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Shrnutí projektu:

Cílem projektu je zvýšení třídění odpadů a rozšíření možnosti separace – pytlového sběru 
odpadu o dvě komodity – nápojového kartonu a plastů z domácností ve městě Kopidlno.

Součástí projektu je informování občanů proč třídit odpady a o možnostech třídění dalších 
komodit prostřednictvím informačního letáku, který je každý měsíc doručován do každé 
domácnosti a čtvrtletníku Kopidlenské listy. 

Třídění ukládá i platný zákon o odpadech. Vytříděním využitelného odpadu sníží občané 
množství směsného komunálního odpadu v popelnicích. Potom budou méně platit za likvidaci 
komunálního odpadu. 

Na základě smlouvy se společností EKO-KOM se město Kopidlno zapojilo do systému 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Čím více občané vytřídí odpadů, tím získá město 
větší odměnu, kterou poskytuje společnost EKO-KOM za zpětný odběr. Zvýší se  základní 
sazba odměny o bonus za čtyřkomoditní sběr o 4% a o bonus výtěžnosti nápojového kartonu 
o 2 % . Tato odměna částečně pokrývá náklady za svoz komunálního odpadu.

Občané budou mít možnost třídit plasty z domácnosti- kelímky, sáčky, folie, lahve a kanystry 
od drogerie do žlutých pytlů, dále budou mít možnost třídit nápojové kartony od džusů, 
mléka, vína do oranžových pytlů. Pytle bude město objednávat od svozové firmy a vydávat se 
budou občanům na MěÚ Kopidlno, úseku ŽP (žluté za 3,-Kč/kus, oranžové zdarma). 
Naplněné a zavázané pytle budou občané odkládat na sběrném dvoře v Kopidlně.

Popis stávající situace:

S účinností od 1. 1.2008 platí pro občany města Kopidlna Obecně závazná vyhláška 
(dále OZV) č.3/2007 o nakládání s komunálním odpadem a o poplatku za komunální odpad, 
kterou na svém zasedání  dne 18.10.2007 schválilo Zastupitelstvo města Kopidlna. Tato OZV 
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stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího 
v územním obvodu města Kopidlna a způsob úhrady od občanů za komunální odpad.

Způsob úhrady za komunální odpad

Od roku 2008 je v Kopidlně stanoven dle §17a zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. poplatek 
za komunální  odpad. Dle § 17a odst.5  zákona o odpadech se  maximální  výše poplatku 
stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání 
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob 
určených  k odkládání  odpadů připadajících  na  jednotlivé  nemovitosti  nebo  podle  počtu 
uživatelů  bytů  s ohledem  na  úroveň  třídění  tohoto  odpadu.  Konkrétní  maximální  výše 
(limit) závisí především na nákladech, které si účtuje subjekt, který provádí sběr a svoz, 
využití  a  odstranění  odpadů – v  našem  případě  Severočeské  komunální  služby,  s.r.o.,  
Jablonec nad Nisou

Majitelé nemovitostí , rekreanti– plátci -  platí poplatek podle toho, kolik odpadu 
vyprodukují – respektive jak velkou popelnici a jakou četnost svozu si objednají. Rekreanti 
mají možnost koupení pytlů na KO.

Každý, kdo bude chtít ušetřit, musí důsledně zavést třídění odpadů ve své domácnosti. 
Pokud budou občané třídit odpad a odkládat ho do kontejnerů na tříděný odpad –, sníží 
množství zbytkového odpadu do„vlastních“popelnic a budou mít možnost požádat o 
menší velikost popelnice za nižší cenu.

Tato změna systému poplatků znevýhodňuje občany, kteří žijí sami. Těmto občanům byla 
nabídnuta možnost dohody se sousedy na společnou nádobu. Naopak je výhodnější pro 
vícečlenné  rodiny, zvláště pokud budou důsledně třídit odpad. Dřívější systém fungoval tím 
způsobem, že občan zaplatil místní poplatek, nádobu kterou měl, zcela nenaplnil a svozová 
firma účtovala městu službu v plné výši. Nyní si může plátce zvolit nádobu a četnost svozu 
dle skutečného množství vyprodukovaného odpadu, tím svozová firma účtuje městu za 
skutečnou službu objednanou občany.

V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob (tedy i na tříděný  
odpad) určených k odkládání odpadu.  Město Kopidlno do poplatku za komunální odpad 
náklady s pronájmem nádob za tříděný odpad a za odvoz tříděného odpadu nezahrnulo. 
Dále město plně hradí pronájem kontejnerů a svoz odpadů ze hřbitovů.

V současné době má město  19 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad:  23 kontejnerů na 
PET  lahve, 18 kontejnerů na papír, 19 kontejnerů na sklo -  z toho  25 zapůjčených od EKO-
KOMU. Kontejnery na ostatní plasty SKS neposkytuje ani nesváží.

Od 19.3.2008  oprávněná firma SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou provozuje v Kopidlně sběrný 
dvůr. Zde mohou fyzické a právnické osoby odkládat: objemný odpad a pneumatiky, 
nebezpečný odpad a elektrozařízení. Firma SKS s.r.o. vybírá  od občanů a podnikatelů 
poplatek dle ceníku za objemný odpad a pneumatiky

nebezpečný odpad: -  je pro občany bez poplatku



elektrozařízení :  - bez poplatku (v rámci   zpětného  odběru  kolektivními   systémy 
ELEKTROWIN  a ASEKOL)                                                               

                                                                                                                             

Analytická část:

Projekt zahrnuje území města Kopidlna a jeho částí Pševes, Drahoraz, Mlýnec a Ledkov. 
Cílovou skupinou jsou obyvatelé tohoto území, kteří budou mít možnost snížit množství 
zbytkového komunálního odpadu a tak si objednat nádobu s menším objemem.  Plátci – 
majiteli nemovitosti, který si objedná nádobu s menším objemem se sníží poplatek za KO. 
Město by nadále neslo náklady za pronájem nádob  a svoz tříděného odpadu. Dále se městu 
zvednou  náklady za objednávky  pytlů na ostatní plasty z domácností  a za svoz za 
vytříděných  komodit plastů a nápojových kartonů. Tyto náklady budou částečně pokryty 
bonusy od EKO-KOMU. Vzhledem k tomu, že produktem tohoto projektu je idea 
minimalizace odpadů, není primárním účelem dosažení zisku.

Cíle 

Kromě šetření životního prostředí, nezhoršování ekologické situace a zlepšení vzhledu obce je 
cílem projektu snížení množství směsného komunálního odpadu a snížení nákladů občanů za 
svoz odpadů. 

Aktivity

 Občané budou pravidelně informováni prostřednictvím informačního letáku proč třídit 
odpady,  o možnosti odkládání odpadů na sběrný dvůr a možnosti třídění  dalších 
komodit a o možnosti odběrů pytlů na plasty a nápojové kartony na MěÚ.

 Nabídka města  základní škole a střední zahradnické škole v Kopidlně podpory na 
zapojení se do systému třídění odpadů. Snahou bude vytvořit a prohloubit povědomí o 
třídění odpadů,  podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace 
tříděného sběru odpadů a jeho smyslu u žáků ZŠ  a SZAŠ. Krajský úřad a společnost 
EKO-KOM nabízí školám možnost nákupu košů na třídění odpadů. Při koupi jednoho 
koše je možné získat dva další zdarma. Před podáním žádosti školy je nutné mít 
zajištěn odvoz pytlů s tříděným odpadem, což by zajistilo město u svozové firmy. 

                       (do konce června 2008) 

 Další možností, vyjádření města svoji společenskou a ekologickou odpovědnost je na 
základě nabídky Asekolu umístění sběrného boxu do budovy městského  úřadu, kde 
budou mít  možnost zaměstnanci i návštěvníci úřadu odevzdat použitá drobná EEZ 
jako jsou např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobná počítačová vybavení, 



discmany, MP 3 přehrávače apod.dodání E-boxu a odvoz EEZ je zdarma. 
(květen 2008)

Rizika

Vzhledem k nastavenému systému poplatků za komunální odpad je největším rizikem tohoto 
projektu demotivace třídění odpadů pro občany, kteří žijí sami v jedné domácnosti. Na 
základě OZV mají možnost si vybrat nádobu s nejdelší četností vývozu 1x za 14dní. Za svoz 
odpadů z nejmenší nádoby o objemu 60l  z četnosti vývozu  1x za 14 dní (nejlevnější 
varianta) zaplatí jednou tolik, než činil místní poplatek za rok 2007. Dle sdělení těchto občanů 
ani tuto nádobu nenaplní, zvláště, když budou poctivě třídit odpad. Nabídka možnosti dohody 
se sousedy na společnou nádobu se příliš neosvědčila. Proto navrhuji těmto občanům místo 
objednávky nádoby zakoupení určitého množství pytlů na směsný komunální odpad, kdy 
jeden pytel má cenu 48,- Kč, tak jak to je umožněno občanům, kteří žijí v místech, kam 
svozová firma nezajíždí.

Dalším rizikem je dlouhá donášková vzdálenost pytlů s vytříděným odpadem (tetrapaky, 
ostatní plasty) na sběrný dvůr. Variantou řešení tohoto problému by mohla být domluvená 
určitá místa, kde by pytle občané odkládali ve stanovenou  dobu a pracovníci místního 
hospodářství by pytle na sběrný dvůr svezli. Rizikem je opět neukázněnost některých 
spoluobčanů.

Závěr

Zkušenosti z provozu systému poplatku za komunální odpad nově  zavedeného  od 1.1.2008 
město teprve získává. Snahou je systém zlepšit, udělat spravedlivější a zároveň tím motivovat 
ke  zvýšení  třídění odpadů.


	Cíle 

