnikatelskými a jinými subjekty. Je skutečností, že řada
zejména drobných původců odpadů své povinnosti dané zákonem o odpadech neplní a mnohdy je ani
neznají, nakládají s odpady podobnými komunálnímu v rozporu s předpisy. K nakládání s odpady často
bez souhlasu obcí využívají sběrných nádob umístěných na veřejných prostranstvích.
Aby byla realizace využívání obecního systému nakládání s komunálním odpadem ostatními původci
úspěšná, musí být podpořena organizovanou kampaní minimálně na internetových stránkách města
a v místním tisku. Zejména drobní a střední původci odpadů na území města by měli být informováni
o zákonem daných povinnostech, o možnostech a způsobech plnění jednotlivých povinností, o stavu
nakládání s odpadem podobným komunálnímu ve městě a o opatřeních, které město připravuje pro
jeho zlepšení, jakož i o výhodách, které tato opatření přinesou původcům a všem občanům města.
Příklad vhodně formulované implementace zapojení podnikatelských subjektů z města Bohumín:
Živnostníci, jak nakládáte s odpady? Splnění povinnosti, kterou ukládá zákon, lze vyřešit uzavřením
smlouvy s městem.
Barevné kontejnery na tříděný odpad byly ve městě původně určeny jen občanům. Podnikatelé si museli
zajistit povinnou separaci sami. Město Vám proto vychází vstříc a podnikatelům s menšími
provozovnami umožňuje využívat za symbolickou částku síť separačních kontejnerů. Stačí jen podepsat
smlouvu s městem.
Město Bohumín rovněž zavedlo motivační bonus - Smlouvy se zájemci o novou službu město uzavírá již
nyní. Ti, kteří smlouvy uzavřou v tomto roce, budou moci separační kontejnery využívat letos zdarma.
Město jim službu bude fakturovat až od příštího roku.
Pokud odkládá do obecního systému odpady například škola, školka, školní jídelna apod., musí mít
rovněž zapojení řešeno smluvně.
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Doporučení: Využít pravomoci uvedené v ustanovení § 147 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
a provádět kontroly podnikatelů, zda mají zajištěno nakládání s odpady v souladu s tímto zákonem.
V případě, kdy zneužívají systém města nastavit podmínky, aby mohli systém úplatně využívat.
Zaměřit se na cílenou informační kampaň pro živnostníky.
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2.2. EKONOMICKÁ ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Jednou ze zásad evropského odpadového hospodářství je zásada „znečišťovatel platí“. To znamená, že
náklady na nakládání s vybranými výrobky (odpady) z obcí by měli hradit výrobci, nikoliv primární
původci odpad, tj. občané a podnikatelé napojení na systém obce.
Ideálním stavem je vyrovnaný model na straně příjmů a výdajů s opatrně nastavenými motivačními
a případně sociálními nástroji. Odpadové hospodářství má ekologicky motivovaným občanům
nabídnout pohodlný a efektivní systém svozu a likvidaci odpadů podle podmínek v dané obci. Systém
odpadového hospodářství má pozitivně ovlivňovat vzhled obce a nemá negativně nabourávat rozpočet
obce.
Úhrada nákladů odpadového hospodářství města je realizována na základě zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích.
Město Šenov využívá formu místního poplatku. Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavádí obec místní poplatek (obecně závaznou
vyhláškou obce č. 5/2021). Poplatek je povinna platit:
a) Fyzické osoby přihlášené v obci,
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, v který není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku v roce 2022 činí 720 Kč. Město poskytuje úlevu ve výši 200 Kč poplatníkům, kteří nemají
u své nemovitosti sběrnou nádobu a nejbližší místo svozu sběrné nádoby je od hranice pozemku
poplatníka vzdáleno více než 200 m. Tato úleva se týká několika rodinných domů a majitelů chat.
V následující části jsou hodnoceny náklady odpadového hospodářství obce a příjmy realizované na
jejich pokrytí.
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A. NÁKLADY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
V následující kapitole jsou zhodnoceny náklady za sledované období 2017 – 2021 a predikce nákladů
za rok 2022, kdy město Šenov začalo svážek veškerý komunální odpad vlastní příspěvkovou organizací
MěPOS, příspěvková organizace. Při teoretické predikci nákladů za celý rok 2022, bude zhotovitel
vycházet z první poloviny roku s předpokladem, že všechny náklady v druhé polovině roku budou
stejné.
Tabulka 43 Náklady na odpadové hospodářství obce
2017
využitelné odpady CELKEM

2018

Kč
657 916 635 070

2019

2020

684 262 2 139 688

2021

2022*

4 402 914 2 965 000

Z toho papír

107 210

125 769

128 848

714 264

722 849

1 126 000

Z toho plast

423 643

382 846

427 186

1 307 201

3 561 955

1 755 000

Z toho sklo

127 063

126 455

128 228

118 223

118 110

84 000

Bioodpad
nebezpečné odpady
objemné odpady
směsný komunální odpad
úklid veřejných prostranství
černé skládky
Administrativa
provoz sběrného dvora
Celkem

203 798 209 099 199 191 1 301 483 1 475 956 1 475 956
130 434 134 862 158 487
97 992
104 065
96 700
428 261 422 774 523 400 573 488
580 290 460 000
4 392 156 4 455 350 4 506 995 4 913 744 4 775 465 2 564 000
246 318 248 094 250 421 288 895
260 704 260 704
5 039
0
0
16 991
1 716
1 716
120 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
207 651 159 919 143 746 233 720
675 598 505 000
6 266 534 6 265 168 6 466 502 9 549 010 12 274 992 8 359 000

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování, predikce roku 2022

Předpokládané náklady na rok 2022 vychází z aktuálních ceníků společností, se kterými má město
uzavřeny smlouvy a stejného množství odpadů jako v roce 2021. V případě úklidu veřejných
prostranství, černých skládek, administrativy a stavebního odpadu byly započteny obdobné výdaje jako
v předchozím roce. Náklady na BRKO byly rovněž započteny stejné výdaje jako v roce 2021 z důvodu
nižší produkce bioodpadů v první ½ roku, tedy zimních a jarních měsících. Lze však předpokládat
výrazné snížení i v těchto nákladech, neboť i svoz BRKO je zajišťováno příspěvkovou společností
MěPOS. Do provozu sběrného dvora byly započteny i náklady na vývozy odpadů (svoz bio, skla, kovů,
dřeva a OO).
Do předpokládaných nákladů vstupuje příliš mnoho faktorů, které ovlivní konečnou cenu.
Tabulka 44 Předpokládané náklady na hlavní druhy odpadů roku 2022
Předpokládané
množství 2022 (t)

Předpokládané
náklady svozu
2 732 000

Předpokládané náklady
odstranění (Kč)
233 000

Z toho papír

136

1 126 000

0

Z toho plast

181

1 522 000

233 000

Z toho sklo

135

84 000

0

využitelné odpady CELKEM
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Bioodpad
nebezpečné odpady
objemné odpady
směsný komunální odpad
úklid veřejných prostranství
černé skládky
Administrativa

900
9
132
923

1 474 000*
100 000
153 000
1 042 000
260 000
2 000
30 000
363 000

307 000
1 522 000

Vývozy odpadů
142 000

provoz sběrného dvora
CELKEM
8 360 000
*částka za BRKO není vypočtena dle první ½ roku 2022 z důvodu jeho vyšší produkce až v druhé ½ roku.
Částka je ponechána ve stejné výši roku 2021. Lze však předpokládat výrazné snížení i v těchto
nákladech, neboť i svoz BRKO je nově zajišťováno příspěvkovou společností MěPOS.
V průběhu sledovaného období vzrostly celkové náklady v roce 2021 na dvojnásobek hodnot roku
2017. Tento nárůst je způsoben přechodem na individuální nádobový systém sběru papíru, plastu a
biodpadů v roce 2020 a postupným zapojováním jednotlivých domácností.
Graf 7 Přehled výdajů do odpadového hospodářství v roce 2017 a 2021 (%)
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Z tabulky je patrné, že v roce 2021 připadl největší podíl z celkových nákladů na směsný komunální
odpad, který představuje v posledních letech cca 39 % celkový nákladů, přičemž jeho podíl klesá
v průběhu sledovaného období ze 70 % v roce 2017 s ohledem na rozvoj dalších systému sběru odpadů.
Procentuální pokles je způsoben nárůstem ostatních výdajů. Náklady na SKO jsou v průběhu
sledovaného období konstantní.
Vzrůstá podíl nákladů tříděného sběru (papíru, plastu, skla a nápojových kartonů), který činil na
počátku sledovaného období 10 % z celkových nákladů, a vzrostl na 36 % v roce 2021. Kromě tohoto
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procentuálního nárůstu došlo k nárůstu celkových výdajů na tříděný sběr o 560 % (z průměrných
660 000 Kč/rok na 1 400 000 Kč/rok).
Třetí nejvýznamnější položkou jsou bioodpady, které v roce 2021 představují 12 % z celkových nákladů
oproti 3 % v roce 2017. Kromě významného procentuálního podílu došlo přechodem na individuální
sběr i tohoto typu odpadu k nárůstu o téměř 640 % (z průměrných 200 000 Kč/rok na 1 476 000 Kč/rok).
Objemné odpady i provoz sběrného dvora reprezentují každý cca 6 % celkových nákladů.
Tabulka 45 Celkové výdaje odpadového hospodářství na obyvatele města Šenov (Kč/obyvatele) za
období 2017–2021 a obcí MSK
Rok
Celkové výdaje
na obyvatele
Šenov [Kč]
Meziroční
nárůst/pokles
[%]
Celkové výdaje
na obyvatele
obce MSK* [Kč]

2017

2018

2019

2020

2021

2022**

981

979

1 011

1 488

1 895

1 290

100

0

+3,3

+47,1

+27,4

-31,9

847

882

940

990

1 066

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování
*náklady na odpadové hospodářství jsou z cca 1/5 všech obcí, EKO-KOM, a.s.

**2022 výdaje roku 2022 jsou stanoveny výpočtem na základě výsledků prvního pololetí s predikcí
neměnného stavu v druhém pololetí
Celkové výdaje na jednoho obyvatele obce se neustále zvyšují. Za poslední 2 roky se jedná o skokový
nárůst o celkových 74 %. V roce 2022 by však mělo dojít ke snížení nákladů o cca 30 %.
V ČR není doposud dostatečný počet obcí využívající D2D systém, abychom je mohli považovat za
reprezentativní vzorek pro srovnání.
Závěr:
●
●
●

●
●

Náklady na směsný komunální odpad tvoří 39 % z celkových nákladů, v průběhu sledovaného
období nevykazují výrazné změny.
Náklady na sběr tříděného odpadu tvoří 36 % z celkových nákladů, v průběhu sledovaného
období vzrostl tento procentuální výdaj o 26 %, reálně došlo k navýšení výdajů o 560 %.
Třetí nejvyšší náklad je spojen s nakládáním s biologicky rozložitelnými odpady, které tvoří
12 % celkových nákladů a v průběhu sledovaného období tento výdaj reálně vzrostl o téměř
640 %.
Nárůst celkových nákladů na obyvatele vzrostl v průběhu celého sledovaného období o 77 %.
V roce 2022 byla realizována významná opatření vedoucí ke snížení nákladů odpadového
hospodářství. Díky těmto opatřením (zajištění vlastního svozu, snížení četnosti svozu SKO a
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papíru) by mělo dojít ke snížení celkových výdajů o cca 30 %. Výše této úspory bude výrazně
ovlivněna cenou pohonných hmot.

B. PŘÍJMY DO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Příjem do odpadového hospodářství je složen z poplatku od občanů, poplatek za odpady od rekreantů,
poplatek od ostatních původců za využívání systému obce (živnostníci), výnosy z prodeje druhotných
surovin a platby za zpětný odběr elektrozařízení a zpětný odběr obalových odpadů.
Tabulka 46 Přehled příjmů do OH ve městě Šenov za období 2017–2022 v Kč
2017
Příjmy z poplatků od občanů 3 849 045
Příjmy z poplatků od
bez dat
rekreantů
Příjmy od ostatních
17 926
původců
Výnosy z prodeje
druhotných surovin (papír,
8 830,00
sklo, kovy, dřevo)
Platby za zpětný odběr
36 768
elektrozařízení
Příjem za zpětný odběr
776 502
obalů - EKO-KOM
Celkem
4 689 072

2018
3 899 803

2019
3 867 899

2020
3 735 611

2021
2022*
3 903 637 4 600 000

bez dat

49 900

51 200

47 500

62 000

19 880

24 318

23 810

29 097

30 000

10 171

2 006

0

87 791

435 000

33 821

27 358

27 500

66 193

30 000

748 721

804 185

943 001

1 150 328 1 740 000

4 712 396

4 775 666

4 781 123

5 286 567 6 897 000

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování, predikce roku 2022

*předpoklad; příjem roku 2022 byl proveden na základě kvalifikovaného odhadu dle příjmů za první
1/2 roku 2022
Celkové příjmy města se ve sledovaném období 2017 – 2021 pohybují průměrně okolo 5 mil. Kč/rok,
přičemž z hlediska celkových příjmů na krytí nákladů odpadového hospodářství obce je nejvýznamnější
příjem z místního poplatku a poplatek za rekreační objekt, které tvoří přibližně 75 % příjmů.
Druhým výrazným zdrojem jsou odměny systému EKO-KOM, kdy odměna je přímo úměrná
vytříděnému množství odpadů. Příjem z tříděného odpadu v roce 2021 byl o cca 400 000 Kč vyšší než
před zavedením D2D systému a tvoří tak cca 20 % příjmů do odpadového hospodářství. Pokud budou
do systému obce zapojeny také výkupny, může být tato odměna z EKO-KOMU ještě vyšší.
Možností pro zvýšení příjmů do rozpočtu obce je zapojení ostatních původců odpadu, kteří v současné
době využívají systém, aniž by měly uzavřenou smlouvu s městem a ostatní způsoby sběru (sběrny).
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Tabulka 47 Vývoj celkových příjmů v přepočtu na obyvatele v Kč/rok

Celkový příjem na obyvatele

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

734

736

747

744

816

1 065

Zdroj: vlastní výpočet, EKO-KOM, a.s.

*předpoklad; příjem roku 2022 byl proveden na základě kvalifikovaného odhadu dle příjmů za první
1/2 roku 2022
V průběhu sledovaného období nedochází do roku 2020 k významnému růstu příjmů. V roce 2021 kdy
došlo k přechodu na individuální nádobový systém, došlo k významnému zvýšení příspěvku od EKOKOMU za vytříděný separovaný odpad. Předpokládaný příjem v roce 2022 by měl být o 1 600 000 Kč
vyšší než v předchozím roce. Navýšení příjmu je dáno zejména zvýšením plateb občanů za systém
odpadového hospodářství na 720 Kč, tedy o částku 120 Kč/rok/poplatníka. Teoreticky to znamená
zvýšení příjmů z místního poplatku o cca 780 000 Kč. Občan za efektivní a pohodlný systém
odpadového hospodářství zaplatí v přepočtu 1,97 Kč/den. Druhým významným faktorem je vyšší
odměnou od společnosti EKOKOM za větší vytříděné množství odpadů.
Závěr:
●
●
●

Nejvýznamnějšími příjmem v odpadovém hospodářství je místní poplatek, jeho navýšení
přinese teoretické zvýšení příjmů o cca 780 000 Kč, což znamená vyšší příjem o cca 10 %.
Příjmy z odměn od společnosti EKO-KOM tvoří cca 20 % příjmů do odpadového hospodářství.
V roce 2022 by mělo dojít k výraznému zvýšení příjmů do odpadového hospodářství o 30 %
oproti předchozímu roku.

C. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Tabulka 48 Bilance celkových příjmů a výdajů za svoz a uložení komunálních odpadů ve městě Šenov
2017–2022* (v Kč)

Rok

Příjmy celkem [Kč]

Výdaje celkem [Kč]

Rozdíl [Kč]

Doplatek
na občana
[Kč]

2017
2018
2019
2020
2021
2022*

4 689 072
4 712 396
4 775 666
4 781 123
5 286 567
6 897 000

6 266 534
6 265 168
6 466 502
9 549 010
12 274 992
8 360 000

-1 577 463
-1 552 772
-1 690 837
-4 767 888
-6 988 425
- 1 463 000

-247
-243
-264
-743
-1 079
-225

Doplatek
na
občana
[%]
-25,2
-24,8
-26,1
-49,9
-56,9
- 17

Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování, predikce roku 2022

*předpokládaná bilance roku 2022 vycházející z predikce příjmů a výdajů
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Graf 8 Bilance příjmů a výdajů OH obce (Kč)
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Zdroj: město Šenov, EKO-KOM, a.s., vlastní zpracování, predikce roku 2022

Z výsledné bilance příjmů a výdajů za provoz sběru a svozu odpadů za sledované období 2017–2021
vyplývá, že náklady na odpadové hospodářství ve všech letech převýšily příjmy. Výdaje na individuální
svoz v letech 2020 – 2021 znamenaly 100 % převýšení příjmů.

Systematické kroky realizované v roce 2022 spočívající ve snížení nákladů na zajištění svozu,
optimalizací četnosti svozů jednotlivých komodit a zlepšení míry separace na straně jedné spolu se
zvýšením poplatku za odpadové hospodářství na straně druhé, by měly vést k vyrovnanější
ekonomické bilanci.
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2.3. VYHODNOCENÍ ZÁKLADNÍ EVIDENCE ODPADŮ VE VZTAHU K EVIDENCI
ODPADŮ DO SYSTÉMU EKO-KOM A SPRÁVNOSTI DAT V RÁMCI DOTAZNÍKŮ
Město Šenov provádí roční zasílání vypracovaných dotazníků společnosti EKO-KOM, a.s. Správnost dat
je vztaženo k dotazníkům za rok 2020 a 2021. Údaje o počtu nádob jsou uvedeny výše v textu. Dále
byly posouzeny další údaje uvedené v dotaznících a nebyly zjištěny odlišnosti.
Na základě vyhodnocení výkazů 4Q/2021 a 1Q/2022 o celkovém množství a druzích komunálního
odpadu vytříděných a odstraněných obcí, lze konstatovat, že byly zjištěny rozdílné údaje oproti údajům
zjištěných v rámci zpracování této studie.
Tabulka 49 Vyhodnocení výkazů EKOKOM
Údaj
PAP/KH
PLNKKOV/KH
SKS/KH
PAP/KI
PLNKKOV/KI

Počet instalovaných
nádob 4Q/2021
14
22
38
1522
1752

Počet instalovaných
nádob 1Q/2022
17
22
38
1549
1781

Skutečnost v době
zpracování studie
14
30
40
1555
1780

Ostatní údaje zde neuvedené jsou dle skutečnosti. Ve vyhodnocení jsou údaje o množství svezeného
plastu, papíru, skla a kovu ze sběrného dvora, ale v údaji o nádobách není uveden vývoz v tomto
období. Přestože v rámci plastů se sbírají společně i nápojové kartóny a kovy, není ve vyhodnocení
1Q/2022 uváděn údaj o vysbíraném množství těchto komodit v rámci společného sběru (nutno si údaje
vyžádat od zpracovatele odpadů).
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2.4. ZÁVĚR ANALYTICKÉ ČÁSTI
Z podkladů je patrné, že ve městě Šenov je poměrně vysoká produkce komunálních odpadů, a to
465 kg/obyv. v roce 2021, z toho 177 kg/obyv. tvořil směsný komunální odpad a 28 kg/obyv. tvořil
objemný odpad. Jedná o dva nejvýznamnější druhy odpadů, které jsou ze 100 % odstraňovány na
skládkách a jejich produkce v součtu činila 205 kg/obyv.
Současně platná legislativa na úseku odpadového hospodářství stanovuje pro uplatnění tzv. recyklační
slevy v letošním roce limit 190 kg na osobu s progresí do roku 2029 na 120 kg na obyvatele. Od roku
2030 bude zcela zakázáno odstraňovat směsný komunální odpad na skládkách. Odpadové hospodářství
je velmi důležitým pilířem struktury města.
Město má vybudovanou hustou sít´ sběrných míst pro plasty, papír a nápojový karton, jehož výtěžnost
výrazně stoupla, přičemž zároveň pozvolna klesá množství SKO. Třídění využitelných složek
komunálního odpadu a produkce směsného komunálního odpadu nejsou v obci „spojené nádoby“, a
město se soustřeďuje na obě složky zároveň.
Z podkladů je patrné, že ve městě je kladen vysoký důraz na odpadové hospodářství. Město provedlo
řadu významných kroků ke snížení produkce SKO i zvýšení výtěžnosti tříděného odpadu. Tyto vnější
stimuly významně přispěly ke zlepšení odpadové bilance. Zároveň učinilo zásadní rozhodnutí a
změny vedoucí k vyrovnané ekonomické bilanci.
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SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
●
●
●
●

●

●
●
●

Vůle představitelů obce o zefektivnění
systému nakládání s odpady.
Vysoká erudovanost pracovníků města
zabývající se problematikou odpadů.
Vysoký přehled o svých odpadech díky
evidenčnímu systému MOJEPOPELNICE
Svoz nádob na SKO 1 x 21 dní, vč.
přehledu o množství sváženého odpadu
z jednotlivých domácností.
Dobrá hustota sběrné sítě podpořená
individuálním nádobovým sběrem; D2D
systém.
Dostatečný počet nádob na separovaný
odpad.
Sběrný dvůr v obci.
Fungující společnost MěPOS.

SLABÉ STRÁNKY
●
●

●
●
●

PŘÍLEŽITOSTI
●

●
●

Úspora finančních prostředků na
fungování odpadového hospodářství
využitím vlastní společnosti MěPOS.
Rozhodování o dalším nakládání
s vlastními vyprodukovanými odpady.
Osvěta obyvatel a vytvoření
informačních kanálů (zpravodaj, web
stránky, letáky aj.).

Pravděpodobné zneužívání systému
podnikatelskými subjekty.
Jednotný objem nádob na SKO (120 l)
pro všechny domácnosti v počtu 1 – 4
obyvatel.
Chybí obecní kompostárna.
Vysoká četnost svozu 1 100 l nádob na
SKO.
Vysoký podíl skládkovaného odpadu
(SKO + OO) v přepočtu na obyvatele.

HROZBY
●
●

Legislativní změny v oblasti nakládání
s odpady.
Neochota obyvatel obce přijmout změny
v systému odpadového hospodářství.

Z analýzy vychází, že město již zavedlo řadu opatření, která vedou k efektivnímu systému nakládání
s komunálními odpady. Další příležitosti jsou již jen v drobných možnostech, které však rovněž mohou
přinést změnu v přístupu obyvatel k již prováděným nebo navrhovaným změnám.
Další snížení produkce SKO a zvýšení míry separace vyplývající z nové legislativy v odpadovém
hospodářství je náročným úkolem pro všechny obce.
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST
V následné kapitole navrhujeme řešení vedoucí k optimalizaci jednotlivých prvků systému odpadového
hospodářství obce, a to na základě vlastního šetření ve městě a analýzy dostupných dat a materiálů,
které byly zadavatelem studie poskytnuty. Cílem změn v systému odpadového hospodářství města je
snížení množství komunálních odpadů, zejména směsného komunálního odpadu, odklon biologicky
rozložitelných komunálních odpadů ze skládek, zvýšení míry třídění využitelných složek odpadů
a optimalizace stávajících nákladů města na systém odpadového hospodářství.
Kromě zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou
životností, je klíčovým dokumentem pro stanovení strategie v oblasti nakládání s komunálním
odpadem Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024 (dále „POH ČR“) a nařízení vlády,
kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR, nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového
hospodářství České republiky pro období 2015–2024 a Plán odpadového hospodářství MSK pro období
2016 – 2026, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou kraje č. 1/2016.
Strategické cíle v POH MSK:
Cíl 1: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Cíl 2: Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
Cíl 3: Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Cíl 4: Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Prvotním krokem je zejména předcházení vzniku odpadů. K podpoře lze využít dostupné informační
zdroje, jako např. www.msk.cz, www.mzp.cz.
Z pohledu obecního systému nakládání s odpady je nutno se zaměřit na snižování množství
produkovaného směsného komunálního odpadu, který je následně ukládán na skládku. Optimalizovat
stávající systém sběru využitelných složek komunálních odpadů (plasty, papír, sklo), zvyšovat efektivitu
sběru, a tím zvyšovat zisky od kolektivního systému. Provádět osvětu obyvatelstva a jejich aktivní
zapojení do systému třídění odpadů, zejména předávat informace o způsobu sběru a následné
nakládání jimi vyprodukovaných odpadů. Podporovat prevenci vzniku odpadů např. formou domácího
kompostování, rozšíření sběru textilu, podpora obecních burz (SWAP akce) atd.
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3.1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Odpadové hospodářství se do roku 2021 řídilo zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícími právními předpisy, zejména
vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů. Na území MSK je v současné době téměř veškerý vyprodukovaný směsný komunální odpad
ukládán na skládky odpadů.
Nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb., účinnost od 1. 1. 2021) řeší jako prioritu výrazné omezení
skládkování odpadů, zejména komunálních. Jeden z cílů odpadového hospodářství je odstraňovat
uložením na skládku v roce 2035 a následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů
vyprodukovaných na území ČR.
Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou
předcházení vzniku odpadu a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava
k opětovnému použití, recyklace nebo jiné využití, včetně energetického využití, a není-li toto možné,
jeho odstranění.
Součástí zákona je také balíček o oběhovém hospodářství směrnice o odpadech, jehož základním
parametrem je stanovení cíle pro recyklaci komunálních odpadů, povinné třídění bioodpadu, povinné
třídění textilu a nebezpečných složek komunálního odpadu atd. Dále je zde řešen balíček k oběhovému
hospodářství směrnice o obalech, kde jsou stanoveny cíle pro recyklaci, pokud jde o konkrétní
materiály obsažené v obalovém odpadu, stanovení procenta veškerých obalových odpadů, které musí
být recyklováno.
Dle nového zákona bude obec povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky
komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %,
v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035
a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném
kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované
recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících
fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému. Ke splnění této povinností obec nastaví
obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“). Obecní systém může obec
nastavit obecně závaznou vyhláškou.
Pokud obec nezajistí splnění stanoveného podílu odděleně soustřeďované recyklovatelné složky
z celkového množství komunálních odpadů, může jí být uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.
Splní město Šenov zákonné cíle?
Způsob výpočtu plnění cíle obce je uvedena v příloze č. 18 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. Obec vypočítá
podle vzorce podíl součtu množství odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního
odpadu v rámci obecního systému a těchto recyklovatelných složek komunálního odpadu odděleně
soustředěných občany obce mimo systém obce k součtu celkového množství komunálního odpadu
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vyprodukovaného obcí a převzatého od občanů obce mimo systém obce. Získaný podíl se vynásobí 100
a uvede se v %.
Obrázek 13 Vzorec výpočtu plnění cíle obce

Zdroj: vyhláška č. 273/2021 Sb., zákony pro lidi

Do výpočtu se zahrnuji pouze odpady ze skupiny 20 Katalogu odpadů. Je proto nezbytné, aby všechny
odpady, které obec vyprodukuje, byly striktně řazeny do této skupiny. Město Šenov ve sledovaném
období zařazovala mimo skupinu 20 odpady, jak je patrné z tabulky 7 této studie. V roce 2021 tedy
byly takto zařazovány mimo stavebních odpadů, které se do výpočtu nezařazují, rovněž odpady
katalogového čísla 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje, a 15 01 10* Obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
Tabulka 50 Plnění cílů odděleného sběru
Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Plnění recyklačního
cíle Šenov [%]

30

32

32

47

50

Zákonný
cíl 2025
60

Zákonný
cíl 2030
65

Zákonný
cíl 2035
70

Zdroj: evidence o odpadech, vlastní zpracování

Z tabulky je patrné, že se město postupně blíží k cíli roku 2025, tedy 60 % odděleně soustřeďované
recyklovatelné složky komunálního odpadu. V následujících 4 letech však musí odděleně sebrat
dalších 10 % využitelných odpadů z celkové produkce komunálních odpadů. Ve výpočtu jsou zahrnuta
pouze data získaná z obecního systému, informace mimo obecní systém (tzn. např. množství kovů nebo
papíru ze sběren) zpracovatel neměl k dispozici.
Největší výzvu pro obec představuje další snížení produkce směsného komunálního odpadu. Je však
pravděpodobné, že vstupní data z let 2017 – 2019 jsou výrazně ovlivněna rozpočítáváním produkce
odpadů svozovou společností a získáváním nepřesných údajů.
Další zákonné povinnosti
Pro fyzické osoby plyne povinnost dodržovat pravidla stanovená obecně závaznou vyhláškou obce pro
soustřeďování a předávání komunálních odpadů přímo ze zákona o odpadech. Případy nedodržování
těchto povinností fyzickými osobami budou ve většině případů naplňovat skutkovou podstatu
přestupku dle § 117 odst. 1 písm. t) zákona o odpadech, případně zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“). Pro právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání se povinnost dodržovat pravidla stanovená obecně
závaznou vyhláškou obce stává závazná v případě, že se zapojí do obecního systému uzavřením
smlouvy. Porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce ze strany těchto osob lze také
sankcionovat jako přestupek. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání lze za využívání
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obecního systému zavedeného obcí bez písemné smlouvy s obcí postihnout dle § 121 odst. 2, písm. o)
zákona o odpadech.
Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících
fyzických osob. Pokud obec zavede poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na
základě kapacity soustřeďovacích prostředků podle zákona o místních poplatcích, je povinna přebírat
směsný komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob v
množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích prostředků.
Obec musí informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech
a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního
odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou
ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového
hospodářství obce včetně výdajů na provoz obecního systému.
Novinkami v rámci nového zákona jsou zejména zákaz skládkování využitelných odpadů, a to od roku
2030. Nově pro obce platí, že nemusí zpracovávat Plán odpadového hospodářství obce. Dále je nově
u školního sběru původcem odpadu škola (§ 20). Na obec se ve vztahu k odpadu převzatému v rámci
školního sběru nevztahují povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení
o produkci a nakládání s odpady. Daná škola předá do 15. ledna obci, na jejímž území se nachází, údaje
o hmotnosti převzatých druhů odpadů a zařízeních určeným pro nakládání s odpady, kterým převzaté
odpady předala, za předchozí kalendářní rok.
V neposlední řadě nový zákon řeší ekonomické nástroje podporující recyklaci, jimiž jsou poplatek za
skládkování odpadů, nastavení slevy pro obce podle množství vyprodukovaných odpadů od občanů
a podpora opětovného použití.
Zásadní změnou, kterou nový zákon přinesl, je sazba poplatku za skládkovaný odpad, kdy určitá
hmotnost veškerého skládkovaného odpadu bude zpoplatněna jako odpad zbytkový a další produkce
nad stanovený limit bude podléhat výši poplatku odpovídajícímu využitelnému odpadu. Jedná se o tzv.
recyklační slevu, která se vztahuje pouze na obce. Mechanismus je nastaven v příloze č. 12 zákona
o odpadech.
Celkové množství odpadů, na které se vztahuje v kalendářním roce výjimka pro zařazení do dílčího
základu poplatku, se vypočte jako násobek počtu obyvatel obce a množství odpadů na jednoho
obyvatele, podle tabulky níže.
Tímto limitem byla pro rok 2021 stanovena hranice na 200 kg odpadů/občana a tato hranice se bude
každý rok o 10 kg snižovat až na 120 kg/občana v roce 2029. Cílovou hodnotou je tedy 120 kg/občana.
Tabulka 51 Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka
Dílčí základ poplatku za ukládání

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Množství odpadu [kg/obyv.]

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Zdroj: zákon o odpadech

Z nového zákona o odpadech vyplývá, že by se základní složka poplatku měla postupně navýšit z 800
Kč/tunu až na 1 850 Kč/tunu uloženého odpadu viz tabulka níže.
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Tabulka 52 Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)
Poplatkové období v roce
Dílčí základ
poplatku za
ukládání
Využitelného
odpadu*
Zbytkových
odpadů
Nebezpečných
odpadů
Vybraných
technologických
odpadů
Sanačních odpadů

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
a
dále

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Zdroj: zákon o odpadech, vlastní zpracování

Využitelný odpad je např. směsný komunální odpad, který neprošel vytříděním a je uložen přímo na
skládku, ale třeba i velkoobjemový odpad.
Dopad změny poplatků na stávající systém odpadového hospodářství ve městě Šenov
Pro teoretické namodelování nákladů pro další období budeme vycházet ze stavu roku 2021, tedy
produkce směsného komunálního odpadu ve výši 1 151,77 tun, objemného odpadu v množství
184,08 tun a počtu obyvatel 6 477. Pro další výpočet budeme uvažovat, že produkce odpadů a počet
obyvatel bude neměnná.
V roce 2021 bylo množství skládkovaného odpadu ve městě Šenov 206,25 kg/obyvatele. Cílová
hodnota je 120 kg/obyvatele.
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Tabulka 53 Výpočet poplatků za uložení odpadů na skládku dle nové legislativy
Poplatkové období v roce
dílčí základ poplatku
za ukládání v daném
roce
využitelného
odpadu
zbytkového odpadu

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 a dále

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

500

500

500

500

600

600

700

700

800

160

150

140

130

120

120

1 577 554

1 655 278

množství KO na
obyvatele za sazbu
190
180
170
zbytkového odpadu
(kg/ob.)
celkem za uložení na
skládku pokud
nedojde ke snížení
710 041 752 951 844 034
produkce SKO na
120 kg/obyvatel a
zůstane 206,25
kg/ob.
celkem za uložení na
skládku pokud dojde
ke snížení produkce 615 315 582 930 550 545
SKO na 120
kg/obyvatel
rozdíl v případě, že
nedojde ke snížení
94 726 170 021 293 489
SKO na 120
kg/obyvatel
přepočet rozdílu
nákladů na 1 občana
15
26
45
(Kč/obyvatel)
Zdroj: zákon o odpadech, vlastní zpracování

967 502

1 165 860 1 273 540 1 478 375

518 160

582 930

544 068

589 407

544 068

621 792

449 342

582 930

729 472

888 968

1 033 486

1 033 486

69

90

113

137

160

160

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že při současném množství odpadu ukládaného na skládku (pro
modelový výpočet byl započítán směsný komunální odpad a objemový odpad), kdy nebude docházet
k jeho snižování, budou poplatky za uložení tohoto odpadu na skládku obci vzrůstat dle výše uvedené
tabulky. K aktuálnímu doplatku na občana, by pak město doplácelo dalších 15 Kč v roce 2022 až 160 Kč
v roce 2029.
K těmto nákladům je nutné připočítat i případné zvyšující se platby za samotný svoz odpadů v průběhu
budoucích 8 let a vzít v patrnost rostoucí cenu za uložení zbytkového odpadu z 500 Kč do roku 2025 na
800 Kč v roce 2030 a dále.
Poplatky za komunální odpad
Dle změny zákona o místních poplatcích lze poplatek za komunální odpad řešit poplatkem za systém
nakládání s komunálním odpadem anebo poplatkem za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.
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Město Šenov má zaveden platbu poplatku za systém nakládání s komunálním odpadem, který může
činit nejvýše 1 200 Kč.
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3.2. NÁVRH OPTIMALIZACE SYSTÉMU OBCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Tato část bude zaměřena na vytyčené problematické oblasti a příležitosti, které vyplynuly ze SWOT
analýzy:
Slabé stránky
●
●
●
●
●

Pravděpodobné zneužívání systému podnikatelskými subjekty.
Jednotný objem nádob na SKO (120 l) pro všechny domácnosti v počtu 1 – 4 obyvatel.
Chybí obecní kompostárna.
Vysoká četnost svozu 1 100 l nádob na SKO.
Vysoký podíl skládkovaného odpadu (SKO + OO) v přepočtu na obyvatele.

Příležitosti
●
●
●

Úspora finančních prostředků na fungování odpadového hospodářství využitím vlastní
společnosti MěPOS.
Rozhodování o dalším nakládání s vlastními vyprodukovanými odpady.
Osvěta obyvatel a vytvoření informačních kanálů (zpravodaj, web stránky, letáky aj.).

Ekonomika
●
●

●

Ověřit zneužívání systému obce živnostníky (obchody, restaurace, organizace města drobní
živnostníci).
Zřídit plochu pro skladování stavebních odpadů vhodných k recyklaci a při dostatečném
množství zajistit jejich přepracování na stavební recyklát pomocí mobilní drtící a třídící linky.
Následně je možno recyklát používat v rámci drobných stavebních prací realizovaných městskou
společností MěPOS.
Zvážit zavedení menších nádob u domácností s 1 – 2 členy.

Zásadní doporučení pro jednotlivé komodity

A. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Doporučení: Provést optimalizaci objemu nádob se zohledněním počtu členů domácností.
Doporučení k lokalitě bytových domů u VOKD:
1. Ponechat nádoby na novém stanovišti u garáží.
2. Označit místo/nádoby informací, že nádoby slouží pouze k odkládání nevytříditelných odpadů,
vč. informace o možnostech postihu v případě jejich zneužívání obyvateli jiných obcí nebo
ukládáním odpadů, který do nádob nepatří (např. stavební odpad).
3. V rámci svozů sledovat jejich zaplněnost, tu samostatně evidovat a vyhodnocovat.
4. Provést fyzickou analýzu odpadů z těchto nádob. Z důvodu důvěryhodnosti provést tuto
analýzu přímo na místě, ideálně v odpoledních hodinách, kdy lze předpokládat přítomnost
místních obyvatel.
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5. Závěry ze svozů a fyzické analýzy předložit obyvatelům formou informačního letáku, vč.
informací zda na základě zjištěných dat bude provedena nějaká změna.
Doporučení: Využít potenciál systému a vystavit každoroční vysvědčení domácnostem s informacemi o
produkci jejich odpadů. V případě, že daná domácnost bude vykazovat vyšší produkci na obyvatele než
je zákonem daný limit pro zbytkový odpad na dané období, doporučujeme tuto domácnost na to
upozornit a zaslat jí informační materiál, jak zlepšit třídění komunálních odpadů.
Doporučení pro lokalitu bytových domů u bývalého VOKD:
1. Vést jednání s majiteli pozemků o možnosti vybudování zcela nového sběrného místa mimo
aktuální parkovací stání.
2. V rámci svozů sledovat zaplněnost těchto nádob, tu samostatně evidovat a vyhodnocovat.
3. Na sběrné místo umístit informaci, že slouží pouze pro obyvatele města Šenov s informací o
možném postihu.
Doporučení pro lokalitu bytových domů na ulici Škrbeňská, Těšínská a U Alejského dvora: Zvážit snížení
četnosti svozu u 1 100 l nádob u bytových domů na 1 x 14 dní.

B. MATERIÁLOVĚ VYUŽITELNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Doporučení: Doplnit všechna sběrná místa lokalit u bytových domů o nádoby na biologicky rozložitelný
odpad.
Doporučení pro sběrné místo na ulici Nová: Do budoucna toto sběrné místo zcela zrušit a ponechat
pouze nádobu na sklo. Majitele výše uvedených rodinných domů č.p. 315 a č.p. 697 vybavit menšími
uzamykatelnými nádobami, které budou umístěny na stejné ulici blíže k jejich obydlím. Tyto nádoby
označit informací „soukromé“.
Doporučení ke sběrnému místu K trati (chov. Osada/Topolová):
1. Vést jednání s majiteli pozemků o možnosti vybudování zcela nového sběrného místa mimo
aktuální parkovací stání.
2. V rámci svozů sledovat zaplněnost těchto nádob, tu samostatně evidovat a vyhodnocovat,
případně zvýšit četnost svozu v letních měsících, kdy jsou chaty využívány.
3. Na sběrné místo umístit informaci, že slouží pouze pro obyvatele města Šenov s informací o
možném postihu.
4. Vybavit toto sběrné místo nádobou na SKO s magnetickým zámkem a klíče předat pouze
majitelům chat.
Doporučení pro chatové oblasti: Cíleně se zaměřit na informovanost chatařů formou brožury/letáku
s informacemi o nastaveném systému třídění ve městě. Rozdat zdarma třídící tašky od společnosti
EKO-KOM, a.s., jako nástroje ke zlepšení třídění v rámci domácnosti a zároveň rozdat žluté a modré
„víkendové“ 60 l pytle na vytříděný odpad. S tímto zároveň citlivě upozornit na povinnost danou
zákonem třídit odpad s platností pro všechny a možností případného postihu.
Ekonomická náročnost: Pořizovací náklady na 1 set tašek se pohybuje kolem 40 Kč.
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Doporučení pro chatovou osadu Na Hrázkách: Vést jednání s majiteli pozemků o možnosti umístění
kontejneru na plast a papír. V případě souhlasu zabezpečit tento kontejner zámkem.

C. TEXTIL
Doporučení: Umístit nádobu na textil na ulici Škrbeňská (Horizont) u sběrné nádoby na sklo na ulici
Václavovická (býv. VOKD).
Doporučení: Doplnit stávající sběrná místa na sklo o nádoby na textil. Vhodné lokality jsou zejména na
ulici Václavovická (býv. VOKD), Škrbeňská (Horizont). Ostatní lokality dle prostorových možností
umístění nádoby a svozových možností společnosti TextilEco a.s.
Doporučení: Zaměřit se na osvětu obyvatel s informací o možnosti odkládání čistých ale zároveň i
nefunkčních oblečení, obuvi a textilu do kontejnerů na textil.

D. PAPÍR
Doporučení: Prověřit způsob odkládání reklamních letáků v bytových domech a požadovat jejich
třídění.
Doporučení pro lokalitu bytových domů na ulici Těšínská: Seskupit nádoby na papír a plast na jedno
místo. Z hlediska manipulace s nádobou v době svozu se jeví vhodnější přesun nádoby na plast
k nádobě na papír. Prostor k jejich umístění je dostatečný. Druhou možností je vést jednání s majitelem
pozemku o vybudování zpevněného základu pro tyto nádoby v místě s nádobou s plastem, která je dále
od frekventované cesty. Při realizaci je nutné brát v potaz vybudované inženýrské sítě.
Doporučení ke sběrným místům Na Výspě a Topolová (U rybníka)/Ke Starému mlýnu: Doplnit místa o
1 100 l kontejner na papír.
Ekonomická náročnost: Náklady na pořízení nádoby z vlastních prostředků lze odhadovat ve výši cca
7 000,- Kč, v případě pronájmu nádoby od svozové společnosti jsou tyto náklady cca ve výši 1 000
Kč/rok, v případě pronájmu nádoby od společnosti EKOKOM je tento pronájem ZDARMA.
Doporučení: Vést jednání se Základní školou Šenov o zrušení nádoby na spalitelnou směs a ponechat
pouze nádoby na tříděný odpad.
Doporučení: Podpořit školu v aktivitách týkajících se školního sběru a do evidence odpadů zahrnout i
papír takto sebraný.
Škola je vlastníkem odpadu, město se stává jeho původcem s povinností zahrnout toto množství do
ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. Toto je nutno ošetřit smluvně.

E. PLAST
Doporučení: Zaměřit se na osvětu obyvatel s informacemi, co vše je plastový odpad.
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F. SKLO
Doporučení: Zajistit údržbu nádob na sklo. Z praxe vyplývá, že špinavá nádoba zejména na využitelné
složky odrazuje občany od důsledného třídění. Toto se týká nádob na sklo lokality Vraclavská , Těšínská
u obchodu Hruška, ZŠ Podlesí.

G. KOVY
Doporučení: Uvádět množství kovů v rámci Hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Do evidence odpadů obce zapojit výkupny, kam občané města odevzdávají kovové odpady, také zapojit
do evidence sběr kovů dobrovolnými hasiči či složkami obce (školská zařízení, služby obce aj.) a zvýšit
tak produkci tříděných odpadů, odměnu ze systému EKO-KOM, a.s. i recyklační cíl.

H. BIOODPAD
Doporučení: Informovat obyvatele o výhodách kompostování kuchyňských rostlinných zbytků
v domácích kompostérech.
Doporučení: V rámci podpory třídění bioodpadu z kuchyní v domácnostech provést cílenou osvětu
podpořenou rozdáním domácích bionádob. Investici na nádoby na separaci odpadů z domácnosti
nutné vnímat komplexně společně ve vztahu k celému systému odpadového hospodářství, nikoliv jako
samostatný náklad. Společně s BIO nádobami provést cílenou osvětu o využívání kompostérů jako
prioritní způsob využívání BRKO ze zahrad i kuchyní.
H.1. PREVENCE VZNIKU BRKO – KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA
Zákon o odpadech umožňuje komunitní kompostování jako prevenci vzniku biologicky rozložitelných
odpadů v obcích.
V § 65 zákona o odpadech, je uvedeno:
(1) Pro účely této části zákona se rozumí
a) komunitním kompostováním systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a
domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost,
b) rostlinnými zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny
se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami.
(2) Kompost vzniklý komunitním kompostováním může obec využívat výhradně k údržbě a obnově
veřejné zeleně na svém území. Jiné využití kompostu je možné pouze za splnění podmínek stanovených
zákonem o hnojivech.
(3) Obec může pro komunitní kompostování využívat komunitní kompostárnu umístěnou na území jiné
obce, pokud tak vyplývá z veřejnoprávní smlouvy s touto obcí, nebo pokud se tak dohodnou obce v rámci
dobrovolného svazku obcí.
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Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit
obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
V komunitní kompostárně lze zpracovat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území
obce. Znamená to tedy, že lze přijímat rostlinné zbytky z údržby zeleně na území obce, rostlinné zbytky
ze zahrad občanů obce, ale i rostlinné zbytky od dalších subjektů (např. fyzické osoby oprávněné k
podnikání, právnické osoby), pokud jsou tyto zbytky z území obce. Podrobnosti a podmínky příjmu
materiálu na komunitní kompostárnu obec upraví vyhláškou.
Produktem komunitního kompostování je výhradně zelený kompost, který může být využit k údržbě
a obnově veřejné zeleně obce. Jiné využití zeleného kompostu je možné pouze za splnění podmínek
stanovených zvláštními právními předpisy (zákona o hnojivech). Především je nutné provést registraci
u ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) a splnit všechny požadavky vyplývající
ze zákona o hnojivech a jeho prováděcích právních předpisů.
Komunitní kompostárnu zřizuje a provozuje buďto obec sama, nebo si může k jejímu provozování
sjednat subjekt jí pověřený. Každá komunitní kompostárna by měla mít určenou odpovědnou osobu,
která zodpovídá zejména za správný průběh procesu kompostování, pořádek na komunitní
kompostárně a přilehlém okolí a za správné využití zeleného kompostu.
Při zpracování rostlinných zbytků v komunitní kompostárně musí být dodrženy technologické
požadavky pro provoz kompostárny zpracovávající biologicky rozložitelné odpady. V případě komunitní
kompostárny, která svou kapacitou odpovídá malému zařízení, postačuje, pokud jsou splněny
požadavky na technologický postup kompostování v malém zařízení.
Komunitní kompostárna musí být technicky vybavena jako kompostárna zpracovávající biologicky
rozložitelné odpady. V případě komunitní kompostárny, která svou kapacitou odpovídá malému
zařízení, postačuje, pokud její technické vybavení odpovídá požadavkům na malé zařízení.
Komunitní kompostárna musí mít zpracovaný procesní model v rozsahu písmene e) přílohy č. 26
k vyhlášce č. 273/2021 Sb. v podobě dokumentace a postupovat podle tohoto procesního modelu.
H.1.A) KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA O KAPACITĚ DO 150 TUN/ROK
Pro tuto kapacitu postačí plocha cca 500 m2, je vhodné mít i další prostory na úpravu materiálu
a hotového kompostu, případně na uskladnění techniky. Nejlepší jsou pozemky již zpevněné (nemusí
být), nesloužící k původnímu účelu – silážní žlaby, polní hnojiště apod. Pozemek je vhodné oplotit.
Komunitní kompostování na volné ploše bez jakéhokoliv zabezpečení je možné v případě, že to místní
podmínky dovolí a nedojde k ohrožení žádné složky životního prostředí. O tomto rozhodne v rámci
koordinovaného stanoviska k realizaci záměru příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat podle § 96 stavebního zákona územní souhlas.
Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li
takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas.
Dále je třeba vyřešit soulad s územním plánem a využitím daného území dle katastru nemovitostí.
Pokud se jedná o ZPF nebo pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL), je nutné provést odnětí ze
ZPF nebo PUPFL.
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Komunitní kompostárna s kapacitou do 150 t/rok vyprodukuje cca 60 – 90 t kompostu a je možné jej
využívat pouze k údržbě a obnově veřejné zeleně obce.
H.1.B) KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA O KAPACITĚ NAD 150 TUN/ROK
Tento typ komunitní kompostárny již může mít svou kapacitou vliv na různé složky životního prostředí.
Pro tento typ komunitní kompostárny je již nutné mít vodohospodářsky zabezpečenou plochu. Stejně
jako u předchozího typu je potřeba vyřešit soulad s územním plánem a využitím daného území dle
katastru nemovitostí. Při plánování zabezpečené kompostárny (zpevnění povrchu, oplocení, odvodnění
do jímky, zázemí pro obsluhu, …atd.) je třeba zažádat o územní rozhodnutí (dle § 86 stavebního zákona)
a následně stavební povolení.
Pokud bude na kompostárně nakládáno se závadnými látkami, tedy bude-li výluh z kompostu sveden
do záchytné jímky, bude třeba zpracovat havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií,
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých.
Pro komunitní kompostování o kapacitě vyšší než 150 t/ročně je nutné v rámci územního řízení zažádat
odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu o povolení umístění vyjmenovaného
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Jako podklad je nutno vypracovat odborný posudek dle
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Tabulka 54 Seznam obcí MSK, které provozují komunitní kompostárnu
Kompostárna - umístění

Provozovatel

Bítov
Bílovec
Bruntál
Bystřice
Dívčí Hrad
Dolní Lutyně
Fryčovice
Horní Benešov
Kozlovice
Lhotka

Obec Bítov
Město Bílovec
Město Bruntál
Obec Bystřice
Obec Dívčí Hrad
Obec Dolní Lutyně
Obec Fryčovice
Město Horní Benešov
Obec Kozlovice
Obec Lhotka

Město Albrechtice

Město Město Albrechtice

Osoblaha
Pstruží
Pustá Polom
Slezské Rudoltice
Široká Niva

Obec Osoblaha
Obec Čeladná
Obec Pustá Polom
Obec Slezské Rudoltice
Obec Široká Niva

Kapacita (tun/rok)
50
11 x 2 000 litrů
150
900
25
1 108
140
360
138
90
2 500
50
630
150
45
100

Zdroj: Moravskoslezský kraj, Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady zejména komunálními v Moravskoslezském kraji v
roce 2015
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Ekonomická náročnost:
Pro realizaci komunitní kompostárny je třeba uvažovat s plochou min. 2 m2 na 1 tunu zpracovaného
BRO a náklady na realizaci kompostárny jsou v řádu 2-3 tis. Kč na m2.
H.2. ZPRACOVÁNÍ BIO a GASTROODPADU
Biologicky rozložitelný odpad spolu s gastroodpadem lze rovněž zpracovávat například v CSC
hygienizačních kontejnerech.
Kvalitní informace lze nalézt na tomto odkazu: https://www.meneodpadu.cz/wpcontent/uploads/2017/08/inovativni-hygienizacni-kontejner-csc.pdf (meneodpadu.cz)
Obrázek 14 CSC hygienizační kontejner

Zdroj: JRK | Hygienizační kontejner CSC v časopise Odpady - Pro méně odpadu (meneodpadu.cz)

Tento kontejner je určený k hygienizaci bioodpadů, včetně kuchyňských a restauračních odpadů, kalů
i jatečních odpadů (hygienizace je proces, při kterém se odpad zahřeje na předepsanou teplotu, čímž
se zlikvidují všechny bakterie a choroboplodné zárodky). Zařízení splňuje všechny legislativní
požadavky jak Evropské unie, tak i Státní veterinární správy, proto je jeho používání zcela bezpečné.
V případě, že město bude přejímat odpady od jiného subjektu (IČO), bude nutné mít povolení k provozu
zařízení pro nakládání s odpady podle §21 odst. 2 zákona o odpadech.
Horní víko CSC kontejneru se vyrábí z polopropustné membrány, která během biologického rozkladu
snižuje emise pachu o 95 % a nemusí se proto pořizovat dodatečný biofiltr.

Stránka 95 z 106

Studie optimalizace obecního systému nakládání s odpady ve městě Šenov

Před naplněním kontejneru je potřeba promíchat jednotlivé složky bioodpadů mimo kontejner a
následně ho plnit. Kontejner je mobilní, takže se následně může napojit na hákový nosič kontejnerů a
odvézt na vykládku, kamkoli je to potřeba.
Ekonomická náročnost:
Investiční náklad se pohybuje kolem 1,5 mil. Kč a lze takto zpracovat až 800 t/rok bio, gastroodpadu i
kalů ČOV. Toto zařízení je např. na Kompostárně Libeř, spol. AGRO Jesenice, a.s.
H.3. ZPRACOVÁNÍ GASTOODPADU
Pro využití gastroodpadů pocházejícího např. ze školního stravování a případně i ze strany občanů, by
mohlo město pořídit automatický elektrický kompostér, který dokáže veškeré organické zbytky
přeměnit na kvalitní hnojivo.
Obrázek 15 Automatický kompostér Greengood GG-02 a GG-10

Zdroj: http://www.kompostovani-recyklace.cz/

Organický odpad se po dobu recyklace mění na nestabilní kompost, který je pak nutné smíchat s půdou
a využít na její obohacení nebo je možné ho použít k dalšímu zpracování jako organické hnojivo.
Kompost je velmi silně koncentrovaný, obsahuje vysokou hladinu salinity a kyselosti, musí se smíchat
se zeminou. Hlavní výhodou zpracování kuchyňských zbytků svépomocí je úspora nákladů na svoz
gastroodpadů a zisk organické hmoty jako hnojiva. Tyto kompostéry dokáží gastroodpad přeměnit na
kompost během 24 hodin. Většinou jsou schopny zkompostovat až 5 kg odpadu denně (roční kapacita
1,5 – 2 t zpracovaného odpadu) a jeho objem je na konci procesu snížen o 90 %.
Ekonomická náročnost
Pořízení automatického kompostéru GG-02 vychází na 43 000 Kč (bez DPH), jeho kapacita je max. 5 kg
gastroodpadu/denně a roční provoz je odhadován na 2 tis. Kč. Takto lze umístit více GG-02 kompostérů
vedle sebe. Náklady na pořízení kompostéru GG-10 pak stojí cca 330 000 Kč, jeho kapacita je max. 30
kg gastroodpadu/denně a pořízení GG-30 s kapacitou 82 kg/den je cca 670 000 Kč.
Tyto instalace v rámci MSK jsou např. ZŠ a MŠ Chuchelná; v Ostravě - MŠ Zelená, MŠ Šafaříkova,
Biskupské gymnázium v Ostravě, ZŠ Logopedická, MŠ Hornická, ZŠ a MŠ Vřesina, SŠ, MŠ, ZŠ Pionýrů FM, ZŠ a MŠ Palkovice, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (3 ks), MŠ Varenská, MŠ Křižíkova a další.
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V květnu 2021 odstartoval na Šumpersku pilotní projekt na třídění komunálního gastroodpadu, který
je svážen na bioplynovou stanici společnost EFG Rapotín BPS. Tento projekt se rozrostl a nyní je takto
sváženo 11 obcí, nejbližší např. Opava nebo Nový Jičín. Více na www.tridimgastro.cz.

I. STAVEBNÍ ODPADY
Doporučení: Zřídit plochu pro skladování stavebních odpadů vhodných k recyklaci a při dostatečném
množství zajistit jejich přepracování na stavební recyklát pomocí mobilní drtící a třídící linky. Následně
je možno recyklát používat v rámci drobných stavebních prací realizovaných městskou společností.
Ekonomická náročnost: Platba mobilních linek se odvíjí od zrecyklované tuny na stroji a pohybuje se
v rozmezí 60 - 80 Kč/t zpracovaného odpadu (např. společnosti ZET služby s.r.o. nebo Rekultivace –
recyklace s.r.o.).

J. NEBEZPEČNÝ ODPAD
Doporučení: V Hlášení o nakládání s odpady zařazovat komunální odpady pod katalogová čísla 20.
Odpad kat. č. 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje zařadit pod kód 20 01 26* Olej a tuk
neuvedený pod číslem 20 01 26.
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné zařadit
pod kód 20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky.

K. ZAPOJENÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ
Doporučení: Využít pravomoci uvedené v ustanovení § 147 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
a provádět kontroly podnikatelů, zda mají zajištěno nakládání s odpady v souladu s tímto zákonem.
V případě, kdy zneužívají systém města nastavit podmínky, aby mohli úplatně využívat systém týkající
se tříděného odpadu.
Zaměřit se na cílenou informační kampaň pro živnostníky.

L. INFORMAČNÍ AKTIVITA, MOTIVACE A ZAPOJENÍ OBYVATEL
Základem úspěchu implementace opatření směřujících k optimalizaci odpadového hospodářství obce
je maximalizovat míru zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce. Ze studie Faktorů
ovlivňující motivaci občanů třídit (Sborník Obce a Odpady 2022) je klíčovým faktorem, který ovlivňuje
ochotu občana třídit, jeho informovanost o smyslu třídění. Povědomí o smyslu třídění hraje
významnější roli než instrumentální znalost kde, co a jak třídit.
Nikoli „tvrdé“ nástroje typu poplatkových nástrojů, ale „měkké“ nástroje typu informačních
a komunikačních kampaní, které jsou přesně zacíleny na konkrétní cílovou skupinu, mají vysoký
potenciál v dalším zvyšování participace veřejnosti na odděleném sběru využitelných složek
komunálního odpadu.
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Osvětové kampaně zaměřené na oslovení cílové skupiny, vtažení občanů do systému a společně
s nimi systém odpadového hospodářství dále rozvíjet a efektivně využít již vynaložené investice
a prostředky, které obec získala. Informovat a vyzdvihovat aktivity vedení obce v odpadovém
hospodářství s cílem zabezpečení co největšího komfortu pro své občany.
Současně je však důležité vštípit občanovi povědomí o tom, že odpad je jeho záležitostí a systém
odpadového hospodářství obce mu dává legální možnost, jak se svého odpadu zbavit. Odpady
produkují občané a náklady, které obci tímto vzniknou, je nutné mít vyvážené s příjmovou částí.
Osvěta, motivace třídit, ale i povinnosti, které pro občana vyplývají z obecně závazné vyhlášky obce
a platné legislativy jsou věci, o kterých je potřeba občana vhodnou formou informovat. Současně je
však důležité ho obeznámit o skutečných celkových nákladech na systém odpadového hospodářství
v obci a přenést na něj míru odpovědnosti za tyto náklady.
Zveřejňovat pravidelně články v místním zpravodaji a na webových stránkách města o problematice
zpětného odběru výrobků.
Zákaz skládkování využitelných složek odpadů od určitých parametrů bude platit dříve nebo později.
Záleží na obcích, jakými nástroji zajistí snižování objemu směsného komunálního odpadu a zvyšování
objemu využitelných složek. Ke zdražení systému dojde a bude velmi obtížné přesvědčovat občany, že
budou platit více, i když dobře třídí. Pouze informovaný člověk, který bude mít představu, kolik, co stojí,
může tuto budoucí skutečnost pochopit a přijmout.
Na stránkách obce jsou v současné době úplné informace o nakládání s odpady v obci. Občan
v současnosti má ucelené informace, jak se svým vyprodukovaným odpadem má v obci dále nakládat,
tj. kde jej může odevzdat. Je důležité občana zapojit do systému díky různým aktivitám, organizování
společenských ekologických dní pro děti nebo podpora eko výchovy ve škole (např. program Tonda
Obal realizovaný společností EKO-KOM, a.s.), společné úklidy prostředí v okolí obce (např. akce
UKLIĎME ČESKO).
Na základě uvedeného lze v této oblasti doporučit:
●
●
●

Provádět cílené informační kampaně zaměřené na chataře a živnostníky.
Distribuce do všech domácností informační materiál (leták) o správném nakládání s odpady.
Vytvořit dlouhodobý informační materiál např. ve formě stolního kalendáře, který by byl
rozdán do domácností.
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Obrázek 16 Ukázka stolního kalendáře

Zdroj: www.karvina.cz

●

●
●

●

●

●

Využít všechny dostupné informační kanály, které má město k dispozici, k informování občanů
o pořádaných společenských akcí propojených s ekologickou výchovou a o správném nakládání
s odpady.
Motivovat občany pomocí společných cílů, např. vybudování hřiště pro děti v případě ušetření
plateb za odpady nebo zvýšenou platbou od AOS.
Soustavná environmentální výchova v mateřské škole a základní škole (např. Tonda Obal
www.tonda-obal.czwww.tonda-obal.cz, ODPADÁČEK www.odpadacek.cz, Recyklohraní
www.recyklohrani.cz). Minimálně 1x ročně provést vzdělávací akci zaměřenou na třídění
odpadů a správné nakládání s vyprodukovanými odpady vzniklými v domácnostech např. při
akci UKLIĎME ČESKO.
Organizovat sběrné dny ve spolupráci s místními organizacemi, např. skauti v rámci sběru
papíru anebo místní hasičský sbor v případě sběru železných kovů.
Dále doporučujeme v rámci sběrného dvora zřízení RE-USE centra, případně najít vhodné
místo pro tuto činnost s dobrou dostupností pro občany. Re-use centrum je opětovné využití
starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. Díky Re-use centru tak bude
možné prodloužit životní cyklus věcem, které dnes bezmyšlenkovitě končí v popelnicích.
Občané by zde odevzdali nepotřebné věci a následně by si je za drobný poplatek koupili ti, kteří
by jim vdechli druhý život. Získané finanční prostředky mohou být následně využity na sbírku
pro sociálně slabé, začínající rodiny, na vybavení městských bytů či městské zeleně. Tyto centra
již aktivně fungují po celé ČR (Ostrava, Krnov, Příbor, Brno, Chrudim, Praha a další). V rámci
centra se většinou odevzdávají zařízení a vybavení domácností (nádobí, nábytek, obrazy, vázy
aj.), mediální produkty (knihy, časopisy, CD), hračky, sportovní vybavení.
Dále doporučujeme pro snížení velkoobjemového odpadu zvážit možnost nabídnutí např.
zachovalého nábytku k odkupu či bezúplatnému odběru v rámci pořádání „bazaru“ či „burzy“
ve městě.
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● V případě nedostatku místa pro zřízení RE-USE centra, lze ze strany města podpořit vytvoření
vlastního městského bazaru na stránkách města. Kdy občané prostřednictvím městského webu
nabízejí staré, ale funkční, věci k dalšímu využití. Občany je tato služba vnímána pozitivně
s ohledem na dostupnost, kdy k vyzvednutí daných věci není třeba řešit složitě dopravu z jiné
části republiky. Při zřízení této služby by mělo dojít ke snížení objemného odpadu, který končí
v rámci
sběrného
dvora.
Příklad
obecního
bazaru:
Obec
Přezletice
(http://prezletice.cz/advertisements/) nebo Nový Jičín.
● Využít již fungující internetové stránky, které lze v rámci informačních kampaní vyzdvihnout,
např. nevyhazujto.cz.
● Provést akci „Odpadový detektiv“.
Obec je ze zákona původcem komunálního odpadu. Stává se jím okamžikem, kdy občan odloží odpad
na místě k tomu obcí určeném. Povinností obce je zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního
odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na místech k tomu obcí určených. Obec má
právo kontrolovat dodržování nastavených pravidel. Toto lze provést např. formou „Odpadového
detektiva“. Občané jsou nejprve v rámci osvětové kampaně informováni o možnostech separace
jednotlivých odpadů v rámci obce s důrazem, co nepatří do nádoby na směsný komunální odpad.
Následně jsou informováni o provádění prověření nádob na směsný komunální odpad, které prověří
správnost třídění. Výstupem jsou popelnice na směsný komunální odpad buďto s poděkováním, že
třídí výborně nebo naopak. Cílem je opět vtáhnout občana do problematiky odpadového hospodářství
a jeho vystoupení z anonymity.
Obrázek 17 Nálepky používané v obci Pržno pro následnou kontrolu nádob na směsný komunální
odpad

Zdroj: obec Pržno

Ekonomická náročnost: všechna navrhovaná opatření lze realizovat buďto vlastními silami ve
spolupráci se společností EKOKOM, která má řadu informačních materiálů, nebo s využitím
profesionálních společností zabývající se enviromentálním vzděláváním. Řádově se jedná o desítky tisíc
korun, které lze použít na zlepšení informačních kampaní.
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Obrázek 18 Komunikační nástroje

Zdroj: EKOKOM
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3.3. DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO ZMĚNU SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Hlavním dotačním zdrojem pro realizace změny systému nakládání s odpady je programové období
2021 – 2027 Operační program Životní prostředí. V rámci OPŽP bude z Fondu soudržnosti a Evropského
fondu pro regionální rozvoj možné využít dotace na financování ochrany a zlepšování kvality životního
prostředí v České republice.
Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství jsou specifikovány ve specifickém cíli
1.5. - Podpora přechodu k oběhovému hospodářství. V rámci specifického cíle budou podporovány
zejména aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování
hierarchie nakládání s odpady, a to prostřednictvím investic zejména do prevence vzniku, znovuvyužití
a recyklace odpadu.
V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:
●
●
●
●

kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování
životnosti výrobků, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu,
budování infrastruktury potravinových bank,
podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů bude podporována zejména:
●

●
●
●
●
●
●

výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného
sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění
systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"),
podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů,
budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních
vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání,
výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů včetně překládacích stanic,
budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů,
budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.

Očekávaným příspěvkem uvedených aktivit ke specifickému cíli je z hlediska dalšího směřování
odpadového hospodářství naplňování strategických cílů Plánu odpadového hospodářství České
republiky a to:
1) předcházet vzniku odpadů a snižovat měrnou produkci odpadů,
2) minimalizovat nepříznivé účinky vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí,
3) zajistit udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti
4) maximálně využívat odpady jako náhradu primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
Cílem je dosáhnout intenzivního přechodu odpadového hospodářství na principy oběhového
hospodářství tak, aby byla splněna nově stanovená pravidla pro nakládání s odpady – závazné cíle pro
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recyklaci komunálních odpadů, závazné cíle pro omezení skládkování odpadů, nové povinnosti pro
třídění komunálních odpadů, závazné cíle pro recyklaci obalových odpadů, závazné cíle v oblasti třídění
jednorázových plastových výrobků vyplývající z evropské legislativy a byla dodržována evropská
hierarchie nakládání s odpady.
Hlavními cílovými skupinami jsou:
●
●

obce jako původci komunálního odpadu, přičemž se může jednat o samotné obce, jejich svazky
nebo obchodní korporace vlastněné veřejnými subjekty;
subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady nebo nakládání s potravinami bez ohledu
na jejich právní formu.

AKTUÁLNÍ A PLÁNOVANÉ VÝZVY PRIORITNÍ OSY
Proces zpracování a projednávání OPŽP na úrovni Evropské komise stále probíhá a dle dostupných
informací budou první výzvy vyhlášeny v průběhu roku 2022 (srpen/září).

3.4. HARMONOGRAM IMPLEMENTACE NAVRŽENÝCH ŘEŠENÍ DO PRAXE
Harmonogram implementace navržených opatření, která znamenají významnou investici, lze pak
vytvořit na základě vyhlášených dotačních titulů. Opatření, která neznamenají výraznou ekonomickou
náročnost a budou realizována z vlastních zdrojů, lze implementovat okamžitě. Jedná se zejména o
pravidelnou informační kampaň ve vztahu k občanům s využitím například komunikačních nástrojů
společnosti EKO-KOM, a.s.
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3.5. URČENÍ CÍLOVÉHO STAVU A ZPŮSOBU VYHODNOCOVÁNÍ
Níže jsou uvedeny Indikátory odpadového hospodářství města, kterými je průběžně hodnocen stav
a vývoj odpadového hospodářství města a mající vazbu na cíle uvedené v návrhové části této studie.
Vyhodnocení by mělo být provedeno 1 x ročně a v návaznosti na toto vyhodnocení přijmout případná
další opatření či postupy ke zlepšení systému nakládání s odpady ve městě.
Tabulka 55 Indikátory k hodnocení odpadového hospodářství obce
Název indikátoru

Vyjádření
indikátoru

Zdroj dat

Požadovaná
hodnota

Zjištěná hodnota
v roce 2021

1

Celková produkce
odpadů

Indikátor je
vyjádřen
v t/rok

Evidence
odpadů

Snižovat
produkci*

3 013

2

Celková produkce
komunálních
odpadů

Indikátor je
vyjádřen
v t/rok

Evidence
odpadů

Snižovat
produkci*

2 722

3

Produkce
komunálních
odpadů kategorie
nebezpečný odpad

Indikátor je
vyjádřen
v t/rok

Evidence
odpadů

Snižovat
produkci*

9,05

4

Produkce
komunálních
odpadů kategorie
ostatní odpad

Indikátor je
vyjádřen
v t/rok

Evidence
odpadů

Snižovat
produkci*

3 003,95

5

Produkce
směsného
komunálního
odpadu na
obyvatele

Indikátor je
vyjádřen
v kg/občan
a rok

Snižovat
produkci*

178

6

Produkce
směsného
komunálního
odpadu

Indikátor je
vyjádřen v
t/rok

Evidence
odpadů

Snižovat
produkci*

1 151,77

7

Produkce papíru na
obyvatele

Indikátor je
vyjádřen

Evidence
odpadů

Zvyšovat
produkci*

19

Evidence
odpadů
evidence
obyvatel
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8

9

10

v kg/občan
a rok

evidence
obyvatel

Produkce plastů na
obyvatele

Indikátor je
vyjádřen
v kg/občan
a rok

Evidence
odpadů

Produkce skla na
obyvatele

Indikátor je
vyjádřen
v kg/občan
a rok

Evidence
odpadů

Bilance příjmů
a výdajů OH

Indikátor je
vyjádřen v Kč

evidence
obyvatel

evidence
obyvatel
Příjmy a výdaje
obce v oblasti
OH

Zvyšovat
produkci*

20

Zvyšovat
produkci*

18

Vyrovnaná
bilance*

-1 079

*Indikátor nemá stanovenu konkrétní cílovou hodnotu. Jedná se pouze o sledovanou hodnotu v letech.
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4. ZÁVĚR
V rámci Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve městě Šenov byla zpracována dostupná
data o odpadovém hospodářství města. Byly vyhodnoceny jednotlivé produkované komunální odpady
v rozsahu odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Zejména s ohledem na efektivitu
sběru, dostupnost nádob, celkový objem nádob aj. Současně byly zohledněny již nové povinnosti
vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Následně byly navrženy opatření vedoucí k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů
a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci systému města, a to formou zvýšení míry separace.
Současně bylo město upozorněno na nutnost připravit se na změnu nově navrženou legislativou
v odpadovém hospodářství.
Město Šenov má již nyní efektivně nastavený systém odpadového hospodářství. Systematické kroky
a opatření, které již učinilo, lze hodnotit jako správné a vedou k požadovanému cíli, tj. zvýšit míru
separace využitelných složek komunálního odpadu, snížit množství směsného komunálního odpadu
a mít vyrovnanou ekonomickou bilanci. Uplatněním navržených opatření by mělo ve městě dojít
k dalšímu zlepšení odpadového hospodářství města. Zastupitelé města soustavně pracují na zlepšení
jednotlivých částí tohoto systému (separace, evidence, ekonomika), řeší vznikající problémy a jsou
ochotni hledat nová inovativní řešení.
Současně se rovněž město připravuje na zákaz ukládání využitelných odpadů (např. směsný komunální
odpad) na skládku odpadů od 1. 1. 2030. Probíhají jednání o zapojení do některého ze vznikajících
projektů v regionu, které řeší dotřídění směsného komunálního odpadu.
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