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1 Shrnutí

Projekt je proveditelný a je smysluplnou investicí. Cílem projektu je zefektivnění systému 

nakládání s odpady ve městě Kutná Hora.

2 Obecné informace

Umístění : Středočeský kraj

Obec: Kutná Hora

Katastrální území : Kutná Hora

Rozloha území města: 33,05 km2

Počet obyvatel: 21 740  (ke dni 3. 4. 2008)

Hustota osídlení: 658 km2

Termín realizace : 2008/2010

3 Současný stav 

Město Kutná Hora ke konci roku 2003 bylo nuceno zrušit do té doby fungující sběrný 

dvůr, protože na vlastníka pozemku, kde byl sběrný dvůr umístěn, byl uvalen konkurz. Město 

tedy bylo nuceno rozšířit systém mobilních sběrů odpadů. 

Klasické  mobilní  sběry  nebezpečných  složek  komunálního  odpadu,  tzn.,  že  je  určena 

svozová trasa, se provádějí dvakrát ročně. Vzhledem k absenci sběrného dvora jsou čtyřikrát 

do  roka  určená  místa,  kam  mohou  obyvatelé  přinášet  nebezpečné  složky  komunálního 

odpadu.  Další  možnost  vznikla  místním občanům v roce  2005,  a  to  taková,  že  obyvatelé 

mohou předávat odpady na skládku v Čáslavi, která je vybavena shromaždištěm odpadů. Toto 

shromaždiště prozatímně nahrazuje provoz sběrného dvora pro obyvatele Čáslavi a rovněž 

obyvatele Kutné Hory.

3.1 Dosavadní rozsah a kvalita služby

      V systému nakládání s komunálními odpady na území města chybí jedna ze základních 

složek  =  sběrný dvůr. Dle předpokladů POH Středočeského kraje by měla mít Kutná Hora 

minimálně 2 sběrné dvory.
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3.2 Strategický plán rozvoje města Kutná Hora

Kutná Hora má zpracovaný plán rozvoje města, avšak úrovni systému nakládání s odpady 

není věnována taková pozornost, jakou by si tato problematika zasloužila. O absenci sběrného 

dvora zde bohužel není zmínka.

4 Obecné charakteristiky sběrného dvora

Pod pojmem sběrný dvůr se rozumí prostor pro přechodné i trvalé umísťování nádob na 

odpad  nebo  druhotné  suroviny  splňujíc  druhové,  hygienické,  estetické  a  bezpečnostní 

podmínky dané příslušnými právními předpisy.  Důvody pro výstavbu sběrných dvorů jsou 

nejen legislativní, neboť obec jako původce komunálního odpadu musí zajistit možnosti pro 

třídění  odpadů  a  stanovit  místo,  kam  mohou  občané  odkládat  nebezpečné  součásti 

komunálního odpadu, ale jsou s tím spojeny i výhody:

- napomáhají sběru, třídění, zpracování a zhodnocování odpadů,

- jsou doplňkovým zařízením pro odvážecí a donáškový systém sběru,

- přispívá  ke  snižování  množství  směsného  komunálního  odpadu,  který  již  nelze 

zhodnotit a je ukládán na skládky, případně končí ve spalovnách,

- umožňují získávat poměrně v čisté formě řadu potřebných druhotných surovin,

- soustřeďují nebezpečné složky komunálních odpadů apod.

4.1 Základní kritéria sběrného dvora v porovnání s možnostmi města
   

Sběrné dvory se běžně zřizují v oblastech 1000 – 10 000 obyvatel ANO
Dojezdová vzdálenost by neměla přesáhnout 3 – 5 km. ANO
Snadná dostupnost pro pěší uživatele i nákladní automobily ANO
Pozemek o rozloze alespoň 1500m2 ANO
Možnost vybudování krytých meziskladů odpadů ANO
Zpevnění plochy, srážkové vody ze zpevněných ploch svedené přes kontrolní 

jímku do kanalizace

ANO

Administrativní budova se sociálním zázemím podle hygienických a 

bezpečnostních předpisů

ANO

Zabezpečení a možnost monitoringu objektu ANO
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4.2 Výběr vhodného pozemku pro sběrný dvůr

     Pro výstavbu byl vybrán pozemek  č. 2529/5, s celkovou výměrou 1675 m2 v k.ú. Kutná 

Hora,  Hlouška.  Výstavba  bude  realizována  mimo  soustředěnou  obytnou  zástavbu,  na 

manipulační ploše bývalé mazutové kotelny.

    V širším okolí není znám žádný jiný záměr, který by mohl spolu s navrhovaným záměrem 

způsobit nežádoucí kumulaci nepříznivých vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí. 

5 Charakteristika záměru

    Sběrný dvůr bude sloužit  k odběru vybraných druhů odpadů. Odpady budou ukládány 

odděleně  do  kontejnerů,  speciálních  sběrných  nádob,  které  budou  umístěny  dle  pravidel 

provozního řádu pod přístřešky, na volné ploše, skladových prostorách a v mobilním EKO-

skladu.  Sběrný  dvůr  se  bude  skládat  z kanceláře  se  sociálním  zařízením  umístěné 

v kontejnerové  buňce,  prostoru  pro  nájezd  pro  váhu,  váhy,  mobilního  EKO-skladu  pro 

nebezpečný odpad, přístřešku,  skladu tekutých odpadů a volné plochy pro velkoobjemové 

kontejnery.  Záměr  je  v souladu s Plánem odpadového hospodářství  Středočeského kraje  a 

Plánu odpadového  hospodářství  Kutná  Hora  a  v souladu  s územním plánem města  Kutná 

Hora.

      Předpokládá se, že sběrným dvorem projde 1000t t odpadů ročně, z toho 10 t odpadů 

nebezpečných. Předpokládané roční množství nejvýznamnějších odpadů:

  170102        cihly                                                                     200 t

  200307        objemné odpady                                                     200 t

  200135-36   vyřazená elektronická zařízení                                  5 t

  bez kódu     elektrozařízení  zpětného odběru                              50 t

  200137- 8    dřevo                                                                            50 t

  200139        plasty                                             50 t

  200140       kovy                                                                          5 t 

  200102        sklo                             20 t 

  200202       zemina a kameny                               200 t

  200101       papír, lepenka                                50 t
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    . Záměr bude součástí integrovaného systému nakládání s komunálními odpady určeného 

především pro občany města. Shromážděné odpady budou následně odváženy oprávněnými 

osobami k dalšímu využití nebo odstranění.

5.1 Vyjádření dotčených orgánů

 Krajský  úřad  Středočeského  kraje –  z hlediska  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o 

odpadech a o změnách některých dalších zákonů. KÚ SK pouze připomíná,  že 

provozovatel  sběrného  dvora  musí  být  držitelem  živnostenského  oprávnění 

v oblasti nakládání s odpady a v oblasti s nakládání s nebezpečnými odpady. Proti 

vlastnímu záměru nemá námitek a nepožaduje další hodnocení.

 Středočeský kraj – souhlasí se záměrem „Sběrný dvůr Kutná Hora“ a nepožaduje 

další  posuzování  dle  zákona  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní 

prostředí.

 Krajská hygienická stanice SčK -   vyjádření o tom, že není nutné tento záměr 

posuzovat dle výše zmíněného zákona č. 100/2001 Sb.

 Česká inspekce životního prostředí OI Praha – sběrný dvůr bude malým zdrojem 

znečišťování ovzduší. 

6 Rizika spojená s výstavbou

Na vybraném pozemku pro výstavbu sběrného dvora se v současné době nachází nežádoucí 

stavba „komín“.  Základním předpokladem pro realizaci  sběrného dvora je  odstranění  této 

stavby, což je úzce spojeno se zvýšenými náklady, především proto, že je nezbytné zajistit 

bezpečné odstranění, popř. recyklaci stavebního odpadu. 

7 Očekávané přínosy 

7.1 Pro zřizovatele – správní subjekt Město Kutná Hora 

- Zlepšení kvality integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území 

města,  zvýšení čistoty ulic a zlepšení podmínek pro ochranu životního prostředí města 

i jeho okolí,

- posílení celkové pozitivní image Města,
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- zlepšení  vztahů  a  spolupráce  mezi  Městem,  místní  samosprávou,  občany  a 

živnostníky, na základě partnerství a trvale udržitelného rozvoje, 

- splnění zákonných povinností, cílů plánů odpadového hospodářství a územního plánu 

Města,

- v případě získání podpory z OPŽP nabytí reálné zkušenosti s členstvím státu v EU a 

posílení připravenosti na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

7.2 Očekávané přínosy pro cílové skupiny 

Pro občany a malé živnostníky:

- trvalý růst kvality života obyvatel města na základě zlepšování kvality infrastruktury a 

životního prostředí města, 

- zlepšení  kvality  nakládání  s komunálními  odpady,  zejména  zlepšení  dostupnosti 

zařízení a možnosti operativně nakládat s odpady v souladu se zákonem,

- posílení přístupu občanů k dodržování podmínek ochrany životního prostředí v oblasti 

nakládání s odpady

- snížení zakládání černých skládek a odkládání odpadů na komunikace města 

8 Vliv projektu na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb

8.1 Druh služby

Plnění  povinností  města  jako  původce  komunálního  odpadu.  Obec  přebírá  odpad  od 

občanů  dle  stanovených  pravidel  a  zajišťuje  nakládání  s ním  v souladu  se  zákonem  č. 

185/2001 Sb.,  (přednostní  využití,  recyklace  a  zneškodnění  v oprávněných  zařízeních  pro 

nakládání s odpady).

8.2 Rozsah služby po realizaci

     Centrální sběrný dvůr (CSD) bude poskytovat služby minimálně 5 dnů v týdnu v rozsahu 

minimálně 6 hod. denně. Část vybavení a svozové vozidlo bude využito pro druhý sběrný dvůr 

Mobilní sběrný dvůr (MSD), který bude 2 dny v týdnu na cca 30 (až 35) místech, po dobu 

minimálně  3  hodiny,  odebírat  od  občanů  objemný   a  rostlinný  odpad,  elektrozařízení  (3 

kontejnery – odběr pod dozorem).
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8.3 Kvalita služby po realizaci projektu

     Kvalitně a dostatečně kapacitně vybavený CSD , jehož část bude využita pro provoz 

druhého  MSD,  bude  schopen  vypořádat  se  s širokou  škálou  komunálních,  ale  i 

živnostenských odpadů, jenž mají shodnou charakteristiku s komunálními odpady,  umožní 

občanům i živnostníkům  jednoduše, dle potřeby a v potřebném rozsahu, předat komunální 

odpady do příslušného oprávněného zařízení  přímo na území města, jenž zajistí, aby s nimi 

bylo naloženo v souladu se zákonem. 

9 Technické parametry sběrného dvora

9.1 Zábor půdy

   Stavbou sběrného dvora budou dotčeny pozemky 2529/5 v k.ú. Kutná Hora

 číslo pozemku 2529/5                                   

 druh pozemku   ostatní plocha   

 výměra v m2       1675

 z toho pro sběrný dvůr m2 1675                

  Zřízení sběrného dvora se nedotýká zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění 

funkce lesa a nedojde k žádnému jinému záběru půdy kromě ostatní plochy. 

Stavební úřad MÚ Kutná Hora:

     V Územním rozhodnutí o využití území a umístnění stavby se uvádí, že není třeba vynětí 

ze ZPF. Je však nutné Stavební povolení, případně Rozhodnutí o změně užívání stavby 

9.2 Zemní práce a demolice

    Část plochy je příjezdovou komunikací, zbytek byl využíván k manipulaci. Budoucí záměr 

využije  silnici  i  manipulační  plochy pro  budoucí  zpevněné  plochy sběrného  dvora.  Bude 

odstraněna nežádoucí vegetace. V část pak bude zpevněná plocha opravena a upravena  dle 

potřeb prostorového uspořádání sběrného dvora. Zpevnění bude provedeno  živicí a dlažbou. 

Na nevyužitých nezpevněných plochách bude vysazena okrasná zeleň. Voda

Zdroj vody

    Sběrný dvůr bude napojen na veřejný vodovod a kanalizaci. Pouze v případě, že by toto 

napojení nebylo možné, bude pitná a užitková  voda do areálu dovážena.  
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9.3  Surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie  

Předpokládaná roční spotřeba el. energie:

Obytný kontejner topení  0,15 MWh / rok

osvětlení a další 0,02 MWh / rok

Ostatní surovinové zdroje

   Záměr nemá výrobní charakter a po jeho uvedení do provozu nebudou vznikat nároky na 

přísun jiných surovinových zdrojů než odebíraných odpadů. 

9.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

   Záměr nemá nároky na dopravní či jinou infrastrukturu. Připojení sběrného dvora je 

navrženo po stávajících místních komunikacích, které jsou pro očekávaný provoz dostačující. 

10 Další aktivity spojené s realizací záměru

Zpracovat dokumentaci pro získání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a 

skladování odpadů.  Žádost o souhlas obsahovat zejména tyto náležitosti :

- identifikace žadatele (obchodní jméno, právní forma, sídlo, IČO, apod.),

- název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících,

- popis technologického postupu zařízení,

- seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadu,

- popis  přístupových  tras  k zařízení  ve  vztahu  k jednotlivým  druhům  odpadům  do 

zařízení,

- způsob skladování s odpady v zařízení,

- návrh sledování (monitoringu)  vlivu provozu zařízení  na okolní životní prostředí  a 

zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,

- plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,

- návrh provozního řádu a návrh zavedení provozního deníku,

- předpokládané množství odpadů,

- návrh systému zabezpečení objektu zabraňujíc přístupu nepovolaných osob.

Další potřebné dokumentace a vybavení:

- havarijní plán, 

- počítač s tiskárnou, kopírkou a skenerem,
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- počítačový program na vedení evidence odpadů dle zákona EVI8,

- telefon.

11 Harmonogram realizace záměru

1. ; Příprava záměru duben – květen 2008

2. Zpracování základní projektové dokumentace 
pro územní řízení květen – červen 2008

3. Příprava podkladů pro podání žádosti na OPŽ červen – červenec 2008 

4. Podání I. žádosti na OPŽP srpen  2008

5. Pokud bude získán souhlas – vypracování II. 
žádosti o získání dotace z OPŽP září 2008

6. Podepsání smlouvy listopad 2008

7.

Vypracování kompletní dokumentace pro 
stavební řízení, projekt vybavení SD, získání 
souhlasu k provozu zařízení ke sběru a 
výkupu odpadů, havarijní plán, požární plán 
atd. 

březen 2009

8. Poptávkové řízení - výzva k vybudování SD duben 2009

9. Poptávkové řízení na výběr dodavatele 
vybavení duben 2009

10. Uzavření smluv pro realizaci červen 2009

11. Realizace výstavby RD červenec – prosinec 2009 

12. Předání do provozu  leden 2010

12 Předpokládané náklady

 Vybavení  sběrného  dvora  -  orientační  cena  1 350 000  Kč  (bez  přístřešku).  Blíže 

popsáno v kapitole 12 .

 Nákup vozidla AVIA – nosič kontejnerů - v cenové relaci: 1 500 000 Kč 

Odůvodnění investice : využití při mobilním sběru (namísto druhého sběrného dvora). 

Blíže v podkapitole 7.2.

 Předpokládané náklady na bezpečné odstranění stavebního odpadu z demolice komína 

Orientační cena : 1 800 000 Kč.
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 Demoliční činnost spojená s odstřelem komína -  orientační cena: 980 000 Kč.

 Stavební  a  zemní  práce  nezbytné  k vybudování  zpevněné  manipulační  plochy  - 

orientační cena  750 000 Kč.

Předpokládaná cena celkem :                                                                                 6 380 000 

Kč

13 Možnosti financování

Operační program Životního prostředí

Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s     odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.   

Bod 4.1.

 Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady:

- systémy pro separaci a svoz odpadů,

- systémy pro separaci bioodpadů,

- sběrné dvory  ,

- překladiště a skládky KO,

- systémy pro separaci nebezpečných složek KO,

- systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů;

Vybrané téma pro poskytnutí dotace z     Fondu životního prostředí Středočeského kraje  :

Téma č. 6 

Příspěvky na realizaci opatření, které jsou v souladu se závaznou částí  Plánu odpadového 

hospodářství Středočeského kraje. Bod 7.2. závazné části POH – Komunální  odpady a obaly.

Podporovat ve všech obcích s více než 1000 obyvateli výstavbu sběrných dvorů (jeden 

sběrný  dvůr  by  měl  sloužit  zhruba  pro  5  –  8000  obyvatel).  Sběrné  dvory  budou  sloužit 

zejména  pro  shromažďování  objemných  odpadů,  odpadů  ze  zeleně,  výrobků  s povinností 

zpětného odběru a nebezpečných složek nebezpečných odpadů. 

Maximální výše dotace činí 1 500 000 Kč, povinné spolufinancování je 20%.
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14 Modifikace vybavení sběrného dvora – kalkulační základna

14.1 Objekty

Typ objektu Ilustrační obrázek Cena v Kč 
bez DPH

Obytný kontejner se sanitárním zařízením např. 
MEVATEC typ 4577 (C35034577) 
Rozměry: š =2,438 x d =6,058 x v =2,8 m
Barva dle stupnice RAL.
Izolace: stěny 6 cm, podlaha 8 cm, strop 10cm, + 
obklad  laminovanou dřevotřískou.

Interiér:
  - podlaha - dřevotříska + PVC šedý mramor
  - 1 x okno plastové 600 x 450 mm sklopné
  - 1 x okno plastové 1765 x 1200 mm bez rolety
  - 1 x vnitřní dveře 600 x 1970 mm s kováním
  - 1 x vnitřní dveře 800 x 1970 mm s kováním
  - 2 x zářivka 36 W,2 x 9 W
  - 1 x WC se splachovací nádržkou
  - 1 x umyvadlo
  - 4 x zásuvka 220 V
  - 3 x vypínač IP 21,jističová skříňka.

Za příplatek:  - topidlo 2 kW  - mříž na okna.

179 000 Kč

Eko-sklad např. MEVATEC  typ 0046-5 
+ nájezdní rampa  typ 6123 
+ elektroinstalace 

 Popis: Celolakovaná svařovaná konstrukce, 
uzamykatelné dveře, roštová podlaha, 
bezpečnostní záchytná vana.
Je vhodný zejména pro uskladnění ekologicky 
škodlivých látek,  odpadů.
Použitelný bez nutnosti základu, samonosný.
Přenosný jeřábem, vysokozdvižným vozíkem.
Možnost dodání s bočním otevíráním.
Lze dodat s bočním otvíráním nebo 
elektroinstalací
Možno dodat v libovolných délkách od 1,5 - 6 m
Základní provedení 1,6 ; 3; 4; 5; 6 m
Lze doobjednat nájezdní rampu, nebo libovolné 
umístění dveří- nutno umístit na zpevněnou 
rovnou plochu!
Na přání lze kontejner vybavit žárově zinkové 
rošty

93 990 Kč

Předpokládaná celková cena s DPH 19% 325 000 Kč
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14.2 Vážící technika      

Nájezdová silniční automobilová váha 
GRAVEX mobile 6 x2,9 m váživost 30 t       

Provedení vahy:
Nájezdové provedení-váha je nad úrovní 
vozovky
 A/ s ocelovými nájezdy + ocelový základ
 B/ s betonovými nájezdy + betonový základ
  
100% mobilita bez nutnosti stavebních prací 
(podmínkou rovný zpevněný podklad). 
Váha a mobilní základ je z oceli s antikorozním 
nátěrem.

240 000 Kč

 
Přednosti váhy GRAVEX  mobile

Přesnost  vážení – obchodní přesnost dle OIML a ČSN EN 45 501+AC. 
Snímání váhy - přesnými a citlivými tenzometrickými nebo digitálními snímači. Snímače z antikorozní ocele 
jsou hermeticky uzavřené a nevyžadují žádnou údržbu. Radiový přenos dat z vyhodnocovací jednotky do PC až 
na vzdálenost 1500m. 
Nízká nájezdová výška, pouze 30-35cm dle váživosti, 
Rychlá montáž - 8 hodin
Nízké provozní náklady.
Variabilita modulového provedení, váhu lze kdykoliv prodloužit a zvýšit tak její maximální váživost.
Váhu lze jednoduše přemístit na jiné místo. 

Ekosac 40 = lis a váha 
Pro lisování papíru, látek, plastů,plechovek atd.
Výkonný pomocník pro malé a střední podniky 
-řeší problémem skladování a zpracování odpadů
U lisu je možnost objednání více mobilních 
kontejnerů a tím usnadnit třídění a manipulaci 
s odpadem.
Zmenšením objemu odpadu vzniknou úspory 
nákladů na jeho odvoz.
Hl. rozměr - 815 x 550 x 1170 mm
Váha stroje - 290 kg
Rozměr packetu - 620x400 x (300 x 700)
Rychlost lisování - 2 m/min.
Max. lisovací síla - 4 t.Měrný lis.tlak - 165 kPa
Pohonná jednotka - 1,1 kW / 3x380

84 999 Kč

Vázací páska typ 6656 - 5 ks 5 950 Kč

Předpokládaná celková cena s DPH 19%                                                              400 000 Kč
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14.3 Technické prostředky pro manipulaci

Typ prostředku Ilustrační obrázek Cena v Kč bez DPH

Vyklapěč plastových a kovových nádob typ 
MEVATEC 6629 64 900 Kč

Vozík např. MEVATEC typ hliníkový standart 6546
Počet : 1 ks    2 900 Kč

Rudl  např. MEVATEC typ 6244    nosnost 100 kg    
Počet : 1 ks 1 199 Kč

Vozík na sudy např. MEVATEC typ 5506 
Počet.: 1 ks                                   2 700 Kč

Stavební kolečko
Počet : 2 ks  
                                                                          

1 500 Kč

Předpokládaná celková cena s DPH 19%                                                                    10 000 Kč

    
                                                                

14.4  Další vybavení

Typ vybavení Ilustrační obrázek Cena v 
Kč

Dávkovač tekutého mýdla 0,5 l např. MEVATEC typ 4173 599 Kč

Zásobník toaletního papíru např. MEVATEC - kovový typ 4182 799 Kč
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Skříň šatní např. typ MEVATEC 5104 šíře 60 cm 2 899 Kč

Universální skříně MEVATEC 
typ 6495 za 4799 
5108 za 4999
3261 za 2699, 
3262 za 2799
3263 za 3699

18 995 Kč

Pracovní stůl 6 881 Kč

Křeslo kancelářské 2 510 Kč

Pokladna např. typ MEVATEC – Euro Wien 999 Kč

Lékárnička např. typ MEVATEC 4210 
Provedení :  kovová, cena 1390 Kč
Náplň basic EU 4641, cena  849 Kč 

2 239 Kč

Havarijní souprava např. MEVATEC typ 6030 
DRUH VYBAVENÍ TYP SOUPRAVY
6028 6029 6030
Sorpční ponožka 4 ks, Sorpční drť 3 kg 
Sorpční rohož 20 ks,  Sorpční had 4 ks 
Hydrofobní sorpční drť LITE DRI 10 kg 
Rychlosavá utěrka na ruce 100 ks 
Plastový pytel silnostěnný 5 ks 
Plastová folie 3 x 2,5 m 2 ks 
Chemicky odolné rukavice 2 páry 
Ochranné brýle těsnící 1 ks 
Ochranná kombinéza na agresivní látky 1 ks 
Chemicky odolná ochrana nohou 1 pár 
Sorpční rohož 20 ks,  Rychlotuhnoucí tmel REO 1 ks 
Skládací nádoba na záchyt kapalin 1 ks,
Plastová lopata skládací 1 ks , Silniční koště s násadou 1 ks

7 980 Kč
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Samolepicí nálepky
Určené pro tříděné odpady :  20 typů po 10 ks za 65 Kč/ks 13 000 Kč

Samolepící nálepky 
Určené pro  značení obalů nebezpečných látek (hořlavost....apod.),
formát A8 po 10 ks od 10 typů za 4 Kč/ks  

4 000 Kč

Plastové značky (35 ks pro základní vybavení dle nádob v části D + 
sada navíc) rozměr 5 x 20 cm 70 ks za 5 Kč 350 Kč

Předpokládaná celková cena s DPH 19%                                       73888,63                      75 000 Kč

14.5 Technické prostředky pro shromažďování a dočasné skladování odpadů 
                       (sběrné kontejnery, sudy, speciální nádoby, police, palety apod.)    
                           

Typ nádoby objem v l Počet nádob
podle odpadu

Určení druhu odpadu, který bude 
do nádoby ukládán

kate
g.

Cena v 
Kč

Kontejner plastový
  typ MEVATEC¨
  typ 0013-3 
Cena: 7000 Kč

1 100

1 150104 kovové obaly* O
2 200110 oděvy O
1 150110 obaly se zbytky NO* N
1 170601 izolační materiál s azbestem* N
1 170605 stavební materiál s azbestem* N

1 150202 Absorpč.činidla,olej.filtry, 
filtrač.materiál, nečiš.tkaniny/oděvy*

N

49 000

   Kontejner plastový 
   MEVATEC 
   typ 0024 papír 
         0026 plast 
    Cena: 7790 Kč

1 100

2 150101 nápojové kartony O
2 200101 papír a lepenka* O
3 150102 plastové obaly* O

2 150102 plastové obaly* O/
N

2 200139 plasty* O
4 150107 bílé a barevné sklo obaly* O
2 200102 sklo* O

132 430

Plastová popelnice 
např. MEVATEC 
typ 0004-3 černá 
za 915 

120

1 160402 odpad ze zábavní 
pyrotechniky*

N

1 160107 olejové filtry N
1 160107 brzdové destičky s azbest.* N

1
160112 Brzdové destičky neuvedené 

pod 160111*

N
3 660

Plastová nádoba na 
baterie

120 1 Baterie a akumulátory, zařazené pod 
č. 160601-3 a netříď.bat.akumulátory
160602 NiCd baterie*

160603 Baterie obsahující rtuť
090110 Fotoaparáty na jedno použití 

ZO 1590
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s bateriemi
160604 alkalické baterie*

160605 Jiné baterie a akumulátory*

Popelnice 
MEVATEC 
typ 0005-3 černá 
Cena: 1265 Kč
+ přidržovací rámeček 
plastového pytle 0058
Cena:  85 Kč

240

1 200122 nádobky na spreje * N

1 200127 barvy, tiskařské barvy…*
150104 kovové obaly s nimi*

N

1

150202 absorpční činidla,filtrační

 materiály, olej.filtry, tex.materiály 
a  oděvy s NL*

N

1

160107 Olejové filtry*

150203 Absorpční činidla, filtrační 

materiály (včetně olej.filtrů) *

N

5 400

Plastový sud se 
zátkami např. typ 
MEVATEC 5003 
Cena: 799 Kč

120

1 200113 rozpouštědla* N

1 200114 kyseliny* N

1 200115 zásady* N

1

090107 fotofilm a papír s As

090108 fotofilm a papír bez As

090110 fotoaparáty na 1 x použití bez 
baterií

O 2 397

Plastový sud 
s odnímatelným 
víkem 
např.MEVATEC 
typ 5014 
Cena:  440 Kč

60

1

160903 peroxidy* 

200118 léky*

200131 nepoužitá cyklostatika*

200132 jiná nepoužitá léčiva*

N

1 200112 Barvy, lepidla a pryskyřice* N

1

020108 Agrochemikálie* 

020109 Agrochemické odpady* 

200119 Pesticidy*

N

1 050105 Uniklé (rozlité) ropné látky N

1 050408 Jiné dehty N

1
160606 Odděleně soustřeďované 
elektrolyty z baterií a akumulátorů

N

1 200134 baterie a akumulátory 
neuvedené pod č. 200133

N/
ZO

3 080

Plastový sud 
s odnímatelným 
víkem 
např.MEVATEC 
typ 5001 
Cena:  650 Kč

120

1 200125 jedlý olej a tuk* N
1 200109 olej a tuk* N

1 200126 olej/tuk neuved.pod200125*

N
1 950
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Plastový kanystr 
např.MEVATEC 
typ 6511

10

2 160113 Brzdové kapaliny* N

2 160114 Nemrznoucí kapaliny s NL*
N 280

Sud kovový 
se 2 zátkami
MEVATEC 
Cena: 799 Kč

200 1 13 02 08 Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje

N

1 13 07 01 Topný olej a motorová nafta
N 1 598

Sud kovový
se 2 zátkami
MEVATEC
Cena:  449 Kč

60

1 13 07 03 Jiná paliva (včetně směsí) N

1
13 07 02 Motorový benzín N 880

Plastový sud na N 
s UN kódem a 
s odnímatelným 
víkem.
např. REAMOS 
typ PLS030
Cena:  340 Kč

30

1 160606 odděleně soustřeďované 
elektrolyty z baterií a akumulátorů*

N

1

160506 laborator. chemikálie a jejich 
směsi,  NL *
160507 vyřazené anorg.chemikálie*
030204 anorg.činidla k impreg.dřeva

N

1

160508 Vyřazené organické 
chemikálie - NL*

N

030205 Jiná činidla k impregnaci 
dřeva obsahující nebezpečné látky*

030299 Činidla k impregnaci dřeva 
jinak blíže neurčená*

N

1

090107 fotofilm a papír s As

090108 fotofilm a papír bez As

090110 fotoaparáty na 1 x použití bez 
baterií

O

200220 fotochemikálie* N

1 360

Plastový box AKU 
s víkem na akumul.
Cena: 6 490 Kč

500 1 1 160601 Olověné akumulátory*

ZO

6 490

Kontejner na 
zářivky typ 0059
Cena:  6 690 Kč 

500 l 1 200121 zářivky a jiný 
odpad obsahující Hg*

ZO

6 690

Uzavíratelný 
vanový kontejner 
např. typ 
MEVATEC 5603-1 
Cena:  29 990 Kč

5,5 
m3 1 200111 textilní materiály         (oděvy 

a boty)*

O

29 990

Vanový kontejner 
typ MEVATEC 
5601-1 

5,5 
m3

1 200307 objemný odpad*
200199 odpad druh.blíže neurčený*
200399 kom.odpad druh. neurčený*
200301 směsný komunální odpad*

O 25 900
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Cena: 25 990 Kč 200302 odpad z tržišť*

Vanový kontejner 
např. typ
MWVATEC 
5602-1  
Cena:  24 990 Kč

5,5 
m3

1

170102 cihly*
170107 beton*
170103 tašky a keramické výrobky*
170504 zemina a kamení*
200202 zeminy a kameny*
200303 uliční smetky*

O

1 200138 dřevo * O

1

200105 drobné kovové předměty*
200106 ostatní kov*
200140 kovy *
170407 směsné kovy*
170405 železo a ocel*

O

74 970

Předpokládaná celková cena s DPH 19%                            536386,55                          540 000 Kč

Přístřešek 

volně uloženo pod přístřeškem
elektrovýrobky a zařízení dříve řazené pod 200123*, 

200135*, 200136* (lednice, mazáky, televize atd.)
N/O/ZO

volně loženo na ploše 160103 pneumatiky* N

volně loženo do uzavřené a 
uzamykatelné části přístřešku

170401 měď, bronz, mosaz*,
170402 hliník*,170404 zinek * O

Pozn.: Některé nádoby bude možné používat na uložení více druhů odpadů, pak musí být 

shromažďovací prostředek označen příslušným identifikačním listem odpadu.       

         

 Celkové náklady na vybavení SD: (bez přístřešku)             1 350     000 Kč  

Vysvětlivky:  dle  zákona  znamená  zařízení -  technické  zařízení,  místo,  stavba  nebo  část 

stavby, nakládání s odpady  - shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup,  třídění, přeprava, 

doprava,  skladování,  úprava,využívání   a  odstraňování,  shromažďování  odpadů - 

krátkodobé  soustřeďování  odpadů do  shromažďovacích  prostředků v  místě jejich  vzniku 

před dalším   nakládáním s odpady, skladování odpadů -  přechodné umístění odpadů, které 

byly  soustředěny tj.shromážděny,   sesbírány a  vykoupeny do zařízení  k tomu určeného a 

jejich ponechání v něm,              

 Nákup nákladního vozidla AVIE – nosič kontejnerů       1     500     000 Kč  

15 Stavební řešení 

Z hlediska stavebního řešení je výstavba záměru členěna na následující stavební objekty:

SO 01  Kancelář a sociální zařízení, připojené na vodovod, kanalizaci a elektrické sítě
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SO 02  Váha 

SO 03  EKO- sklad  (unifikovaná mobilní buňka typ 0046)

SO 04  Přístřešek:  

            část 1 – uzavřený a uzamykatelný  

            část 2 – prostory by mělo být možné dle potřeby oddělit závěsnými zábranami

SO 05  Zpevněné plochy

SO 06  Kanalizace

SO 07  Přípojka elektrické energie, rozvody 

SO 08  Oplocení

SO 09  Prostor pro okrasnou zeleň

SO 10  Kamerový systém monitorování prostoru

SO 11  Komín

SO 01  Kancelář a sociální zařízení

Vlastní objekt bude elektricky vytápěná unifikovaná obytná buňka se sociálním zařízením, 

napojená  na  vodovod,  elektrickou  síť  a  kanalizaci.  Kancelář  bude  vybavena  počítačem; 

tiskárnou se skenerem, kopírkou a faxem; telefonem a běžným kancelářským nábytkem. 

          
SO 02  Nájezdová mobilní automobilová silniční váha.

SO 03  Sklad tekutých, včetně nebezpečných tekutých odpadů

Pro tento účel bude použita unifikovaný EKO- sklad  
  

SO 04  Přístřešek

- část uzavřená a uzamykatelná  

  Vlastní objekt bude tvořen oddělenou částí přístřešku, kterou bude možné uzamknout. 

Budou v ní umístěny kontejnery na vybrané druhy NO, některé výrobky zpětného odběru, 

zejména však manipulační technika a váha s lisem.

- část neuzavřená   

  Pro umístění velkých kusů objemných odpadů, zařízení a výrobky zpětného odběru apod. 

Sekce přístřešku by mělo být možné znepřístupnit dle potřeby znepřístupnit snímatelným 

hrazením.

Doporučení:

    Podlaha by měla být  řešena jako zpevněná plocha se zatěsněním folií PE-HD tl. 2,5mm, 

vyspádovaná do bezodtokové, nepropustné havarijní jímky.  Stavební konstrukce přístřešku 
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by měla být navržena jako samostatný přístřešek. zastřešený  ocelovými nosníky a krytinou z 

trapézového plechu. Pultové zastřešení by mělo mít spád 10%.  Nosné ocelové sloupy by 

měly být kotveny do betonových patek. Dešťové vody ze střechy by měly být svedeny do 

dešťové kanalizace. Objekt by měl být osvětlen zářivkovými svítidly.

SO 05  Zpevněné plochy

   Zpevněné plochy budou vycházet ze stávajícího stavu. Plochy by měly být opraveny a dle 

potřeby zrekonstruovány. Dle potřeby by mohou být v některých částech tvořeny dlažbou. 

Hlavní součástí musí být dostatečně velká plocha pro umístění vanových (uzavíratelných) 

kontejnerů k ukládání především objemných, stavebních, dřevěných, železných a jiných 

odpadů.  

SO 06  Kanalizace

  Zahrnuje napojení sociálního zařízení na kanalizaci. 

SO 07  Přípojka elektrické energie, rozvody 

  Přípojka bude sloužit k zásobování skladů elektrickou energií – zásuvkové a světelné 

okruhy. Připojení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče RIS v blízkosti objektu garáží 

kabelem uloženým volně ve výkopu v zemi. Při průchodu pod komunikací a zpevněnou 

plochou budou kabely uloženy do chráničky. Přípojka bude ukončena ve skříni HDS na 

objektu SO 01.

Rozvody nn kabely AYKY

Rozvodná soustava TN-C-S, 400/230V, 50HZ

Instalovaný příkon Pi= 8-10 kW

Roční spotřeba elektrické energie - cca 4 000 kWh

SO 08 Oplocení

   Celý areál bude oplocen. Oplocení by mělo být neprůhledné a mělo by bránit nežádoucímu 

vstupu do areálu SD.

SO 09  Prostor pro okrasnou zeleň

   Část současných cennějších vzrostlých javorů u současného oplocení by mohla být 

ponechána. Zbytek je třeba pokácet. V některých částech vysadit okrasné keře. 

SO 10  Kamerový systém monitorování prostoru

   Areál by měl být sledován po 24 hodin kamerovým systémem.

2



 

SO 11 Komín -   Nutno provést jeho bezpečné odstranění.

2
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