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. Shrnutí projektu
V souladu  se  schváleným  plánem  odpadového  hospodářství  města  Sadská  je  cílem  projektu 
soustředit,  získávat a minimalizovat odpady vznikající na území města.  V konečném dopadu se 
jedná  zejména  o  biodpady,  které  dosavadní  struktura  odpadového  hospodářství  řešila  pouze 
okrajově  a  to  centrálním úložištěm na  katastru  města.  Tento  projekt  by měl  řešit  vyhodnocení 
cílových skupin obyvatel ve vazbě na vzájemné propojení přírody a člověka spojené se sběrem 
bioodpadu  od  občanů a  jejich  celkové  ekologické  likvidace,  včetně  štěpkování  dřevní  hmoty , 
kompostování a následné revitalizace území, z něhož byla vytěžena hlína ve spojení s výrobou cihel 
v bývalé cihelně na území města. Poslední a neméně důležitá součást projektu je zařazení živých 
subjektů a jejich použití při likvidaci zeleně na těžko dostupných místech pro techniku. Celková 
realizace  projektu  si  vyžádá  investici  4.660.000,-Kč Hlavní  nosnou  osou  projektu  je  pořízení 
svozového vozu na bioodpad , pořízení sběrných nádob, výkonného štěpkovače. Přínos projektu je 
identický se všemi dostupnými legislativními kroky  s naprostým souladem se záměry krajského 
cíle v odpadovém hospodářství a finanční úspoře v oblasti nakládání s odpady.      

. Identifikace problému
V současné  době  je  stále  složitější  situace  s bioodpady na  území  města.  Město  Sadská  leží  ve 
Středočeském kraji v hlavním sídelním a dopravním pásu z Prahy na východ Čech. Od Prahy je 
vzdálena 37 km. Město má na svém katastru 1800 nemovitostí a   480 rekreačních nemovitostí. 
Proto se také každoročně počet trvale žijících občanů sezóně rozšiřuje o několik set. Sadská má přes 
14  hektarů  udržovaných  ploch.Strategický  plán  města,  který  v současné  době  dostává  svojí 
konečnou podobu a v roce 2008 bude schválen kompetentními orgány města v kapitole odpadového 
hospodářství  počítá  s naprostou  reorganizací  nakládání  s bioodpady  v komplexním  řešení. 
V současné  době se  zejména travní  odpad z městských sekaných ploch a  od občanů odváží  na 
centrální úložiště, kde po celkovém snížení objemu je odvážen z části na skládku, pokud jsou v něm 
příměsi a nebo v menší míře do kompostárny v nedaleké obci Hořátev. Dřevní odpad se pálí a popel 
je odvážen na skládku.   
Zcela  nevyhovující  forma musí  být,  proto  beze  zbytku  odstraněna  a  nahrazena metodou,  která 
splňuje legislativní normy a je šetrná k životnímu prostředí. 

. Analytická část
Projekt zahrnuje území mikroregionu : „ KERSKO „ a přilehlých 10 obcí. Cílovou skupinou jsou 
obyvatelé těchto obcí. Řádově se jedná o 12.000 obyvatel, kteří budou mít možnost svůj bioodpad 
ukládat  na úsekově rozvržená stanoviště  v jednotlivých lokalitách a během celého roku ukládat 
tento druh odpadu, který bude odvážen v týdenním svozu po celý rok. Finanční a provozní náklady 
budou rozpočteny a účtovány dle schválených jednotlivě stanovených limitů orgány  zastupitelstev. 
Nositelem projektu je město Sadská, jehož prostory budou sloužit jako hlavní cíl všech skupin a 
které bude účtovat svoz bioodpadu jednotlivým obcím. Dále kompostárna  v obci Hořátev, která 
svou kapacitou a celkovým provozem umožní zdárné zpracování biohmoty. V souladu s veřejným 
zájmem , přínosy celkové výtěžnosti a umožnění legislativních posunů se tento projekt řádí mezi 
centrálně dostupné záležitosti. Jeho předností jsou  zejména šetrné přístupy k životnímu prostředí 
v jednotlivých  obcích,  ale  i  v okolní  krajině.  Pravidelné  sečení,  zamezení  hnilobných  skládek 
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a  vhodný  přístup  k celkové  problematice  je  nepřehlédnutelným  v celé  řadě  dalších  aspektů 
posilujících kladný vliv na životní prostředí.

. Cíle  indikátory a jejich dosažení
Sledovaným cílem projektu je reálná úspora vyvážení směsného odpadu, který tvoří více než dvě 
třetiny  celkové  produkce  odpadu  spádového  území  obcí,  zejména  města  Sadská.Metodikou 
stanovení  bioodpadu  ve  vybrané  lokalitě  ,  bylo  prokazatelně  zjištěno,  že  jednu  třetinu  obsahu 
sběrných nádob tvoří bioodpad. Sledovaností zvýšené platby za  svoz a odvoz komunálního odpadu 
za rok 2008 v poměru odvezeného komunálního odpadu vznikne úspora více než poloviční v měrné 
jednotce  odpadu na  jednoho občana v inkriminované  oblasti.  V případě skutečnosti,  že  celková 
produkce směsného odpadu z těchto obcích je  3350 tun za cenu 600,- Kč za tunu uloženou na 
skládku  je  částka  20.100.000,-  Kč  z toho  dle  výpočtu  tvoří  BRKO  1116  tun  tedy při  ceně za 
skládkování  669.600,- Kč  rozhodné úspory , neboť projekt řeší více skutečností , takže platba za 
provoz a náklady na pořízení nezbytných komponentů ,bude řešena jinou formou mimo projekt. 
Příkladem je pronájem štěpkovacího stroje, využití stávajících prostor obcí, předchozí propagace, 
mapování  území,  využití  vzniklých  hmot  k zpětnému  odběru  a  prodeji.  Štěpková  hmota  do 
spalovny na biomasu v Kněžicích a zemina z  kompostování na recyklaci území bývalé cihelny. 
Jednoduchým  výpočtem  zjistíme,  že  celková  návratnost  investice  je  spočítána  na  sedum  let 
s přihlédnutím na stoupající cenu sládkovaného odpadu. V tomto výpočtu nejsou obsaženy náklady 
města a obcí na likvidaci zeleně, které jsou v prokazatelné výši 285.000,- Kč ročně. Při poměrné 
analýze nezbytkového financování lze počítat s prokazatelnou úsporou 111.600,- Kč, která snižuje 
návratnost na pouhých šest let. Do této úspory je potřeba započítat pořízení zvířat spásajících trávu, 
které jsou nepostradatelným tvůrcem úsporného celku uvedených financí.         

. Aktivity
V roce  2006  byla  zahájena  metodická  kampaň  v jednotlivých  obcích  za  přispění  městských 
zastupitelstev,  která  měla  jednoduchý  cíl  připravit  jednotlivé  komponenty  projektu  na  budoucí 
realizaci. Vytvoření celého systému se postavilo na skutečnosti, že všechny obce mají venkovský 
charakter a je zde minimální panelová a činžovní zástavba.  Spojení se s vedením kompostárny 
Hořátev   uzavření  cílové  smlouvy  na  dodávku  biomasy  a  její  následné  využití.  Vypracování 
projektu  na  revitalizaci  území  po  bývalé  těžbě  hlíny  na  výrobu  cihel.  Vypracování  žádosti  na 
dotační  titul  a  zpracování  projektu.  Zhodnocení  a  zjištění  celkového  množství  bioodpadu 
ze zájmového území. Příprava a úprava budoucího zázemí projektu. Jednání s krajským úřadem o 
případném posílení  pořízení  nutných  druhotných  komponentů.  Vyhodnocení  projektu  z hlediska 
přínosu  životnímu prostředí.  Vypracování  žádosti  o  dotaci  včetně  zpracování  financování  akce. 
Schválení záměru v ZM Sadská. Podání žádosti o dotaci. 

.Časový harmonogram
březen 2006    zahájení jednání s vedením obcí
březen 2006    zahájení metodické kampaně
červen 2006    schválení záměru jednotlivých obcí zapojit se do svozu biologického odpadu 
červenec 2006 zhodnocení a zjištění celkového množství biodpadu z obcí
srpen 2006      jednání s kompostárnou Hořátev
září 2006         podepsání smlouvy o předání a zpracování bioodpadu z obcí
říjen 2006        zadání zpracování projektu na revitalizaci území bývalé cihelny
září 2007         dokončení projektu včetně  projednání s orgány státní zprávy
duben 2007      zahájení zpracování projektu
červen              příprava zázemí pro uskutečnění realizace projektu
září 2007          jednání s krajským úřadem o podpoře projektu
říjen 2007        dokončení projektu
říjen 2007        zpracování žádosti na dotační titul
říjen 2007        vyhodnocení projektu z hlediska přínosu životního prostředí 
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listopad 2007   schválení záměru v ZM Sadská
prosinec 2007  podání žádosti o dotaci

. Rizika a jejich řešení
Celý projekt je postaven způsobem, který minimalizuje rizika. Z mnoha komponentů se sestavilo 
řešení, které je přínosem pro všechny zúčastněné. Jedním z hlavních rizik je nepodpoření projektu 
dotací. Tato skutečnost vychází z politiky státu a nelze ovlivnit autorem projektu ani samotným 
městem, které nemá potřebné finance na krytí projektu. Dalším rizikovým faktorem je lidský faktor, 
pokud lidé nebudou dávat bioodpad do určených nádob v předpokládaném množství, prodlouží se 
doba  návratnosti  projektu.  Tyto  rizikové  faktory  byly  a  budou  eliminovány  stálou  osvětou 
a propagací nutnosti třídit a kompostovat zejména travní odpad. Ostatní rizika ohrožující projekt 
jsou zanedbatelná.

. Rozpočet projektu 
Výroba propagačního materiálu projektu                                         80.000,- Kč           RM
Zhodnocení bioodpadu v jednotlivých obcích                                  30.000,-Kč            RM
Projekt revitalizace území                                                                250.000,- Kč         DKÚ
Zpracování projektu                                                                            60.000,- Kč          RM 
Pořízení obslužného vozidla                                                           3.150.000,- Kč        DFŽP
Pořízení nádob na sběr bioodpadu                                                     240.000,- Kč        DFŽP
Pořízení štěpkovače                                                                           850.000,- Kč        DFŽP
Celkem                                                                                             4.660.000,- Kč 

V Sadské 31.11.2007
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