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Shrnutí :

Tento projekt má být zaměřen na řešení problému minimalizace odpadu v našem městě, kolik 
to bude stát a co to konkrétně přinese.

Město Uhlířské Janovice se nachází v západní části okresu Kutná Hora a má cca 3.000 trvale 
žijících obyvatel a cca 200 rekreačních objektů. Území obce Uhlířské Janovice je katastrálně 
tvořeno obcí  Uhlířské Janovice a dále katastry Bláto,  Janovická Lhota Kochánov,  Mitrov, 
Malejovice, Silvánka, Opatovice II.

Městský úřad zajišťuje pro občany dle zákona 185/2001 Sb.,o odpadech:

 svoz komunálního odpadu 
 nádoby na tříděný odpad (plasty, sklo barevné a čiré, papír a nápojový karton)
 jarní a podzimní svoz nebezpečného odpadu
 jarní a podzimní svoz velkoobjemného odpadu

Od roku 2008 připravuje dvě změny, které by měly přispět k minimalizaci odpadů.

 Nahradit velkoobjemové kontejnery ve vesnicích popelnicemi na směsný komunální 
odpad. Tím by byli občané limitováni množstvím vyprodukovaného odpadu.

 Zprovoznit společně se svozovou firmou sběrný dvůr v Uhlířských Janovicích, kam by 
občané mohli odnést odpad, který by jinak pravděpodobně skončil v popelnicích. 

Identifikace problému

V současné  době  je  platná  na  území  města  Obecně  závazná  vyhláška  O  nakládání 
s komunálním a se stavebním odpadem na území města Uhlířské Janovice  a Obecně závazná 
vyhláška O místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde je stanovena výše poplatku za odpad, 
kterou hradí  trvale  žijící  občané a  vlastníci  nemovitostí  sloužící  k rekreaci.  Každý občan, 
který zaplatí, obdrží svozovou známku, kterou si vylepí na popelnici a na základě toho je mu 
odpad  svážen.  V obcích  spadajících  pod  Uhlířské  Janovice  jsou  zatím  přistaveny 
velkoobjemové  kontejnery,  které  jsou  vyváženy  dle  potřeby.  Má  to  své  výhody,  ale  i 
nevýhody.  Občan  může  likvidovat  odpad  kdykoli  potřebuje  a  není  vůbec  omezován 
množstvím.  Nevýhodou je  donášková  vzdálenost,  malé  třídění  odpadu,  nepořádek v okolí 
kontejnerů.  V letních  měsících  bývají  kontejnery často  přeplněné,  stále  častěji  biologicky 
rozložitelným odpadem, který by měl být kompostován. Od ledna příštího roku bude tedy 
zaveden týdenní svoz z popelnic. Každému občanovi bude stejně jako  v Uhl. Janovicích po 
zaplacení vydána dle počtu občanů svozová známka na popelnici. Problémy mohou nastat 
v zimních měsících v odlehlejších částech obcí s dostupností.
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Dále je v Uhl. Janovicích zajišťován 2 x ročně svoz mobilního odpadu v jarním a podzimním 
období. Vzhledem k tomu, že i tak končí velké množství nebezpečných odpadů v popelnicích, 
město připravuje v příštím roce ve spolupráci se svozouvou firmou Pergo a.s. zřídit sběrný 
dvůr, kam by občané mohli nebezpečný ale i jiný odpad odvézt během roku a měl by sloužit i 
pro zpětný odběr elektrozařízení.

V současné  době  je  zbytkový  komunální  odpad  z popelnic  ukládán  na  skládku,  která  se 
nachází v k.ú.Bláto u rybníka  Škrobka. Skládka v Uhlířské Janovicích je v provozu od roku 
1995.  Vypočtená  životnost  skládky  je  15  let  s celkovým  množstvím  uloženého  odpadu 
80.800m3.  Skutečná  životnost  skládky  bude  závislá  od  množství  ukládaného  odpadu, 
množství inertního materiálu, míře zhutnění a na dalších faktorech.

Je tedy nezbytně nutné, aby se vytřídilo co největší množství odpadu a na skládku se ukládalo 
co nejmenší množství odpadů a to z důvodů:

 Prodloužení životnosti skládky
 Finanční příjem základního poplatku pro Uhlířské Janovice od obcí, které ukládají na 

skládku

rok Množství ulož.odpadu za UJ   v t Cena za t
2004 1.033 1.294,- Kč
2005 1.055 1.305,- Kč
2006 1.173 1.389,- Kč

Z tabulky je  patrný každoroční  nárůst  komunálního odpadu,  který je  ukládán na skládku, 
proto je nutné zřízení sběrného dvora, který by měl toto množství snížit.

SBĚRNÝ DVŮR - CHARAKTERISTIKA A ÚČEL ZAŘÍZENÍ
Charakteristika zařízení 

Zařízení ke sběru, shromažďování a využití odpadů  SBĚRNÝ DVŮR bude vybudováno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a příslušnými prováděcími 
vyhláškami. Do  sběrného dvora  budou  přijímány  odpady  uvedené  v tabulce.  Jedná  se  o 
odpady ostatní i nebezpečné od občanů města Uhlířské Janovice a obdobných druhů odpadů 
od menších podnikatelských subjektů z města Uhlířské Janovice a okolních obcí. Sběrný dvůr 
bude také místem pro zpětný odběr elektrozařízení.  Ve sběrném dvoře bude také probíhat 
využití odpadů a to formou třídění a úpravy odpadů lisováním.

Uložení odpadů ve sběrném dvoře bude dočasné. Po naplnění kontejnerů a úložných nádob 
budou odebrané odpady odváženy průběžně k dalšímu zpracování.  

Seznam druhů odpadů, které lze přijímat do sběrného dvora
Seznam druhů odpadů zatříděných dle platného Katalogu odpadů (Vyhláška č. 381/2001 Sb.), 
které lze přijímat do sběrného dvora je následující: 



Kate
gorie

Katalogo-
vé číslo Název druhu odpadu

08   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot     (barev,laků a 
smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N 08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky

10   Odpady z tepelných procesů

O 10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

12   Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

N 12 01 09 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

13   Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 
skupinách 05 a 12)

N 13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje
N 13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
N 13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N 13 05 03 Kaly z lapáků nečistot
N 13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
N 13 05 08 Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

15   Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 
jinak neurčené

O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O 15 01 02 Plastové obaly
O 15 01 06 Směsné obaly
O 15 01 07 Skleněné obaly
N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N 15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 
prázdných tlakových nádob

N 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16   Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

O 16 01 03 Pneumatiky – osobní, nákladní
N 16 01 07 Olejové filtry
N 16 01 13 Brzdové kapaliny
N 16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
O 16 01 17 Železné kovy

N 16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 
14

O 16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené – klínové řemeny
N 16 06 01 Olověné akumulátory

17   Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)



Kate
gorie

Katalogo-
vé číslo Název druhu odpadu

N 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet
N 17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu
O 17 04 05 Železo a ocel

20   Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek odděleného 

       sběru

O 20 01 01 Papír a lepenka
O 20 01 02 Sklo
N 20 01 13 Rozpouštědla
N 20 01 14 Kyseliny
N 20 01 15 Zásady
N 20 01 17 Fotochemikálie
N 20 01 19 Pesticidy
N 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N 20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky – chladničky, mrazničky
N 20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25
N 20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
N 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky

N 20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 
03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

N 20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené 
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 - televize

O 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 
a 20 01 35

O 20 01 40 Kovy

Seznam druhů odpadů, které lze přijímat do zařízení pro úpravu odpadů
Seznam druhů odpadů zatříděných dle platného Katalogu odpadů (Vyhláška č. 381/2001 Sb.), 
které lze přijímat do zařízení pro třídění a lisování odpadu je následující: 

Kate
gorie

Katalogo-
vé číslo Název druhu odpadu

15   Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 
jinak neurčené

O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O 15 01 02 Plastové obaly
O 15 01 06 Směsné obaly

Účel zařízení

Zařízení bude sloužit ve smyslu § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, 
k nakládání s odpady převzatými od jiných původců – fyzických i právnických osob.

Sběrný  dvůr  se  zařízením  na  využití  odpadů  je  určený,  dle  vyhlášky  383/2001  Sb.,  o 
podrobnostech nakládání s odpady, skupinou „B“ – pro sběr a výkup odpadů kategorie „O“ 
(ostatní odpad) a „N“ (nebezpečný odpad) a pro využití odpadů kategorie „O“.



V zařízení bude možno shromažďovat pouze schválené druhy odpadů kategorie nebezpečný a 
ostatní odpad.
POPIS ZAŘÍZENÍ

Umístění zařízení

Sběrný  dvůr  se  zařízením na  využití  bude  situován  severozápadně  v okrajové  části  obce 
v zóně s průmyslovou zástavbou v bývalém objektu mechanizačního střediska Státního statku. 
Napojení areálu na dopravní komunikace je přes asfaltovou komunikaci v areálu, která ústí na 
místní komunikaci směr obec Bláto (ul. 28.října).

Stručný popis zařízení

Sběrný dvůr se zařízením na využití odpadů bude obsahovat tyto objekty :

SO01. OPLOCENÍ VČETNĚ VRAT

SO02. ZPEVNĚNÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA

SO03. OBJEKT PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ VYTŘÍDĚNÝCH NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK 
    KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

SO04. OBJEKT PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK 
    KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ – EKO SKLAD

SO05. OBJEKT PRO ÚPRAVU ODPADŮ (LIS) A SKLAD SLISOVANÝCH BALÍKŮ 

SO06. OBJEKT PRO POBYT OBSLUHY

Technický popis zařízení:

Objekt SO01
Oplocení sběrové plochy SD je ocelové pletivové s 1 vjezdem opatřeným uzamykatelnými 
vraty. 

Objekt SO02
Zpevněná  panelová  manipulační  plocha,  určená  pro  stání  velkoobjemových  kontejnerů  a 
shromažďování  odděleně  vytříděných  komunálních  odpadů  kategorie  „O“  včetně 
velkoobjemových odpadů (televize a elektroodpad v uzaviratelném krytém kontejneru), bude 
vyspádována  a  odvodněna  dešťovým svodem a  umožňuje  bezproblémový příjezd  vozidel 
přivážejících a odvážejících odpad.

Sběrová plocha SD je napojena na areálovou asfaltovou manipulační komunikaci.

Objekt SO03
Objekt  pro  shromažďování  odděleně  vytříděných  nebezpečných  odpadů  kategorie  „N“  je 
zděná  stavba  s půdorysem  54  m2 (bývalý  sklad  olejů  a  maziv).  Podlaha  v této  části  je 
vyspádována do bezodtoké jímky a od ostatní části podlahy je oddělena vyvýšenou hranou. 
Stěny tohoto prostoru jsou opatřeny nepropustným nátěrem. Objekt obsahuje potřebné nádoby 
pro jednotlivé druhy NO 
Objekt je samostatně uzamykatelný.



Objekt SO04
Objekt pro shromažďování odděleně vytříděných nebezpečných odpadů kategorie „N“ – EKO 
SKLAD je přemístitelný, krytý, uzavřený, plechový sklad se záchytnou vanou o půdorysu 7,2 
m2.  Sklad obsahuje potřebné nádoby pro jednotlivé druhy NO. Sklad je certifikovaný pro 
skladování nebezpečných látek.
Objekt je samostatně uzamykatelný.

Objekt SO05
Objekt  pro  úpravu  odpadů  a  sklad  slisovaných  balíků  (papír,  plasty)  je  zděná  budova 
s půdorysem 600 m2 se zpevněnou podlahou. Zde bude umístěna třídící linka, skládající se ze 
tří dopravníků a lisu. V prostoru okolo linky je vyhrazena manipulační plocha pro příjem a 
expedici  odpadu.  Manipulace  bude  prováděna  ručně  nebo  pomocí  akumulátorového 
vysokozdvižného  vozíku.  Hala  zároveň  slouží  jako  shromaždiště  kovového  odpadu.  Hala 
vyhovuje požárně-technickým předpisům. 

Objekt SO06
Objekt pro obsluhu je součástí kancelářských prostor společnosti. V objektu je 
elektropřípojka. V tomto objektu je zakázáno shromažďování odpadů. Objekt je samostatně 
uzamykatelný.

Vybavení sběrného dvora a zařízení na využití odpadu – kapacitní údaje prostředků pro 
ukládání jednotlivých komodit

Sběrný dvůr

Typ úložného 
prostředku

objem, 
velikost

druh odpadu počet 

uzavíratelný 
kontejner

5 m3 plasty 1

uzavíratelný 
kontejner

5 m3 textil 1

kontejner 5 m3 dřevo 1
uzavíratelný 
kontejner (námořní)

25 m3 papír 1

uzavíratelný 
kontejner

5 m3 sklo 1

uzavíratelný 
kontejner

5 m3 biologicky rozložitelný odpad 1

kontejner 7 m3 velkoobjemový odpad 1
uzavíratelný 
kontejner (námořní)

25 m3 televize, el. odpad 1

Objekt SO03 54 m2 elektrospotřebiče, elektronika, zařízení 
s obsahem chlorfluorouhlovodíků,akumulátory 

1

Objekt SO04 (EKO-
SKLAD) 7,2 m2 ostatní NO, především odpady ropného původu 1

Objekt SO05 600 m2 volný, slisovaný plast/papír, kovový odpad 1
prostranství x pneumatiky x



Třídící linka

Jedná se o účelově sestrojenou linku z jednotlivých komponentů.

Dotříďovací linka bude obsahovat tyto části:

1. Příjmový šikmý dopravník, (délka 3,1 m, šířka 
    0,8 m, pás PVC+hradítka, rychlost posuvu 0,2 m/s-1)

2. Třídící dopravník rovný, (délka 6 m, šířka 0,7 m,   
    pás PVC, rychlost posuvu 0,2 m/s-1)

3. Plnící šikmý dopravník lisu,(délka 4,65 m, šířka 0,6 
    m, PVC+hradítka, rychlost posuvu 0,4 m/s-1) 

4.  Vícekomorový  vertikální  hydraulický  lis,  typ  HLP 2OVK,  šířka  2,7  m,  výška  2,5  m, 
hloubka 1,0 m, hydraulický pohon, lis. síla 200 kN.

Dotřiďovací linka má kapacitu cca 350 t zpracovaného odpadu ročně.
TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ
Přejímka odpadů

Povinnosti původce odpadu nebo oprávněné osoby při přejímce odpadů

Původce  odpadů,  oprávněná  osoba  nebo  dopravce  separovaného  odpadu  mají  při  příjmu 
povinnost podřídit se kontrole a pokynům pracovníka sběrného místa, dbát jeho pokynů a 
omezit přítomnost v areálu sběrného místa na nezbytně nutnou dobu. Při příjezdu ke sběrné 
ploše  (recykl.  lince)  vyčká  dopravce vizuální  kontroly odpadů,  kterou provede  pracovník 
sběrného místa. Při ukládání odpadů v areálu sběrného místa se původce odpadu řídí pokyny 
pracovníka sběrného místa. Po uložení odpadů dopravce v místnosti obsluhy svým podpisem 
potvrdí množství uložených odpadů a katalogové číslo v evidenci ukládaných odpadů. Dle 
potřeby  budou  jednotlivé  složky  nebezpečných  odpadů  odváženy  ke  zpracování  k 
oprávněným subjektům. 

Otevírací doba:

 sběrný dvůr: Středa 15.00 – 17.00 hod.
Sobota 08.00 – 11.00 hod.

 dotřiďovací linka: Po – Pá 6.30 - 15.00 hod

Povinnost obsluhy sběrného místa při přejímce odpadů a kavalitativní charakteristika 
separovaného odpadu
Provozovatel  zařízení  zabezpečí  při  přejímce odpadu předcházející  jeho přijetí  následující 
činnosti:

 kontrolu dokumentace o odpadu 
 vizuální kontrolu dodávky odpadu
 namátkovou  kontrolu  odpadu  k ověření  shody  odpadu  s popisem  uvedeným 

v dokumentech předložených vlastníkem odpadu
 zaznamenání  množství  a charakteristik odpadu přijatého k nakládání.  Záznam bude 

obsahovat kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, datum dodávky, 



totožnosti  původce,  vlastníka  (dodavatele)  odpadu,  při  dodávkách  nebezpečného 
odpadu i údaj o nebezpečných vlastnostech.

Způsob kontroly a přejímky odpadu
Pracovník  sběrného  místa  provede  v  otevřených  vozidlech  vizuální  kontrolu  přivezeného 
odpadu.  Kontrolou  je  nutno  ověřit,  zda  přivážený  odpad  odpovídá  provozním  řádem 
povoleným druhům odpadu ke skladování a zároveň, zda neobsahuje příměsi ke skladování 
nepřípustné.  Pokud  obsluha  zjistí  závady  v  tomto  směru,  nepovolí  uložení  odpadu  do 
sběrného místa.  O této skutečnosti provede zápis do provozního deníku (původce odpadu, 
SPZ vozidla, důvod zákazu skladování - druh nepřípustného odpadu).

Další kontrola bude prováděna při vyložení odpadů v určeném úseku. Náklad může být složen 
pouze  za  přítomnosti  pracovníka  sběrného  místa, který  provede  následnou  kontrolu 
zaměřenou  především  na  přítomnost  nepřípustných  příměsí.  V  případě  zjištění  menšího 
množství  těchto  příměsí  je  pracovník  sběrného  místa  povinen   nařídit  jejich  vytřídění  a 
odstranění  přímo  na  místě.  Pokud  vytřídění  není  možno  technicky  provést  pro  značné 
množství, charakter odpadu nebo proto, že toto občan odmítnul,  provede pracovník sběrného 
místa o celé skutečnosti zápis do provozního deníku a toto neprodleně oznámí provozovateli 
sběrného místa. Až do odvolání provozovatele nebude do sběrného místa přijímán odpad od 
původce, který uvedenou situaci způsobil. 

Kvalitativní charakteristika separovaného odpadu pro příjem na dotřiďovací linku
Pracovník  dotříďovací  linky separovaného  odpadu  provede  vizuální  kontrolu  přivezeného 
odpadu.  Kontrolou  je  nutno  ověřit,  zda  přivážený  odpad  odpovídá  provozním  řádem 
povoleným  druhům  odpadů  k  úpravě  a  zda  neobsahuje  příměsi  k  úpravě  a  skladování 
nepřípustné.  V žádném  případě  nelze  připustit  k dotřídění  separované  odpady  znečištěné 
nebezpečnými látkami, nebo odpad znečištěný směsným komunálním odpadem.

Postupy přejímky: 

 po příjezdu do vstupního prostoru ohlásí  zákazník obsluze jaký druh odpadu chce 
odevzdat

 obsluha provede vizuální kontrolu odpadu, zařadí odpad podle druhu  a katalogového 
čísla

 obsluha určí sklad nebo druh nádoby pro uložení 
 obsluha provede záznam do evidence přijímaných odpadů 
 odjezd zákazníka
 obsluha vede evidenci o množství a druhu odpadů, které byly předány k uskladnění
 musí být vedeny záznamy o množství a vlastnostech ukládaného odpadu s údaji o jeho 

původu, datu dodávky,  totožnosti  původce nebo vlastníka (dodavatele)  odpadu, při 
dodávkách nebezpečného odpadu i údaj o nebezpečných vlastnostech 

Způsob dokladování kvality odpadů ze strany vlastníků – dodavatelů odpadů

Při příjmu se bude prověřovat kategorie přijímaného odpadu (zejména na základě prohlášení 
původce nebo dodavatele odpadu nebo průvodní dokumentace odpadu)



Postup skladování

Odpad kategorie „N“
Odpady kat. N musí být skladovány a shromažďovány pouze v zabezpečeném objektu pro 
shromažďování odděleně vytříděných nebezpečných odpadů v typizovaných nádobách nebo 
volně (v případě pevných kusovitých druhů – např. televize, lednice) pro jednotlivé druhy 
odpadů a z toho vyplývajících potřeb pro jejich zabezpečení ve vztahu k životnímu prostředí.

Provedení  shromaždiště  nebezpečných  odpadů  a  EKO-SKLADU  umožňuje  nakládat  s 
nebezpečnými  odpady v  souladu  s vyhláškou  č.  383/2001  Sb.  Odpady musí  být  uloženy 
v obalech tak, aby bylo zabráněno jejich smísení, případně nežádoucímu úniku. Nádoby musí 
umožnit  bezpečnou  manipulaci,  kterou   může  provádět  pouze  osoba  k  tomuto  účelu 
proškolená  za  dodržení  všech  bezpečnostních  předpisů.  Každý  skladovací  prostředek 
nebezpečného  odpadu  je  označen  názvem,  katalogovým  číslem,  kategorií  a  grafickými 
symboly dle nebezpečných vlastností v nich uloženého odpadu. Shromaždiště NO a EKO-
SKLAD jsou vybaveny identifikačními listy nebezpečných odpadů.

Shromaždiště NO i EKO-SKLAD jsou vybaveny protihavarijními prostředky a prostředky 
osobní  ochrany  v souladu  s požadavky  uvedenými  v identifikačních  listech  jednotlivých 
odpadů. Možnost omytí v případě potřísnění škodlivinami je v úseku pro pobyt obsluhy a dále 
na sociálním zařízení. Vybavená lékárna je umístěna také v úseku pro pobyt obsluhy. Pokud, i 
přes veškerá opatření, dojde k úniku nebezpečných odpadů, budou použity vhodné absorpční 
či neutralizační prostředky pro kapalné odpady. Tyto budu do doby předání k odstranění osobě 
oprávněné k převzetí tohoto druhu odpadu (v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 
Sb.) skladovány. Pevné odpady budou odstraněny mechanicky (zametení a shrnutí zpět do 
místa uložení).

Podrobnosti o vlastnostech a způsobech nakládání s odpady, včetně opatření pro případ 
havárie, budou uvedeny v jednotlivých identifikačních listech.

Odpad kategorie „O“
Pro oddělené shromažďování odpadů kategorie „O“, jako je plastový, papírový odpad, textil, 
dřevo,  sklo,  kompostovatelný  odpad,  kovový  odpad  a  objemný  odpad  budou  využívány 
velkoobjemové kontejnery zakrytované i otevřené (dle užití). 

Uložení odpadu

Uložení  odpadu bude prováděno pracovníkem sběrného místa  do skladovacích prostředků 
specificky určených pro každý druh odpadu.

Shromaždiště NO a EKO-SKLAD 

Veškeré  nebezpečné  odpady  budou  předány  osobě  oprávněné  k převzetí  daného  druhu 
odpadu. Prostory shromažďovacích ploch budou sanovány a uvedeny do stavu, který umožní 
příp. další práce na sběrném místě.

V zařízení bude možno skladovat pouze schválené druhy nebezpečných odpadů.

NO mohou být skladovány a shromažďovány pouze v zabezpečeném EKO-SKLADU a v 
objektu pro ukládání NO.



Přijaté  nebezpečné  odpady  budou,  tam  kde  to  bude  nezbytné,  uloženy  v  zabezpečeném 
shromaždišti v obalech, zamezujících úniku znečištění do podloží nebo okolí shromaždiště 
(např. zvláštní nepropustné shora otevřené kontejnery pro akumulátory).

Pokud i přes veškerá opatření dojde k úniku nebezpečných odpadů, budou použity absorpční 
materiály a vzniklý odpad bude do doby předání osobě oprávněné k převzetí tohoto druhu 
odpadu uskladněn v příslušném skladovacím prostředku. 

Postup úpravy odpadu a podmínky pro provoz dotřiďovací linky

Úprava materiálu na dotříďovací lince
Materiál  z  primárně  separovaného  sběru  (zvlášť  papír  a  plasty)  je  nahrnován  v  prostoru 
příjmu na příjmový dopravník, kterým se přesune na přebírací dopravník do prostoru ručního 
třídění.  Zde  dochází  k  vytřídění  nečistot  do  třídících  košů  pod  podestou  ručního  třídění. 
Vytříděná frakce pokračuje dále po dopravníku na lis. Zde jsou jednotlivé komodity slisovány 
do  balíků.  Separace  papíru  a  plastů  běží  zvlášť  v šaržích  podle  množství  přivezeného 
materiálu  k vytřídění.  Nevyužitelné  příměsi  odděleného  sběru  jsou  ve  formě  zbytkového 
odpadu  (SKO)  shromažďovány v kontejneru  v rámci  sběrného  dvora  a  poté  odvezeny na 
vlastní skládku společnosti Pergo a.s.  Zde je odpad zvážen, o množství je vedena evidence.

Mezideponie a expedice upraveného odpadu

Slisované balíky budou ukládány v hale, při nahromadění balíků o hmotnosti 3 t budou tyto 
expedovány  k odběrateli.  Skladování  hořlavých  odpadů  (papír,  plasty)  většího  množství 
přesahující 3 t, bude na venkovní ploše k tomu vyhrazené.

Limity  množství  jednotlivých druhů odpadu na osobu a  stanovení  výše  poplatků za 
uložení jednotlivých komodit

Pro občany města budou předmětné údaje upraveny příslušnou městskou vyhláškou města 
UHLÍŘSKÉ JANOVICE. Pro jiné osoby je cena a množství odebíraného odpadu stanovena 
smluvně.  

Odvoz odpadu

Dle potřeby jsou jednotlivé složky odpadů odváženy ke zpracování oprávněným subjektům 
nebo na vlastní  skládku společnosti  Pergo a.s.  svozovou technikou společnosti  Pergo,  a.s. 
(vlastní osvědčení ADR), popř. odvoz zajišťuje odběratel. O předání odpadů mimo zařízení se 
vede evidence.

Náklady na svoz a likvidaci NO – jarní a podzimní mobilní svoz 

rok Cena v Kč
2004 39.461,-
2005 54.752,-
2006 26.558,-
2007 24.529,-

Z tabulky je patrné, že náklady na likvidaci NO sice klesají,  ale je to způsobeno zpětným 
odběrem elektrozařízení (lednice, TV…).  Při realizaci SD je předpoklad, že kdyby občané 



měli  možnost  se  zbavit  odpadu  pravidelně  a  ne  pouze  2  x  ročně,  by  tento  odpad  našel 
znovuvyužití a neskončil by na skládce a tím se mělo i snížit množství komunálního odpadu.

SD bude provozovat svozová firma Pergo a financovat  ho bude Město Uhlířské Janovice. 
Předpokládané roční náklady činí cca 150.000,- Kč.

Závěr:

Závěrem bych chtěla podotknout, že i zavedení popelnic i zprovoznění sběrného dvora nesou 
rizika, které je třeba co nejvíce minimalizovat.
V případě zavedení popelnic ve vesnicích jsou obavy ze zvýšeného počtu černých skládek 
v okolí obcí. Vzhledem k tomu, že jsou tam převážně rekreační objekty a vlastníci namítají, 
že mají strach ze ztráty nádoby a nechtějí si je pořizovat s tím, že i když poplatek zaplatí, 
odpad si budou odvážet do místa trvalého bydliště.

V případě sběrného dvora je předpoklad, náklady budou vyšší než dosavadní mobilní svoz 
nebezpečného odpadu 2 x ročně.

Je ovšem opravdu nutné udělat vše proto, aby se vytřídilo co nejvíce odpadu a minimalizovalo 
se tak množství, které bude uloženo na skládku.

Situace sběrného dvora a zařízení pro využití odpadů



Sběrný dvůr - návrh






