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Shrnutí projektu:

Cílem projektu je informovat občany o možnostech likvidace bioodpadů z domácností 
a  zmapovat ochotu a možnosti jeho třídění a využití.

Vedle stálého zdůrazňování třídění již zavedených komodit je potřeba  zaměřit se
na biologické složky komunálního odpadu, které stále tvoří podle odhadu cca 30 – 40 
% z celkového množství odpadu vyprodukovaného ve městě. 

V první fázi je potřeba dodat občanům kvalitní informace o daném problému. 
Projekt se proto zaměří na informování veřejnosti o bioodpadech z domácností a 
o  možnostech  jeho  dalšího  využití..  Prostřednictvím  měsíčního  Smržovského 
zpravodaje a na www stránkách města budou postupně zveřejňovány informace 
o  bioodpadech:  co  je  to  bioodpad,  jaké  jsou  jeho  druhy,  jak  je  možné bioodpad 
separovat,  jaké  existují  technologie  kompostování,  co  mezi  bioodpad  nepatří,  co 
přinese využívání bioodpadů apod.

návaznosti  na  informační  kampaň  proběhne  anketa,  která  pomůže  zmapovat 
současný stav třídění odpadů a ochotu občanů separovat bioodpad z domácností 
jako  další  složku  komunálního  odpadu,  kterou  je  možno  vytřídit  a  využít,  takže 
nemusí končit na skládce nebo ve spalovně. 

Součástí  kampaně bude i prezentace informačního stanu Ekodomova na městské 
slavnosti Prolínání dne 17. 5. 2008 v prostorách městského lesoparku na Parkhotelu 
ve Smržovce.

Celkové  náklady  projektu  budou  činit  cca  13  150,  -  Kč.  Náklady  na  informační 
kampaň,  anketu  a  vyhodnocení  ankety  v městském  zpravodaji  budou  hrazeny 
z městského rozpočtu. Náklady na prezentaci Ekodomova v rámci městské slavnosti 
Prolínání  budou  součástí  žádosti  o  přidělení  finančních  prostředků  z  fondu 
Libereckého  kraje,  odboru  životního  prostředí  a  obnovy  venkova,  v případě 
nepřidělení dotace budou náklady hrazeny z městského rozpočtu.  

Výsledky ankety budou podkladem pro další rozhodování města o zavedení systému 
třídění  bioodpadů  z domácností,   kterým  by  mělo  dojít  ke  snížení  množství 
zbytkového komunálního odpad.



Popis stávající situace:

Pravidla odpadového hospodářství se řídí OZV města č. 5/2007 ze dne 15. 5. 2007 
stanovující  systém  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a 
odstraňování  komunálních odpadů a nakládání  se stavebním odpadem na území 
města Smržovky.
OZV stanovuje třídění papíru, nápojových kartonů, skla, plastů včetně PET lahví do 
nádob či pytlů města určených k vytřídění a  nakládání s objemným, nebezpečným 
a směsným komunálním odpadem.  Dále řeší nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem, který není komunálním odpadem. OZV neřeší nakládání s bioodpadem.

Svoz odpadů  zajišťuje firma Severočeské komunální služby,  spol. s r.o. Jablonec 
nad Nisou (dále jen SKS). Směsný odpad je svážen z odpadových nádob různých 
velikostí s intervalem odvozu 1 x týdně a 1 x za 14 dní a ze 110 l odpadových pytlů 
označených logem SKS, které na likvidaci  odpadu obdrží  chalupáři  nebo občané 
v méně přístupných lokalitách. Tyto pytle je možné volně koupit na MěÚ a dalších 
určených místech pro případ odpadu navíc. 

Na území města je rozmístěno celkem 58 nádob na třídění odpadu v komoditách 
papír, PET, bílé a směsné sklo. Na vytřídění ostatního směsného plastu slouží žluté 
pytle,  které  město nakupuje  od  SKS a občanům je  vydává na základě evidence 
zdarma. Zdarma jsou také občanům vydávány oranžové pytle na třídění nápojových 
kartonů. Svoz žlutých a oranžových pytlů do skladu města zajišťují technické služby 
města 1 x měsíčně, odtud jsou pytle odváženy za 2-3 měsíce svozovou firmou. SKS 
provádí také svoz vytříděných komodit na základě objednávky města podle zaplnění 
nádob  (interval  od  1  x  týdně v létě  a  1 x  za  14  dnů v zimě na frekventovaných 
stanovištích po interval cca 1 x měsíčně až 1 x za 6 týdnů v okrajových lokalitách 
města).

Sběrný dvůr (dále SD), který pro město smluvně provozuje svozová firma, slouží pro 
objemný  odpad  a  nebezpečné  složky  komunálního  odpadu.  SD  slouží  také  jako 
místo  zpětného  odběru  elektrozařízení.  Pro  odběr  některých  druhů  odpadů  jsou 
stanoveny limity, např. 400 kg objemného odpadu na obyvatele na rok. Za poplatek 
je možné odevzdat nadlimitní množství a pneumatiky a odpad od podnikatelských 
subjektů. Do systému města je smluvně zapojeno 15 podnikatelských subjektů.
Město má uzavřeny smlouvy s akreditovanými firmami EKO-KOM, Asekol, Elektrowin 
a Ekolamp. Evidenci vykazuje město.

Platbu za provoz systému řeší OZV č. 5/2006, která stanovuje místní poplatek 
na rok 2007 ve výši 500, -  Kč na osobu trvale hlášenou  k pobytu nebo na majitele 
nemovitosti,  která je určena nebo slouží  k rekreaci.   V rámci  místního poplatku je 
občanovi přiděleno 24 l v odpadové nádobě na týden,  majitel nemovitosti, kde není 
nikdo hlášen k trvalému pobytu, obdrží  10 ks 110 l odpadových pytlů označených 
logem SKS. Dále platba zahrnuje využití odpadkových košů, nádob a pytlů na třídění, 
využití sběrného dvora a kontejneru přistaveného u hřbitova. 



Návrh  Strategického  plánu  na  období  2008  –  2013,  který  bude  v lednu  2008 
zveřejněn  k připomínkování  občanů  a  veřejně  projednáván  v březnu  2008,  řeší 
minimalizaci odpadů následujícími opatřeními:

6.2.1. Minimalizace odpadů
- úprava stanovišť tříděného odpadu včetně zastřešení
- rozšíření druhů tříděných komodit
- likvidace černých skládek
- rozšíření provozu sběrného dvora

 6.2.2. Stanoviště pro sběr odpadových pytlů v odlehlých lokalitách 
 6.2.3. Zpracování systému nakládání s odpadní biomasou
 6.2.4. Dovybavení městským mobiliářem (odpadkové koše, kontejnery na 
           separovaný sběr odpadu)
 6.2.5. Další podpora výchovy veřejnosti v problematice třídění odpadů

Některá  opatření  je  město  schopno  realizovat  na  základě  vlastních  finančních 
prostředků, většina bude řešena na základě žádostí o finanční podporu nebo dotaci 
z  fondů EU a jiných. 
Stěžejním úkolem bude vyřešit  nakládání  s odpadní  biomasou.  V současné  době 
probíhají jednání měst a  obcí Mikroregionu Tanvaldsko o možnostech nakládání se 
zbytkovou  biomasou.  Zvažují  a  prověřují  se  možnosti  vybudování  kompostárny 
v rámci  Mikroregionu  nebo  samostatně  pro  město.  Vzhledem  k nákladům  na 
vybudování kompostárny se prověřují  také možnosti čerpání dotace z fondů EU. 

SWOT

Silné stránky Slabé stránky
• OZV stanovující systém
• sběrný dvůr
• ochota občanů třídit odpad
• třídění a ekologická výchova v ZŠ
• město podporuje ekologickou výchovu
• dostatečná síť a rozmístění nádob na 

tříděný odpad 
• místní  poplatek  za  odpady  – 

z hlediska evidence občanů a majitelů 
nemovitostí

• zapojení podnikatelských subjektů do 
systému

• zánik zemědělských podniků   
• neudržovaná zeleň, zarůstání krajiny
• odpadky kolem silnic, černé skládky
• lokální tepelné zdroje znečištění
• chybí možnost využití biomasy
• malé  využívání  obnovitelných  zdrojů 

energie
• nevyužité  a  chátrající  zemědělské 

objekty
• pasivní  vlastnictví  zemědělských 

objektů a pozemků
• nedisciplinovanost občanů při třídění

Hrozby Příležitosti
 zarůstání krajiny
 neobdělávané  pozemky  –  invaze 

plevelných druhů rostlin
 demotivující výše poplatku za odpady
 občané nebudou ochotni třídit

 využití  odpadů  jako  druhotných 
surovin

 využití krajinného potenciálu 
 využití biomasy
 využití dotací



Z ohlasů  občanů  o  informování  o  možnostech  třídění  komunálních  odpadů, 
z množství vytříděného odpadu a odevzdaného množství elektrospotřebičů v rámci 
zpětného odběru je patrné zapojení obyvatel do třídění odpadů a podpora dalšího 
využití  odpadů. Zapojení občanů do třídění i  ostatních aktivit je v různých částech 
města odlišné. Nejvíce se třídí v centru města, kde je nejvyšší hustota obyvatel a 
donáškové  vzdálenosti  na  stanoviště  tříděného  odpadu  jsou  kratší.  Nejmenší 
zapojení  je  v Dolní  Smržovce,  kde  jednak  bydlí  značná  část  sociálně  slabších 
občanů a kde jsou  donáškové vzdálenosti vzhledem k rozptýlenému osídlení velké. 
Navíc  v této  lokalitě  není  zaveden  plyn,  takže  hodně  občanů  využívá  odpadky  i 
k topení.

Aktivity:

Od února 2008 budou v městském zpravodaji a na www města zveřejňovány články 
a  informace  seznamující  občany  s problematikou  bioodpadů  z  domácností,   se 
zbytkovou biomasou, s možnostmi třídění a využití bioodpadů  a další. Po vysvětlení 
pojmů  bude zveřejněna v dubnu anketa,  cílem které bude zmapovat současný stav 
třídění  jednotlivých druhů odpadů a ochota a možnosti  třídění  bioodpadů.  Anketu 
navíc obdrží děti v základní škole, obyvatelé 2 penzionů, dále bude k dispozici na 
MěÚ, v kulturním středisku a v informačním centru. Součástí ankety budou informace 
o  sběrných  místech  dotazníků  a  o  dalším  postupu  při  vyhodnocování  ankety. 
Výsledky budou zveřejněny do 2 měsíců po ukončení ankety. 

Příklad ankety:

Třídíte odpad? ano ne
Které druhy třídíte? sklo bílé ano ne pokud ne – proč?

sklo směsné ano ne pokud ne – proč?
PET ano ne pokud ne – proč?
papír ano ne pokud ne – proč?
směsný plast ano ne pokud ne – proč?
nápojový karton ano ne pokud ne – proč?
nebezpečné odpady ano ne pokud ne – proč?
kovy  ano ne pokud ne – proč?
elektrospotřebiče ano ne pokud ne – proč?
bioodpad z domácnosti ano ne pokud ne – proč?
bioodpad ze zahrady ano ne pokud ne – proč?

Kompostujete? Ano – doma na zahradě
na zahradě kam dojíždím
komunitně
do sběrných nádob
jinak ………..

Ne  -   v žádném případě
pokud bych měl/a možnost, uvažoval/a bych o tom
zatím ne, chystám se založit kompost na zahradě
zatím ne, chystám se komunitně



Chystáte-li se nebo provozujete-li komunitní kompostování, napište s kým: …..

V případě, že kompostujete jinak, napište jak: …..

Jaké nakládání s bioodpady upřednostňujete?  spalování
 domácí / komunitní kompostování
 odvoz do sběrného dvora
 odvoz do kompostárny
 sběr do nádob na bioodpad
 krmivo pro zvířata
 jiné …..

Co by vás motivovalo ke oddělenému sběru bioodpadu?
krátká donášková vzdálenost do sběrné nádoby
možnost snížení poplatku za svoz směsného KO
možnost vlastního kompostu
kompostovací sáčky a odvětrávané koše na bioodpad
kvalitní informace o nakládání s bioodpadem
něco jiného …..

Váš věk …..  pohlaví muž- žena počet členů v rodině …..
ulice ( nebo část města ) ….. dosažené vzdělání …..

Součástí  projektu  bude  prezentace  informačního  stanu  Ekodomov  na  městské 
slavnosti  Proláníní  dne 17. 5.  2008. Stan je vybaven pro prezentaci  problematiky 
třídění  bioodpadů  a  domácího  a  komunitního  kompostování  včetně  názorných 
ukázek a propagačních materiálů.

Indikátory úspěšnosti:

Indikátorem úspěšnosti  informační  kampaně  a  ankety   bude  počet  vyplněných  a 
odevzdaných dotazníků a výsledky průzkumu,  které mohou ovlivnit  a nasměrovat 
rozhodování  města  o systému likvidace bioodpadu.   Dalším důkazem úspěšnosti 
projektu  bude  počet  dotazů  či  projevený  zájem o  více  informací,  větší  množství 
vytříděných  odpadů  a  elektrospotřebičů,  snížení  počtu  černých  skládek  a  větší 
čistota města.

Rizika projektu:

Rizika projektu je možné rozdělit do dvou skupin:

a) nezájem občanů o informace a anketu, to znamená, že ankety se zúčastní 
      minimální počet respondentů a výsledky nebudou mít vypovídající hodnotu
b) dostatečný  počet  respondentů,  ale  neochota  dále  třídit  odpady  včetně 

bioodpadů



Největším  rizikem  může  být  systém  plateb  za  odpadové  hospodářství.  Místní 
poplatek, který se osvědčil z hlediska zahrnutí všech občanů do systému, neslouží 
jako motivační faktor podporující ochotu více třídit a platit podle množství zbytkového 
odpadu.  Ohlašované  zvýšení  hranice  místního  poplatku  může  ohrozit  dosavadní 
způsob třídění tak, že občané přestanou třídit téměř úplně a nebudou mít zájem ani 
o další možnosti třídění. Tím pádem dojde ke zvýšení množství zbytkového odpadu, 
zvýší se náklady na svoz a likvidaci odpadu, sníží se příspěvky EKO-KOMu a dalších 
akreditovaných firem. 

Celkové náklady na projektu: 

*  náklady na jednu stránku zpravodaje    1,50 Kč
*  náklad 850 ks výtisků – 3 x 1 stránka informační kampaň, 
    2 stránky anketa, 1 stránka  vyhodnocení                    7 650,-- Kč
*  prezentace Ekodomov                5 500,-- Kč

náklady celkem    13 150, - Kč

Náklady  na  informační  kampaň,  anketu  a  vyhodnocení  ankety  v městském 
zpravodaji, budou hrazeny  z městského rozpočtu. 
Náklady na prezentaci Ekodomov na městské slavnosti ve výši cca 5 500, - budou 
součástí žádosti o přidělení finančních prostředků z fondu Libereckého kraje, odboru 
životního prostředí a obnovy venkova, v případě nepřidělení dotace budou hrazeny 
z městského rozpočtu.  

Ve Smržovce dne 12. 12. 2007


