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Shrnutí

Projekt vznikl na základě zadání diplomové práce, jejíž plánovanou náplní je zpracování a event. 
následná realizace návrhu na optimalizaci  svozu komunálního odpadu (KO) v malých obcích.  Tento 
projekt se soustředí na zlepšení systému svozu KO a jeho evidence v obci Únětice. Současný systém 
svozu byl  zaveden v roce 2002 a občané si na něj poměrně rychle zvykli.  Míru jejich spokojenosti  
a názory na současný stav zhodnotí dotazníková akce. Projekt by měl přinést lepší evidenci toho, jaké 
množství jakého odpadu jednotlivé domácnosti (čísla popisná) vyprodukují resp. vytřídí za rok. Způsob 
evidence je částečně inspirován již fungujícím systémem v obci Měchenice. 

Renovovaný systém třídění a svozu by měl občany ještě více motivovat k minimalizaci, třídění 
a správnému nakládání s KO. Jako výrazný motivační faktor by měla působit možnost řízení vlastního 
odpadového hospodářství, kterou nabízí kombinace talónového a pytlového svozu.

Náklady, které s sebou inovace přináší jsou pro obec pouze dohoda mezi obcí a svozovou firmou. 
Změnu  systému je  možné  využít  také  k prohloubení  informovanosti  občanů a  vytvoření  informační 
rubriky  v místním  tisku,  kde  budou  lidé  informováni  nejprve  o  plánované  změně  a  následně  o 
možnostech  nakládání  s odpady,  včetně  bioodpadu,  stavebního,  nebezpečného  a  velkoobjemového 
odpadu.

 

Popis současné situace

Obec Únětice se nachází na severozápadní hranici hl. m. Prahy. V současnosti má 566 obyvatel 
žijících v rodinných nebo bytových domech s 323 popisnými čísly. Odpad je svážen od 95,6% obyvatel. 
V roce  2007 vyprodukovali  105,96t  komunálních  odpadů,  včetně  tříděných  složek.  Téměř  polovinu 
(50,3t) však zaujímá směsný KO.

Fungování OH v obci Únětice se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2003, kterou se stanoví 
systém  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů 
vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Systém je 
založen na kombinaci donáškového a pytlového nebo nádobového svozu od domu.

Svoz komunálního odpadu (mimo velkoobjemového a hřbitovního) zajišťuje firma Regios a. s., 
sesterská společnost mezinárodní společnosti .A.S.A. a. s. Směsný KO sváží ze 120 litrových nádob od 
domů  dle  požadavků  jednotlivých  občanů.  Majitelé  nádob  mají  možnost  svozu  týdenního, 
čtrnáctidenního, sezónního (od května do září čtrnáctidenní, po zbytek roku – v době „topné sezóny“ 
týdenní)  nebo tzv.  talónový svoz,  kdy platí  za  svozy jednotlivě,  podle  potřeby a k tomuto  účelu na 
popelnici  nalepí  jednorázovou  známku.  Obec  Únětice  také  poskytuje  v rámci  sociálního  programu 
možnost měsíčního svozu. Ceny svozů jsou uvedeny v tabulce. Jejich cena je konečná, občané neplatí 
žádný další „paušální poplatek“. V současnosti občané nejčastěji využívají týdenní svoz, i přes to, že je 
finančně nejnákladnější a stává se, že nádoby nejsou vždy naplněny. Někteří si ještě přikupují talóny pro 
případ nárazově většího objemu odpadu, který nepokryje předplacená frekvence svozu.

V Úněticích  jsou celkem čtyři  sběrná  místa  donáškového typu.  Občané  zde  mohou  odkládat 
tříděné sklo do 1100 litrových kontejnerů, které jsou firmou Regios a. s.  1x za měsíc  vyprázdněny. 
Kontejnery na plasty byly v roce 2005 nahrazeny odvozovým typem svozu: Každý občan má možnost 
koupit si za dotovanou cenu 15 Kč 110 litrový pytel s logem svozové firmy (pořizovací cena pytle je pro 
obec  28,50 Kč).  Stejný  systém „pytlového  svozu“  funguje  i  u  dalších  dvou komodit  –  nápojových 
kartonů a papíru. Pytle jsou podle druhu komodity barevně rozlišeny. Svoz probíhá každou první středu 
v měsíci přímo od domu. Odpadové pytle je možno zakoupit na OÚ nebo v místím kadeřnictví.



V roce 2005 byla občanům nabídnuta možnost sezónního svozu bioodpadu ze speciálních nádob 
(compostainerů). Tuto možnost do současnosti využili občané ze 32 popisných čísel (z celkového počtu 
233) a jejich počet každým rokem stoupá. Více než dvě třetiny z nich si nádobu od firmy Regios a.s. 
zakoupily,  pouze  10 je  v nájmu.  Svoz probíhá  od 1.  dubna do 30.  listopadu každou lichou sobotu. 
Velkoobjemový  kontejner  na  bioodpad  je  přistavován  na  dva  víkendy  v roce  (na  začátku  dubna  
a listopadu).

Na nebezpečný odpad je určena mobilní sběrna, která je v dopoledních hodinách přistavena na 
přístupném předem určeném místě  2x do roka.  Ve stejnou dobu bývá také  k dispozici  kontejner  na 
velkoobjemový odpad. Jeho odvoz má smluvně na starost jeden z místních občanů. Stejně jako kontejner 
se hřbitovním odpadem.

Evidenci o množství a druhu odpadu u jednotlivých občanů obec nemá. Ví jen, jaký typ svozu 
má která domácnost, nebo kdo si koupil v určitém období kolik talónů pro jednorázový svoz. Zpětně pak 
do  evidence  získává  od  firmy  Regios  a.s.  celkové  množství  odpadů  za  předcházející  rok.  V rámci 
minimalizace odpadů by byla zapotřebí motivace, aby občané neplatili paušální poplatek za ani směsný 
odpad, ale jednotlivě za každý svoz. Tím by se nejen zefektivnily svozy a nestávalo by se, že by se 
občanům vyvážely „prázdé popelnice“, ale bylo by možné i vedení přesné evidence.

Ceník odpadů pro rok 2007 a 2008:

NÁDOBY NA SMĚSNÝ ODPAD
perioda svozu svoz probíhá cena za nádobu/rok
týdenní (TS) každý pátek 2 400 Kč

sezónní 1.10. - 30.4. TS
1.5. - 31.9. ČS

2 100 Kč

čtrnáctidenní (ČS) sudý pátek 1 400 Kč
talónový pátek 85 Kč

sociální program poslední pátek v 
měsíci 300 Kč

PYTLE NA SEPAROVANÝ ODPAD
komodita svoz probíhá cena za jeden pytel
papír
plasty
nápojový karton

první středa v měsíci 15 Kč

NÁDOBY NA BIOODPAD

velikost nádoby
pronájem na jeden 
rok/ jednorázový 

odkup

cena svozu/rok 
(1.4. - 30.11. každou 

lichou sobotu)
240 l 430 Kč / 1428 Kč 300 Kč
120 l 310 Kč / 1131 Kč 150 Kč

Analytická část

• cílové skupiny, kterým optimalizace svozu KO pomůže: 1. občané 
2. obec

• SWOT analýza:  

 (S) silné stránky: -  již  zavedený  systém třídění  odpadu (plasty,  papír,  sklo,  nápojové 
kartony,   rel. nově i bioodpad)

- ochota občanů třídit odpad
- ekologii a minimalizaci odpadů pozitivně nakloněné zastupitelstvo
- možnost zavedení vyššího poplatku za směsný než tříděný odpad
- změna systému bez nutnosti nové administrativní pracovní síly



 (W) slabé stránky: - výše poplatku za svoz komunálního odpadu
- obec nemá smlouvu s žádným sběrným dvorem v okolí (občané jsou 
  odkázáni na svoz organizovaný obcí)
- pálení odpadu některými občany v domácích topeništích

 (O) příležitosti: - změna systému svozu
- možnost přesné evidence (kontroly kdo jak s odpadem nakládá)
- pro občany možnost řízení vlastního odpadového hospodářství
- minimalizace odpadu ukládaného na skládku
- pozitivní „reklama“ pro obec
- změnu systému využít pro prohloubení informovanosti obyvatel
- navázání obdobným projektem/soutěží pro děti v mateřské školce

 (T) hrozby: - neochota občanů přizpůsobit se změně
- nedisciplinovanost některých občanů při třídění
- neochota svozové firmy dohodnout se o změně
- vysoký nárůst cen svozu v závislosti na vnějších faktorech
-  odvoz  odpadu  do  sousedních  obcí  nebo  do  Prahy,  kde  funguje  jiný 

systém
 - zneužívání systému - černé skládky

Aktivity

K dosažení změny systému svozu KO je nutné projednání a následné schválení projektu obecním 
zastupitelstvem. S firmou Regios a. s. (resp. .A.S.A. a .s.) pak sjednat obměny ve smlouvě.

Občané by měli mít možnost se k chystané změně vyjádřit, a to formou písemně / elektronicky 
zaslaných názorů na adresu obecního úřadu, nebo v rámci kvalitativního výzkumu provedeného před 
obecním projednáváním v květnu tohoto roku. Výsledky výzkumu přímo ovlivní rozhodování o změně 
systému svozu KO.

Informovanosti  občanů  by  měla  napomoci  i  nově  vzniklá  rubrika  o  odpadech  v místním 
občasníku Úlet,  jehož další číslo vydání je plánováno na počátek měsíce května 2008. V něm by se 
občané  dozvěděli  nejen  vše,  co  přináší  nový  systém,  ale  i  další  (možná  opomenuté)  možnosti  při 
nakládání s odpadem, včetně bioodpadu. Jednou z možností je i ukázka způsobu manipulace s odpadem 
pro zmenšení jeho objemu v pytli na minimum (např. rozložení nápojových kartonů, domácí lis na PET 
lahve).

Náklady na realizaci projektu

Finanční  náklady  obce  na  změnu  systému  jsou  téměř  nulové.  Jediné,  které  s sebou  projekt 
přináší, jsou na tisk dotazníků (100 ks à 3Kč = 300Kč), které budou uhrazeny z obecního rozpočtu.

Vydání občasníku Úlet financuje sponzorsky soukromá firma, jejíž majitel je občanem Únětic. 
Dotazníkovou akci a výzkum připraví a provede dobrovolnice (diplomantka).
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