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Rozšíření hnízd s nádobami na separovaný 
odpad vedoucí ke snížení produkce komunálního 

odpadu
Shrnutí

Projekt  řeší  odpadové  hospodářství  vedoucí  k minimalizaci  odpadů,  a  to 
hlavně vytříděných složek z komunálního odpadu. 

Tento projekt byl  vypracován v souladu s Plánem odpadového hospodářství 
města a dle konceptu strategického plánu.

Jedná  se  hlavně  o  zčetnění  hnízd  na  separovaný  odpad  v  standardní 
kombinaci (barevné a bílé sklo, plast, papír a tetra-pack). 

Cílem je zkvalitnit úroveň třídění separovaného odpadu, zkrácení donáškové 
vzdálenosti, což se projeví na snížení množství komunálního odpadu ukládaného na 
radimskou skládku.

Při realizaci tohoto projektu budou uzavřeny smlouvy s firmou Ekobat, tak aby 
občané  mohli  odevzdat  výše  uvedený  odpad  např.  v  budově  městského  úřadu. 
Dalším krokem je uzavření smlouvy s firmou ASEKOL, neboť město nemá sběrný 
dvůr. Prozatím by se jednalo o předávání tohoto elektroodpadu při mobilním svozu 
nebezpečného a velkoobjemového  odpadu.

V neposlední řadě bude uzavřena smlouva s firmou REMA, která sbírá drobné 
elektrické zařízení z domácností. 

Na  drobné  elektrické  zařízení  z domácností,  baterie  a  monočlánky  budou 
umístěny nádoby např.  v budově  městského úřadu.  Je nutné  projednat  návrh  na 
umístění nádob i v některých elektroprodejnách v Kostelci nad Černými lesy nebo v 
základních školách.

1

MĚSTSKÝ ÚŘAD v Kostelci nad Černými lesy, 
odbor rozvoje města, oddělení životního prostředí
náměstí Smiřických 53, PSČ 281 67   Kostelec nad Černými lesy

mailto:haklova@kostelecncl.cz


Výše  uvedené  požadavky  mají  zkvalitnit  odpadové  hospodářství  města  a 
doplnit některé chybějící články při nakládání s odpadem. Vytvořením nových hnízd 
se zkrátí donášková vzdálenost, což se projeví na zlepšení systému pro nakládání 
s odpady.  Ušetřené  peníze  se  budou  moci  použít  na  jiné  akce  plánované 
v odpadovém hospodářství.

Identifikace problému

Současný  stav  pro  nakládání  s odpady  je  stále  složitější.  Kostelec  nad 
Černými lesy leží v dopravním uzlu Praha, Český Brod.  Má cca 3363 trvale žijících 
obyvatel a 342 rekreačních objektů. Problém je v tom, že okolní obce ne zcela řeší 
své odpadové hospodářství. Lidé likvidují své odpady při dojíždění nebo hlavně při 
projíždění městem Kostelec nad Černými lesy.

Nevyužívají  zpětný  odběr  např.  baterií,  které  končí  v komunálním  odpadu. 
Z tohoto  důvodu  je  navrženo uzavření  smlouvy s Ecobatem.  Město  Kostelec  nad 
Černými lesy, včetně Svatbína má celkem 19 stanovišť s hnízdy. Z toho je pouze 10 
stanovišť  kompletních (plast,  papír,  sklo barevné a bílé,  tetra-pack).  Na ostatních 
stanovištích chybí bílé sklo.
Strategický plán města řeší odpadové hospodářství v této rovině:

a) zvýšit celkový počet kontejnerů pro separovaný odpad
b) s jarním a podzimním úklidem rozmístit v obci velkoobjemové kontejnery na 

zahradní nebo jiný odpad
Na základě tohoto zjištění musí být upraven  systém pro nakládání s odpady.

Analytická část

Projekt  má  zasáhnout  cílové  skupiny,  a  to  jak  z městské,  tak  z vesnické 
zástavby města Kostelce nad Černými lesy, včetně Svatbína.

S W O T    A N A L Ý Z A
SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

- projekt  je  v souladu  s POH 
Středočeského kraje 

- soulad se strategickým plánem
- zkvalitnění  odpadového  hospodářství 

města
- zvýšení množství vytříděného odpadu
- vyšší finanční odměna od EKO-KOMu

- vytříděné odpady lze považovat za 
suroviny, které lze materiálově využít

- snížení nákladů za ukládání odpadu na 
skládku

- uklizené město

SLABÉ STRÁNKY HROZBY
- ignorování kampaně
- neukázněnost třídit
- při dojíždění za prací nemají čas třídit

- nová legislativa (návrhy na zvýšení 
poplatků nejméně o 400 Kč)

- stále se opakující dovoz odpadů z jiných 
obcí

- pokles výkupních cen za separovaný 
odpad
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- zastaralá OZV č. 3/2001 o systému 
nakládání, … atd.

Cíle a indikátory jejich dosažení

Hlavním  cílem  je  snížení  množství  komunálního  odpadu  ukládaného  na 
skládku  a  zvýšení  množství  vytříděného  odpadu.  To  znamená především  doplnit 
odpadové hospodářství města o výše uvedené smlouvy s organizacemi umožňující 
zpětný odběr. 

Projekt byl vybrán ke zpracování na základě připomínek občanů města, kteří 
si přímo vyžádali rozšíření hnízd. Pro dosažení cíle město musí brát v potaz vždy 
potřeby obyvatel.  Nesmí se podcenit kampaň a ekologická výchova. 

Kampaň proběhne v Černokosteleckém zpravodaji,  na  webových  stránkách 
města  Kostelce  nad  Černými  lesy  (v  dokumentech  oddělení  životního  prostředí). 
Dále budou vyvěšeny plakátky v základních školách. 

Aktivity k dosažení cílů

Prioritou města v odpadovém hospodářství je zvýšit podíl vytříděných složek 
z komunálního odpadu, neboť v období od jara do podzimu velkou část obyvatel tvoří 
chataři.  Bylo  by  vhodné  zapojit  obyvatele,  včetně  chatařů  do  třídění  při  akcích 
konaných o významných dnech města jakou  např. Řemeslné trhy.

Časový harmonogram
 březen  podání  žádosti  o  přidělení  sběrných  nádob  z realizačního  projektu 

Středočeského kraje v roce 2008
 duben – příprava materiálů na zahájení kampaně
 od května do  prosince  2008 – kampaň
 květen  –  příprava  smluv  a   projednání  Rady  města  (dále  jen  RM),  popř. 

příprava materiálů do Zastupitelstvo města (dále jen ZM)
 květen – oslovení  3-5  firem – poptávka na kontejnery na tříděný odpad 
 červen – uzavření smluv s oslovenými firmami a uzavření partnerských smluv 

se školami a elektroprodejnami
 do 30. června – předložení nabídky oslovených firem do RM
 červenec,  srpen  -  průzkum  využití  stávajících  hnízd,  eventuelně  přesun 

stanovišť
 září – akce a hry na téma třídíme odpady (Řemeslné trhy)
 září – prosinec dokončovací práce (umístění, průzkum využívání stávajících 

hnízd, v případě nutnosti přemístění)
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Rizika a jejich řešení

Jako největší riziko považuji medializování novely zákona o odpadech, která 
radikálně řeší výši poplatků, což je demotivující. Náklady města na separaci rok od 
roku stoupají. 

Je  velkým rizikem v příštích  letech  udržet  zavedený  systém.  S tím  souvisí 
odměna firmy AOS EKO-KOM poskytovaná za vytříděné složky odpadu, která se 
také snižuje.

Klíčovým rizikem je  neposkytnutí  dotace.  V tomto  případě přijdou náhradní 
řešení, která jsou uvedena v tabulkách B), C) D).

V neposlední  řadě  si  musíme  přiznat,  že  kampaně  nebyly  vždy  účelně  a 
důsledně  vedeny.  Z toho  může  vyplývat  neochota  občanů  třídit  odpad   nebo 
respektovat zavedený systém třídění odpadu do určených nádob (žlutá – plast; bílá – 
čiré sklo; zelená - barevné sklo; modrá – papír, lepenka; oranžová – tetra-pack).
Takto vznikají fámy: „ třídit odpad je zbytečné, protože se to stejně sype na jednu 
hromadu – na skládku.“

Jako jediné řešení vidím vychovávat děti k ekologickému myšlení již od útlého 
věku.

 

Rozpočet  a představa financování

Tabulka A) udává náklady a financování v případě poskytnutí dotace. Jedná se o tyto 
náklady:

 kampaň ve zpravodaji 0,60 Kč na 1 stranu A4; počet výtisků  1300; 7 měsíců. 

A) tabulka nákladů a výdajů z     poskytnutí dotace  

Náklady financování realizace
Kampaň ve zpravodaji 1300
ks; 5460 Kč/rok

rozpočet od května do  prosince

Plakátky 100 ks A5 1000 Kč/rok rozpočet konec dubna
Ukázková kampaň 18 000 Kč rozpočet září
Ekobat - smlouva - - duben - červen
ASEKOL - - duben - červen
REMA - - duben - červen
Smlouva se ZŠ - - květen
Smlouva s elektroprodejnami - - duben - červen
Nádoba na plast (5ks) 0 Kč (dotace) září - prosinec
Vývoz (2x týdně) 30 000Kč/rok rozpočet září - prosinec
Nádoba na papír (5 ks) 0 Kč (dotace) září - prosinec
Vývoz (1x týdně) 3500 Kč/rok rozpočet září - prosinec
Nádoba na bílé sklo (10ks) 0 Kč (dotace) září - prosinec
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Vývoz (1x  měsíčně) 20 000 rozpočet září - prosinec
Nádoba na barevné sklo (5ks) 75000 Kč rozpočet září - prosinec
Vývoz 4000 Kč/rok rozpočet září - prosinec
Nádoba na tetra – pack (15 ks) 0 Kč (dotace) září - prosinec
Vývoz 15000 Kč/rok rozpočet Září - prosinec
CELKEM 171 960 Kč 175 000 Kč
* Náklady na nákup sběrných nádob se mohou lišit dle nabídek jednotlivých dodavatelů.

Tabulka B) udává náklady a financování v případě neposkytnutí dotace. Jedná 
se o tyto náklady:

 kampaň ve zpravodaji 0,60 Kč na 1 stranu A4; počet výtisků  1300; 7 měsíců;
 náklady na nákup nádob.

B) tabulka nákladů a výdajů bez dotace

Náklady financování realizace
Kampaň ve zpravodaji 1300
Ks;  materiál  v rozsahu  2A4 po 
dobu 7 měsíců

0,6  Kč   na  1  stranu 
A4;
5460 Kč/rok

rozpočet od května do  prosince

Plakátky 100 ks A5 1000 Kč/rok rozpočet konec dubna
Ukázková kampaň 18 000 Kč rozpočet září 
Ekobat - smlouva - - duben - červen
ASEKOL - - duben - červen
REMA - - duben - červen
Smlouva se ZŠ - - květen
Smlouva s elektroprodejnami - - duben - červen
Nádoba na plast (5ks) 29095,50 odměna EKO-

KOMu
rok 2009

Vývoz (2x týdně) 30 000Kč/rok rozpočet 2009
Nádoba na papír (5 ks) 29092,50 odměna EKO-

KOMu
rok 2009

Vývoz (1x týdně) 3500 Kč/rok rozpočet 2009
Nádoba na bílé sklo (10ks) 150 000 Kč odměna EKO-

KOMu
září - prosinec

Vývoz (1x  měsíčně) 20 000Kč/rok rozpočet září - prosinec
Nádoba na barevné sklo (5ks) 75000 Kč rozpočet 2009
Vývoz 4000 Kč/rok rozpočet 2009
Nádoba na tetra – pack (15 ks) 87286,50 Kč rozpočet září - prosinec
Vývoz 15000 Kč/rok rozpočet září - prosinec
CELKEM 467437,50 Kč 470 000 Kč
* Náklady na nákup sběrných nádob se mohou lišit dle nabídek jednotlivých dodavatelů.

Vzhledem ke značným pořizovacím nákladům v případě rozhodnutí Rady by 
byla akce rozdělena do dvou po sobě jdoucích let. V roce 2008 by se pořídili nádoby 
na bílé sklo a tetra-pack – tab. C).  V roce 2009 by došlo k dokončení tabulka D).

5



C) tabulka nákladů a výdajů bez dotace

Náklady financování realizace
Kampaň ve zpravodaji 1300
Ks;  materiál  v rozsahu  2A4 po 
dobu 7 měsíců

0,6  Kč   na  1  stranu 
A4;
5460 Kč/rok

rozpočet od května do  prosince

Plakátky 100 ks A5 1000 Kč/rok rozpočet konec dubna
Ukázková kampaň 18 000 Kč rozpočet Září 
Ekobat - smlouva - - duben - červen
ASEKOL - - duben - červen
REMA - - duben - červen
Smlouva se ZŠ - - květen
Smlouva s elektroprodejnami - - duben - červen
Nádoba na bílé sklo (10ks) 150 000 Kč odměna EKO-

KOMu
září - prosinec

Vývoz (1x  měsíčně) 20 000Kč/rok rozpočet září - prosinec
Nádoba na tetra – pack (15 ks) 87286,50 Kč rozpočet září - prosinec
Vývoz 15000 Kč/rok rozpočet září - prosinec
CELKEM 296 746,50 Kč 299 000 Kč
* Náklady na nákup sběrných nádob se mohou lišit dle nabídek jednotlivých dodavatelů.

D) tabulka nákladů a výdajů bez dotace

Náklady financování realizace
Nádoba na plast (5ks) 29095,50 odměna EKO-

KOMu
rok 2009

Vývoz (2x týdně) 30 000Kč/rok rozpočet 2009
Nádoba na papír (5 ks) 29092,50 odměna EKO-

KOMu
2009

Vývoz (1x týdně) 3500 Kč/rok rozpočet 2009
Nádoba na barevné sklo (5ks) 75000 Kč rozpočet 2009
Vývoz 4000 Kč/rok rozpočet 2009
CELKEM 170 685 Kč 171 000 Kč
* Náklady na nákup sběrných nádob se mohou lišit dle nabídek jednotlivých dodavatelů.
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