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1.  Shrnutí projektu

      Tento projekt má za cíl minimalizování odpadů vznikajících ve správních budovách 
Magistrátu města Kladna, které se nachází na nám. Starosty Pavla. Minimalizace odpadů 
chceme dosáhnout  vypracováním systému třídění  v těchto budovách tak,  že ve veřejných 
prostorách budov bude rozmístěno optimální množství sběrných nádob pro komodity papír, 
plast  a  nápojový karton a sklo,  které umožní  zaměstnancům a návštěvníkům Magistrátu 
odpad třídit. Dále do všech kanceláří a jednacích místností budou umístěny odpadkové koše 
pro  oddělený  sběr  papíru.  Tomuto  bude  přecházet  osvěta  zaměstnanců  a  pracovníků 
úklidové  firmy,  kterých  se  třídění  bude  bezprostředně  dotýkat.  Počáteční  náklady  na 
pořízení  sběrných nádob ve výše zmíněných  budovách činí  37  070,-  Kč.  Následně  budou 
vypracovány  systémy třídění  odpadů i  v ostatních  správních budovách  Magistrátu  města 
Kladna  a  vyčísleny  veškeré  počáteční  náklady  potřebné  pro  nákup  sběrných  nádob  na 
tříděný  odpad.  Pro  financování  těchto  nákladů  bude  snaha  získat  finančních  prostředky 
 v jarním kole dotací příštího roku (2008) z fondu životního prostředí Středočeského kraje. 
Roční provozní náklady budou navýšeny o úhradu svozu sběrné nádoby na separaci skla, 
které doposud tříděno nebylo, popř. o úhradu navýšení svozů stávajících kontejnerů na plast 
a  nápojový  karton  (společný  sběr)  a  papír.  Dalšími  provozními  náklady  bude  nákup 
plastových pytlů  do  nových sběrných  100 l  nádob.  Provozní  náklady budou financovány 
z rozpočtu Magistrátu města Kladna.
    Hlavním přínosem projektu  by měla být minimalizace odpadů vznikajících ve správních 
budovách  Magistrátu  města  Kladna a  tímto  i  minimalizace  negativních  dopadů  těchto 
odpadů na životní prostředí  a zároveň chceme jít  příkladem ke třídění  odpadů pro další 
organizace a veřejnost.

   2. Popis stávající situace   

      Jednou z povinností původců odpadů (§ 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn) je zajistit  přednostní využití odpadů před 
jejich odstraněním. S touto povinností souvisí i povinnost původců odpadů shromažďovat odpady 
utříděné  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií.  Přestože  Magistrát  města  Kladna  má  ve  svých 
správních budovách zajištěn kromě směsného odpadu také odvoz tříděného (papír, plast a nápojový 
karton) a nebezpečného odpadu, tak abychom docílili  maximálního snížení zbytkového odpadu 
ukládaného na skládky, je nutné vypracovat systém sběrných míst tříděného odpadu v jednotlivých 
budovách Magistrátu, umožnit třídění dalších komodit (sklo a v budoucnu i bioodpad) a provést 
osvětu zaměstnanců a pracovníků úklidových firem. 
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      Pro tento pilotní projekt byla vybrána hlavní správní budova Magistrátu města Kladna společně 
s budovou, kde sídlí městská policie. Obě budovy se nachází na nám. Starosty Pavla, kde pracuji a 
znám vnitřní uspořádání budov. Je počítáno s vytvořením sedmi sběrných míst nacházejících se 
v blízkosti dvou hlavních schodišť a ve třetím patře hlavní budovy a s jedním sběrným místem 
umístěným v hale budovy městské policie.  Sběrná místa umožní třídění odpadu, jak pracovníkům, 
tak  návštěvníkům  Magistrátu  a  následně  minimalizovat  negativní  dopad  odpadů  na  životní 
prostředí. Zároveň z  důvodu vzniku velkého množství papírového odpadu je navrhováno umístění 
odpadkových košů pro oddělený sběr papíru do všech kanceláří a jednacích místností Magistrátu. 

   3. Aktivity

      3.1 Výběr nádob na třídění odpadu
      Z katalogu firmy Rubbermaid a z internetové nabídky byl proveden výběr vhodných sběrných 
nádob společně s porovnáním jejich cen. Za vhodné a cenově příznivější byly vytipovány sběrné 
nádoby společnosti Mevatec s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem. 

100 litrové nádoby 10-ti litrové nádoby

      3.2 Výběr sběrných míst pro 100 l nádoby
      V budovách Magistrátu na nám. Starosty Pavla bylo navrženo 8 sběrných míst, kde budou 
umístěny vždy 3 barevně odlišené 100 l nádoby a to společná nádoba na plasty a nápojový karton a 
nádoby na papír a sklo.

      3.3 Zjištění potřebného počtu 10 l košů na třídění papíru 
      Dále bylo zjištěno množství kanceláří a ostatních místností (tj. cca100 místností), do kterých 
bude dodána jedna 10-ti litrová nádoba modré barvy na separaci papíru. 

      3.4 Vyčíslení počátečních  cenových nákladů 
      Následně byly vyčísleny počáteční cenové náklady na pořízení těchto nádob, které budou činit 
37 070,- Kč. (viz tab. 4.2). 



      3.5 Provozní náklady
      Provozní náklady budou navýšeny o úhradu svozu kontejneru na separaci skla,  které doposud 
tříděno nebylo (tj. o 6461,- Kč ročně více za svoz nádoby 2100 l 1x měsíčně, v případě nevyužití 
kapacity nádoby bude četnost svozu ponížena a tím se sníží i provozní náklady), popř. o úhradu 
navýšení svozů stávajících kontejnerů na plast a papír, jejichž kapacita v současné době není plně 
využita.  Dalšími  provozními  náklady bude  nákup plastových pytlů  do  nových sběrných 100 l 
nádob.

      3.6 vypracování obdobných systémů třídění odpadů i v ostatních správních budovách
      Dříve než proběhne jarní kolo dotací z fondu životního prostředí Středočeského kraje bude 
třeba vypracovat následné systémy třídění odpadů i  v ostatních správních budovách Magistrátu 
města Kladna a vyčíslit veškeré počáteční náklady potřebné pro nákup sběrných nádob na tříděný 
odpad.

      3.7 Financování projektu
      Následným úkolem bude získání  finančních prostředků pomocí  dotací  z fondu životního 
prostředí Středočeského kraje v jarním kole příštího roku (2008). V případě nezískání dotací na 
tento  projekt,  budou  počáteční  náklady  společně  s následnými  provozními  náklady   hrazeny 
z rozpočtu Magistrátu města Kladna.

      3.8 Osvěta
      Třídění odpadu bude předcházet osvěta zaměstnanců a pracovníků úklidové firmy, kterých se 
třídění bude bezprostředně dotýkat.  Zaměstnanci budou o povinnosti třídit informováni pomocí 
elektronické  pošty  a  na  poradách  jednotlivých  odborů  a  pracovníci  úklidové  firmy  budou 
proškoleni svým zaměstnavatelem. 

   4. Analytická část
 
      4.1 SWOT analýza 

      Silnou stránku projektu považuji ochotu vedoucích pracovníků podpořit tento projekt včetně 
snahy získání peněz z dotací pro nakoupení sběrových nádob. Naopak se domnívám, že  slabou 
stránkou projektu by mohla být neochota některých pracovníků odpad třídit a zároveň nejslabší 
stránkou projektu by mohl být případný negativní přístup pracovníků úklidové firmy, pokud by 
vytříděný  odpad  z košů  odkládali  do  kontejnerů  na  směsný  odpad,  které  se  v současné  době 
nachází v místě s kratší donáškovou vzdáleností. Eliminace slabých stránek by mohla být dosažena 
hlavně  důkladnou  osvětou  zaměstnanců  Magistrátu  a  pracovníků  úklidové  firmy,  popřípadě 
změnou místa stání kontejnerů na tříděný odpad nebo projednání podmínek s úklidovou firmou, 
která by mohla za netřídění (tj. za neplnění pracovních povinností) být finančně postihována.

      4.2 Ekonomická stránka, CBA

Pro financování počátečních nákladů bude snaha získat finančních prostředky  v jarním kole dotací 
příštího roku (2008) z fondu životního prostředí Středočeského kraje.



Tabulka počátečních nákladů projektu

výrobek objem (l) počet (ks) cena bez DPH(Kč/ks) celk. cena bez DPH(Kč)

nádoba na plast + nápoj. kart. 100 8 599,- 4 792,-

            na sklo 100 8 599,- 4 792,-

            na papír 100 8 599,- 4 792,-

víko modré  8 199,- 1 592,-

      zelené  8 199,- 1 592,-

      žluté  8 199,- 1 592,-

koš na papír 10 100 120,- 12 000,-

celk. cena bez DPH(Kč) 31 152,-

19 % DPH 5 918, 88

celk. cena vč. DPH(Kč) 37 070,-

            Provozní náklady budou navýšeny o úhradu svozu kontejneru na separaci skla,  které 
doposud tříděno nebylo (tj. o 6461,- Kč ročně více za svoz nádoby 2100 l 1x měsíčně, v případě 
nevyužití kapacity nádoby bude četnost svozu ponížena a tím se sníží i provozní náklady), popř. o 
úhradu navýšení svozů stávajících kontejnerů na plast a papír, jejichž kapacita v současné době 
není plně využita. Dalšími provozními náklady bude nákup plastových pytlů do nových sběrných 
100 l nádob. Tyto provozní náklady budou hrazeny z rozpočtu Magistrátu města Kladna.

 5. Cíle

      Ze statistik vyplývá, že odpad, který lze recyklovat (tj. hlavně papír, plasty sklo, nápojové 
kartony,  bioodpad)  tvoří  62  %  veškerého  odpadu.  Okolo  3  %  tvoří  nebezpečný  odpad  a  na 
zbytkový odpad připadá pouze 35 %. Naším cílem je dosažení maximální minimalizace odpadů 
vznikajících ve správních budovách a tímto bychom rádi minimalizovali negativní dopady těchto 
odpadů na životní prostředí. Začínáme pilotním projektem pro vypracování systému třídění odpadů 
ve správních budovách nacházejících se na nám. Starosty Pavla, ale tento systém třídění odpadů 
hodláme zavézt i v ostatních správních budovách Magistrátu města Kladna.  
      Naším cílem je zajištěním lepších podmínek pro třídění a důkladnou osvětou snížit zbytkový 
odpad na minimum a naším příkladem zvýšit důvěru veřejnosti v činnost veřejné správy a stát se 
dobrým vzorem ke třídění odpadu pro další organizace a veřejnost.

   
      6. Časový harmonogram aktivit  

- Vypracování následných systémů třídění v ostatních budovách Magistrátu města Kladna do konce 
února 2008

- Získání  dotací do konce července 2008
- Osvěta zaměstnanců Magistrátu města Kladna a pracovníků úklidových firem v měsíci září 2008
- Nákup sběrných nádob a realizace projektu do 30. září 2008
- Následné vypořádání s dotacemi do 30-ti dnů (do konce října 2008) 


