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1. Shrnutí

     Projekt řeší snižování množství odpadů ukládaných na skládku v Borku u Dačic, jehož  
provozovatelem je sběrná firma .A.S.A. a zavedení pružnějšího systému s možností změny 
zpoplatněných druhů odpadů.
     Projekt zavádí separaci biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) a jejich  
uložení na malé místní kompostárně, nebo využití stávajících kompostáren v Borku u Dačic 
či Henčově u Jihlavy.  Tento systém v separaci odpadů předpokládá a chce docílit aktivní  
zapojení občanů vytvořením  možnosti úspory nákladů na likvidaci jimi produkovaných 
odpadů.
     Náklady projektu na pořízení potřebné dokumentace a náklady na nákup nových, nutných 
zařízení a případných provozů řešit zčásti z peněz města při maximálním využití dotací  
(sběrný dvůr, separační kontejnery, drtiče, přehazovače kompostu, apod).
     Plánovaným přínosem  projektu je úspora nákladů na ukládání odpadů na skládce 
v Borku u Dačic, spravedlivější rozúčtování nákladů na likvidaci odpadů na jednotlivé  
občany dle zásady „kdo produkuje platí“  s tím, že každý producent odpadů má možnost  
ovlivnit výši své platby správným přístupem k separaci odpadů..

          Projekt je současně přípravou na postupné zpoplatnění dalších komodit, nebo změny 
      v separacích.
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2. Identifikace problému

     V současné době jsou separovány plasty spolu s tetrapaky, papír a  směsné sklo. Do 
letošního roku neustále roste množství vyprodukovaných odpadů (viz. tabulka)

Vývoj separace odpadů a ukládání komunálního odpadu 2004 – 2007 /tuny/
Rok Sklo Plast Tetra Papír Žel. šrot Sep. 

celk.*
Počet 

obyvatel
Kg na 

občana*
Kom. 
odpad

2004 29,05 10,20 0 16,34 17,29 55,59 6 979 9,30 1 258,57
2005 19,60 10,74 0,3 27,40 274,53 58,07 5 989 9,70 1 454,24
2006 53,56 9,98 0 34,44 81,29 100,98 5 927 17,04 1 512,95
2007 30,83 8,18 0,07 57,46 74,74 96,54 5 887 16,40 1 691,49

2008** 26,33 21,14 0,60 51,37 170,05 99,44 5 902 16,65 1 328,01
       * - bez železného šrotu                            ** výsledky za tři čtvrtletí roku

           Dle vývoje za tři čtvrtletí letošního roku je předpoklad, že i přes  nárůst separace     
      dosáhne množství vyprodukovaného komunálního odpadu přes 1 700 tun.

     Plán odpadového hospodářství, který byl zpracován v roce 2005, předpokládal  postupné 
snižování ukládaných odpadů o 20 % v roce 2010 ve srovnání s rokem 2000,  kdy bylo na 
skládku uloženo 695,05 tun komunálního odpadu
     Nárůst v  ukládání komunálního odpadu (viz. tabulka) je v současnosti cca 1 000 tun
 a dosažení plánovaného snížení je naprosto nereálné.

3. Analýza

     V závěru roku 2008 můžeme konstatovat, že za poslední roky došlo k podstatnému 
zlepšení čistoty města a  celkovému zlepšení životního prostředí. V letošním roce byla 
likvidována pouze jedna  malá černá skládka.

          Občané města platí od roku 2004 za likvidaci odpadů poplatek 492,- Kč/rok, což je  téměř
 maximum. Dotace města roste z roku na rok cca o 100 tis Kč. V roce 2006 dosáhla částky
 314 tis. Kč/rok,  v roce 2007 511 tis Kč/rok. Předpoklad pro rok 2008 je  cca 620 tis.Kč/rok.  
Pro rok 200 jsou   zvýšeny poplatky za ukládání z 975,80 Kč/t na 1 034,79 Kč/t, tj. o 59,- Kč/t  
více.  Město Třešť  potřebuje vytvořit udržitelný systém nakládání s odpady. Jako  nejpřínosnější  
se jeví aplikovat  zkušenosti z Německa, Rakouska a obce Měchenice u Prahy, to je zpoplatnit  
producenty odpadu ne paušálně, ale podle vyprodukovaného množství a tím se zároveň co 
nejlépe vypořádat se splněním závazků vůči Plánu odpadového hospodářství města, kraje a ČR.
     Ve městě funguje systém separovaného sběru odpadů ve spolupráci s firmou EKO-KOM. 
Jsou separovány tyto druhy odpadů:

- PET lahve, plasty a tetrapaky (žluté nádoby)
- směsné sklo (zelené nádoby)
- papír (modré nádoby)
- kovy (sběrný dvůr a soukromá výkupna kovů zapojená do systému města)
- sběrný dvůr odpadů (zpětný odběr elektroodpadů, objemné odpady, nebezpečné 

odpady, BRKO, plasty, sklo a papír)
- skládka Šejby (stavební sutě, zemina)

     V průběhu roku 2009 je třeba připravit koncepci (projekty) a připravit zavedení separace 
biologicky rozložitelných komunálních odpadů od roku 2010 a zavést separaci bílého skla.   
     K tomuto je nutné:

- přijmout koncepci  a zpracovat projekty se stanovením jednotlivých postupných cílů
- připravit možnosti financování ze strany města a využití dotací
- změny a novinky projednat s obyvateli města.
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     Město Třešť má 957 rodinných a 100 rekreačních domů (Třešť, Buková, Čenkov a Slavice),  
114 bytových domů a 9 ostatních. Každá z těchto skupin vyžaduje jiný přístup v rámci  
stanovených mantinelů.
     Od roku 2007 jsou známky očíslovány a při výsypu lze identifikovat původce odpadu. Občané 
jsou tímto připraveni na platby dle vyprodukovaného množství odpadů a někteří již toto 
požadují.
     Je vytvořena konsolidovaná síť  separace tří druhů odpadů.
     Rozbíhá se činnost komise pro odpady, která je poradním orgánem Rady Města. Členové 
komise mají zájem na zlepšování stavu v hospodaření s odpady vzhledem k městu i jeho 
občanům.

Slabou  stránkou projektu je nutnost rozšíření počtu separačních míst (cca o 6 míst),
zavedení  separaci biologicky rozložitelných odpadů a zavedení separace bílého skla.
     Limitující je rovněž nedostačující plošná kapacita  sběrného dvora  odpadů.

        
4. Cíle a indikátory jejich dosažení

     Cílem projektu je snížení množství ukládaných odpadů na skládku v Borku u Dačic
 cca o 40 % ze současného stavu, což představuje cca 680 tun - v roce 2009 o 100 tun,  v roce 
2010 o 200 tun, v roce 2011 o 200 tun a 180 tun v roce 2012.
     Dalším cílem je snížení nákladovosti odpadového hospodářství pro město i pro občany, proto 
je nutné zpoplatnit producenty odpadů dle vyprodukovaného množství.
     Toto přinese snahu některých jednotlivců o bezplatné zbavení se odpadů a proto je třeba 
přijmout opatření a snížit tak příležitosti pro vytváření  černých skládek.
     Indikátory dosažení cílů projektu soue ukládané množství komunálních odpadů na skládce, 
náklady města na likvidaci černých skládek a cena za likvidaci  jednotlivých druhů odpadů.
     Bude nutné se vypořádat rovněž se spalovači odpadu z řad občanů. Toto byl v minulosti  
velice rozšířený nešvar a začíná se projevovat znovu s nárůstem cen elektrické energie a plynu.

5. Aktivity a výstupy

     K dosažení stanovených cílů je v prvé řadě nutné vypracování potřebných projektů
5.1 Systému zpoplatnění občanů, podnikatelských subjektů a ostatních organizací 
zapojených do systému města pro jednotlivé druhy likvidovaných odpadů s důrazem na 
separaci BRKO.
5.2 Vytvoření malé kompostárny na pozemcích města a způsobu a nákladovosti  provozu 
(porovnání nákladů s likvidací na skládkách a kompostárnách v Borku u Dačic a na 
Henčově u Jihlavy).

      5.3  Řešení  sběrného dvora odpadů.
      5.4  Sankce za tvorbu černých skládek a při nedodržování stanovených postupů sankce při
      spalování odpadů v lokálních topeništích.

    Výstupy z jednotlivých cílů
5.1 Zpoplatnění občanů, podnikatelských subjektů a organizací zapojených do systému 
města dle zkušeností z Německa, Rakouska a obce Měchenice u Prahy za vyprodukované 
množství. Spolu s plasty, papírem a zavedením separace zavést i separaci bílého skla a 
hlavně separaci biologicky rozložitelných odpadů.
5.2 Stanovit způsob likvidace biologicky rozložitelných odpadů na místní malé kompostárně 
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nebo na uvedených kompostárnách v nejbližším okolí na základě ekonomické analýzy.
5.3 Provést vyhodnocení činnosti a nákladovosti provozu současného sběrného dvora 
odpadů a vypracování projektu na výstavbu nového nebo přesunu do jiných prostor. 
5.4  Zpracovat novou vyhlášku o způsobu likvidace komunálních odpadů na území města,  
kde je třeba citlivě stanovit sankce v případě nedodržování v návaznosti na platnou 
legislativu. Současně  je třeba zpracovat projekt na způsoby informování občanů a 
organizací o chystaných změnách v organizaci odpadového hospodářství s časovým 
harmonogramem informační kampaně.
         
6. Časový harmonogram

1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09
Příprava dokumentace x x x

Informační kampaň x x x x x x x x x x

Připomínky x x

Zapracování připom. x x

Výběrové řízení x x

Smlouvy s partnery x x

7. Rizika a jejich řešení

     Největším rizikem  projektu je velká finanční náročnost a komplexnost jednotlivých 
projektů a jejich provázanost.
     Velmi málo času na  odzkoušení a plné zavedení projektů.

        
     Řešením finančních  rizik je urychlené a komplexní zpracování projektové dokumentace 
s maximálním využitím dotací při realizaci.
     Řešením komplexnosti a provázanosti projektů je zadání renomované firmě a správné 
nastavení případných záruk na funkčnost řešení.

8. Rozpočet a představa financování projektu

     Tento projekt nemá rozpočet. Případné náklady budou financovány z rozpočtu města. 
      Další, navazující projektová dokumentace bude rovněž financována z rozpočtu města. 

     V rozpočtu města je v příslušné kapitole navrženo 200 000,- Kč na rok 2009 na projekty  
v odpadovém hospodářství.

           Financování realizace projektů řešících danou problematiku snižování ukládaného  
      množství komunálních odpadů na skládce v Borku u Dačic je představa o maximálně  
      možném  využití dotačních titulů platných v době realizace.
              

            

     Použité materiály:
     
     Materiály Města Třešť
     Nakládání s odpady v Třešti – Energetická agentura Vysočiny, říjen 2008
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