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1. Shrnutí

    Projekt řeší podporu separace bioodpadu  na MO Plzeň 3 a informovanost občanů o 
možnostech likvidace bioodpadů z domácností  a zjistit ochotu a možnosti jeho třídění a 
využití.
Bioodpad je velmi cennou surovinou především díky celkovému úbytku živin z půdy. 
V současnosti tento druh odpadu činí zhruba 30% - 40% veškeré produkce odpadu 
vyprodukovaného v obvodě.
Na skládkách při jeho rozkladu bez přístupu vzduchu vznikají nebezpečné látky, především 
methan, které mohou ohrozit životní prostředí.
Dalším důvodem, proč třídit tento druh odpadu, je to, že nás jako členy EU zavazuje směrnice 
1999/31/ES omezit skládkování těchto odpadů, díky již zmíněným únikům nebezpečných 
látek.
V projektu podporuji potřebu podpory separace bioodpadů  z  domácností. Většina bioodpadu 
se kompostuje ve velkých kompostárnách a kompost potom putuje k zemědělcdům jako 
ekologické hnojivo.

Zjistit optimální umístění nádob Bio – hnědá nádoba o objemu 240 l

Vedou mne k tomu i ekonomické důvody : zdroj – www.ekodomov.cz

Přibližné ceny bez DPH
kompostování  250 – 350 Kč / t
skládkování  700 Kč / t
spalování  1 200 Kč / t

2.Popis stávající situace - identifikace problému

   MO Plzeň 3  má  cca 50 000 obyvatel a vykonává v přenesené působnosti státní správu 
podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

Pravidla odpadového hospodářství se řídí Statutem města Plzně (nemáme OZV). Na MO 
Plzeň 3  provádíme třídění papíru,skla,plastů a nápojových kartonů v počtu nádoby 1100 litrů 
102 stanovišť a nádoby 240 litrů 53 stanovišť. Dosud není řešeno nakládání s bioodpadem.

Svoz   a zajištění systému – nakládání s vytříděnými složkami z komunálního odpadu – sklo, 
papír, plast a nápojové kartony smluvně zajišťují Západočeské komunální služby a.s..
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Svozy vytříděných složek z komunálního odpadu jsou prováděny s následující četností

Plast 3x týdně Po,Stř,Pá
Papír 2x týdně Po,Čt,
Sklo 1x týdně Út
Nápojový karton 1x týdně Út

Svoz ostatního odpadu včetně komunálního MO Plzeň 3 nezajišťuje. Zajišťuje dále provoz tří 
sběrných dvorů (dále jen SD ), které pro MO Plzeň 3 smluvně zajišťují dvě svozové firmy.
SD slouží pro objemný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a také jako místo 
zpětného odběru elektrozařízení. Za poplatek je možné odevzdat bez omezení  množství 
-velkoobjemový odpad a odpad od podnikatelských subjektů.
MO Plzeň 3 má uzavřeny smlouvy s akreditovanými firmami EKO-KOM,  Elektrowin, 
Ekolamp a Asekol.

Platbu za provoz SD  zajišťuje MO Plzeň 3. Celkové roční náklady jsou separy  4 500 000,-
a provoz SD cca  2 200 000 ,-Kč. Celkem 6 700 000,- Kč včetně DPH.

V návaznosti návštěvnosti a využití SD a dotazů občanů o možnostech třídění komunálních 
odpadů, z množství vytříděného odpadu a odevzdaného množství elektrospotřebičů v rámci 
zpětného odběru, je patrné zapojení obyvatel do třídění odpadů a podpora dalšího využití 
odpadů.Tím, že obyvatele můžeme motivovat tím, že tříděním sníží svoje náklady na odpad, 
lze odhadnout, že i do separace biodpadu  se zapojí.

3. Analýza

Silné stránky : již zavedená separace papír, plast,sklo, nápojový karton
                          tři funkční SD
                          stávající svozové firmy

Slabé stránky : velká část obyvatel žije v panelových domech, kde je separace bioodpadu   
                           náročnější
                           město- velká anonymita

Příležitosti :      nejsou umístěny nádoby na biodpad
                           malá informovanost o kompostování
                           separace bioodpadu nikdy nezačala
                           snížení nákladů na likvidaci kom.odpadu u obyvatel

Hrozby :           zneužití nádob na jiný odpad 
                          nádoby na komunální odpad  demotivují  občana od třídění
                          občané nebudou ochotni třídit

4. Aktivity 

Od ledna 2009 budou ve zpravodaji „Trojka“ zveřejňovány články a informace seznamující 
občany s problematikou bioodpadů z domácností,  se zbytkovou biomasou, s možností třídění 
a využití bioodpadů atd. Po vysvětlení pojmů bude zveřejněna v březnu anketa na zjištění 
lokalit kam umístit nádoby na bioodpad. Podle některých občanů je nejlepší lokalita 



s rodinnými domky , kde je vyšší produkce bioodpadu. / Někteří mají většinou již na zahradě 
kompostovací zařízení./ Někteří upřednostňují umístění nádob na  bioodpad spíše tam, kde 
občané nemají možnost tento odpad kompostovat sami – tedy na panelových či činžovních 
sídlištích.

Příklad ankety:

Kompostujete?    Ano – doma na zahradě
                                        na zahradě kam dojíždím
                                        jinak ………..
                             
                             Ne -    chystám se koupit kompostovací zařízení
                                        v žádném případě
                                         zatím ne

Chystáte-li se nebo provozujete-li  komunitní kompostování, napište s kým :……………..

V případě, že kompostujete jinak, napište jak : ……………………………

Co by vás nejlépe motivovalo  k oddělenému sběru bioodpadu ?
                               
                               krátká donášková vzdálenost
                               doplnění stávajícího stavu – separovaného stání o Bio- nádobu
                               kvalitní informace o nakládání s bioodpadem
                               něco jiného …………..

4.1. Výstupy

- Ověřit přesnost dotazníku
- Zpracování údajů 
- Rozpočet financí
- Rozmístění sběrných nádob, zajištění, pravidelný provoz

5. Časový harmonogram

- Příprava dotazníku, zveřejnění ,,Trojka“  / 1 měsíc /
- Přímé zjišťování , dotazování  / 2 měsíce /
- Zpracování dat  / 1 měsíc /
- Rozpočet / týden /
- Výběrové řízení / 2 měsíce /
- Uvedení do provozu, informační kampaň / 14 dní /

6. Rizika a jejich řešení                                             

        Rizikem, že lidé nebudou chtít separovat  vůbec, nedojde  ke snížení  poplatků za 
komunální odpad – nemáme OZV.
        Řešením - dobrá informační kampaň a zpracování dotazníku, dobře připravená smlouva 
se svozovou firmou
         Řešením je zvolit dobře časovou posloupnost - nenabízet v zimě, kdy téměř žádný 
bioodpad nevzniká



7. Rozpočet a představa financování projektu 

      Celkové roční stávající  náklady na ,,separ“ jsou   4 500 000,- Kč

Předpoklad  - BIO – hnědá nádoba o objemu 240 l

Vývoz nádoby 240 l 44,-Kč / vývoz
Minimální svoz 1 x  týdně
Rozmístění nádob ke každému separovému stání  - 155 nádob
Pronájem nádob v ceně vývozu

Maximální 100% roční vývoz
Vývoz nádoby 240 l 44,- Kč / vývoz
Svoz 52 x 2 288 ,-Kč / 1 stání
Svoz celkem - 155 stání 354 640 Kč

Upřesnění financování může dojít  po zpracování všech dostupných informací. Předpoklad je, 
že náklady na vývoz biodopadu  budou  cca 60%.   

- 212 484 ,- Kč /  60 %  

Každopádně musí dojít k navýšení rozpočtu.

8. Závěr
    
   Na skládky pošleme v průměru o třetinu méně odpadků, čímž snížíme i cenu za jejich 
odvoz.
   Kompostováním do půdy navrátíme cenné živiny, které rostliny při svém růstu odčerpaly. 
Tříděním bioodpadu snížíme riziko globálních změn klimatu.(Tlením bioodpadů na skládkách 
totiž vzniká metan – plyn, který mění klima podobně jako oxid uhličitý ze spalování uhlí.) 
   Sběr by měl být nádobový, s celkovým počtem hnědých nádob na BIO cca 90 ks, které by 
se po domluvě se svozovou firmou zaplatily až po vyhodnocení zkušební doby, rozmístění 
nádob,  rytmu  odvozů  apod.,  v návaznosti  na  tom,  jak  budou  občané  postupně  navržený 
systém přijímat.
 
V Plzni dne 26.11.2008   

Josef Fiala                                         


