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ÚVOD
                                                             
Tato „Strategie“je vypracována jako návrh, který bude předložen zastupitelstvu města Pyšely 
k rozpravě o nakládání s odpady v nejbližší budoucnosti . Je určen k tomu, aby po změnách, 
doplnění a konečném schválení , dále pak po jeho realizaci vyústil k zamýšlenému cíli, což je 
minimální nevyužitelný odpad blížící se teorii „nulového odpadu“.

Z praktického důvodu sledovanosti plnění je plán rozdělen do dvou etap:

I. etapa – zhodnocení současného stavu, jeho zdokonalení , vyhodnocení 
a příprava na druhou  etapu. / rok 2008 /.

II. etapa – realizace úkolů a projektů z I. etapy. / rok 2008 – 2010 /.

K tomu je nutno podotknout, že při vší této teoretické činnosti,  aby byla  realisovatelná, je 
nutno se řídit všemi platnými zákony, vyhláškami,  prováděcími předpisy a to i těmi, které se 
teprve chystají, jako je na příklad změna Zákona o odpadech, řešení sběru bioodpadu, resp. 
úpravy jeho živočišné části a jeho využitím atd. 

Rozhodně zpětné využití odpadu souvisejícího s lidskou činností a zároveň jeho minimalizace 
je důležitější než neustálé diskuse o nezanedbatelném vlivu lidské společnosti  na  globálním 
oteplování  a  s  tím  související  násilné 
a „kšeftovatelné“snižování obsahu CO2 jakožto skleníkového plynu a  dotovaná biopaliva. 
Bylo  by  účelnější,  aby  část  peněz,  věnovaných  na  tyto  pochybné  cíle  byla  určena  na 
minimalizaci  a  recyklaci  odpadů,  jejichž  dopad  na  budoucí  život  lidské  společnosti  je 
neoddiskutovatelný. Obce budou peníze na dokonale účelné  hospodaření 
ve věci odpadů určitě potřebovat a jsou to peníze, které se lidem určitě vrátí  
ve formě příjemnějšího prostředí, ve kterém žijí. Věnujme se však našemu úkolu.

                                                                                                               



SOUČASNÝ STAV

město Pyšely se skládá ze čtyř osad na třech katastrálních území a má v současné situaci 1420 
trvale bydlících obyvatel v 520 objektech. K tomu 
na jeho katastrálních  území je 620 chat, čímž, zejména v letním období, podstatně vzroste 
počet  lidí  ve městě  a tím samozřejmě i  množství  odpadů s lidskou činností  souvisejících. 
/viz.obr. 1/

Po  stránce  legislativní  pro  likvidaci  odpadů  slouží  „Vyhláška  č.1/2003“   a  její  doplněk 
„Vyhláška  3/2003“  o  systému  shromažďování  ,sběru,přepravy,  třídění,  využívání   a 
odstraňování komunálních /stavebních/ odpadů.

Výši  poplatků  pak  určuje  vyhláška  č.3/2001  o  místním  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
Jako doplnění pak existuje nařízení obce  č.2/2003, kterým se stanoví podmínky pro spalování 
suchých rostlinných materiálů.

 Prakticky je sběr odpadu prováděn do těchto nádob:
                                  

• sběrné nádoby (plastové popelnice) o obsahu 80 litrů, 120 litrů, 140 litrů, 240 litrů ,

• kontejnery (plastové nádoby 1100 litrů) na tříděný odpad - sklo, plast, papír umístěné 
na místech města

• velkoobjemové kontejnery umístěné na třech místech města,

• plastové kontejnery o objemu 1100L  na sedmi místech města. 

Protože Město Pyšely nemá v současné době oprávnění k hospodaření 
s odpadem a nemá vlastní skládku, má smlouvu s ASP Říčany  o odvozu 
popelnic na skládku komunálního odpadu v Přibyšicích, dále smlouvu s firmou EKOKOM o 
příjmu vytříděného odpadu, který do uvedené firmy odváží na 
základě zmocnění opět firma ASP Říčany.

Při porovnání stavu před zavedením tohoto systému  a  nyní lze konstatovat, že výskyt odpadů 
na  „černých skládkách“ ve volné  krajině, okolo silnic je minimalizován. Občané odpad třídí 
a  ukládají  do  připravených  kontejnerů  v sortimentu  uvedeném  výše.  Ovšem  nedůsledně. 
Komunální odpad 
v popelnicích je pravidelně odvážen v určené dny. Platební morálka za systém likvidace je až 
na pár výjimek dobrá.



Ale:      

• doposud trvá nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad, 
• v kontejnerech se vyskytuje i jiný sortiment odpadu než ke kterému je určen,   
• nebezpečný odpad se vyskytuje ve všech druzích tříděného i směsného

kom. odpadu,
• na zahradách a v kotlích topení se pálí „kde co“.

Kromě těchto negativních jevů jsme byli přímo šokováni, když jsme vytřídili pár popelnic a 
zjistili jsme nejen že v popelnicích jsou zbytky zdiva a kamení, ale že obsahují minimálně 80 
% zužitkovatelného odpadu. 
        
Pro úplnost je nutno dodat, že po vybudování ČOV a kanalizační sítě je stav s odpady 
komplikován o odpady , resp. produkovanými kaly z ČOV. Ty jsou v současné době 
odváženy do ČOV  Benešov a tam likvidovány. Samozřejmě za další náklady. Proto se Město 
Pyšely rozhodlo o stavbě kompostárny, kde by byl likvidován spolu s  kaly z čistírny i 
biologický odpad a vytvořený kompost použít na údržbu místní zeleně a na rekultivace. Této 
akci na základě žádosti, byla udělena dotace od SFŽP.

V této situaci je v současné době odpadové hospodářství města Pyšel. Protože však vedení 
města chápe smysl a nutnost maximalizaci recyklace odpadů a minimalizaci 
nerecyklovatelných odpadů a také proto, že i přes slušnou morálku placení na likvidaci 
odpadů město doplácí , hodlá pokračovat 
v zdokonalování nastaveného systému. Chce tím nejen odstranit současné nedostatky, ale i 
předejít finančním problémům po připravovaném zvýšení ceny skládkování odpadu a 
problémům po převzetí legislativy EU.
V neposlední řadě úlohu hraje i zvyšující se počet obyvatel, který je výhledově předpokládán 
na 2000 v roce 2015. 



I. ETAPA

V období I.etapy, tj. během roku 2008 je nutno:
                      

• všechny  dosavadní  smlouvy  týkající  se  odpadů  podrobit  důkladné  revizi,  podle 
výsledků
         

• vstoupit v jednání s dodavateli služeb a smlouvy optimalizovat,

• přehodnotit dosud městem vydané vyhlášky o odpadech , konfrontovat je s platnými 
zákony,vyhláškami,  POH  Středočeského  kraje,  aby  se  město  vyhnulo  jejich 
pozastavení, nebo sankcím, všechny potřebné místní vyhlášky se změnami připravit 
pro schválení zastupitelstvem,

• přehodnotit  místa  umístění  nádob vzhledem k dostupnosti  všech  obyvatel,  velikost 
nádob,  dále  četnost  vyvážení  nádob a  výsledek upravit  tak,  aby zmizel  nepořádek 
okolo sběrných míst /viz obr.4/,

• jednat  s dodavatelem  služeb,  aby  oznamoval,  a  to  u  popelnic  adresně,  v kterých 
nádobách  se  nacházely  odpady  nepříslušné,  občas  náhodně  zkontrolovat  obsah 
popelnic a výsledek brát jako zpětnou vazbu,

• zároveň  stanovit  postih  v souladu  s legislativou  u  těch  obyvatel,  kteří  svojí 
pohodlností a šetřením systém narušují,
  

• jednat se školkou a školou o vedení předškoláků a školáků  ke správnému postoji  ke 
sběru odpadů, zároveň vést kampaň i mezi trvalými obyvateli  
a chataři o výhodách třídění odpadů,  tedy přesvědčovat systémem EVVO 
a vyvážit tak přikazování vyhláškami.

• podporovat akce dobrovolných a jiných organizací vztahující se ke sběru odpadů,

• získat živnostenský list pro nakládání s odpady,

• následně  pak  jednat  se  Středočeským  krajským  úřadem  o  Povolení  provozování 
zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů,

• v souvislosti s dotací na kompostárnu připravit, eventuelně začít realisovat stavbu tak, 
aby v roce 2009 byla funkční,

• vyhledat  potenciální  dodavatele  odpadu  do  kompostárny  v okolí  a  uzavřít 
dohody,teoreticky připravit systém sběru biologického odpadu zejména se zaměřit na 
problém jeho třídění na živočišný a rostlinný, 

• teoreticky připravit a projednat s EKOKOMem třídění, sběr  a svoz obalových 
recyklovatelných materiálů,

• připravit projekt sběrného dvora a ucházet se o dotaci z EU,



• v souvislosti s omezením vzniku odpadů jednat s místními obchodníky o používání 
odbouratelných, nebo snadno recyklovatelných obalech.

II. ETAPA

V roce 2009 až 2010 bude nutno:

• zajistit plný chod kompostárny, a s tím spojené třídění biologického odpadu na 
živočišný a rostlinný, jeho sběr a odvoz z Pyšel a okolí do kompostárny, 

• zajistit výstavbu sběrného dvora a jeho provoz,

• zajistit podmínky pro kompletní třídění, sběr a odvoz  recyklovatelného odpadu,

• zároveň pokračovat v kampaň mezi obyvateli vč. chatařů o výhodách třídění odpadu, 
jeho dopad na celkové náklady v souvislosti s nezvyšováním event. snižováním 
poplatků za systém,

• jako podporu třídění se vrátit k jednotlivým známkám za popelnice/ využít zkušeností 
obce Měchenice/ a to i za cenu že někteří občané budou tohoto systému zpočátku 
zneužívat,

• při tvorbě výše poplatku za systém  dbát na to, aby plnil motivační i fiskální úlohu,

• než se systém zažije a bude samozřejmý, provádět velmi časté kontroly i za cenu 
placeného pracovníka , vybaveného pravomocí k vybírání pokut, bude-li to platná 
legislativa umožňovat,

• dále jako podporu uvažovat o vyškolených dobrovolnících i z řad důchodců a 
studentů,

• při zavádění i sběru bioodpadu a obalového materiálu bude nutno uvažovat o využití 
GIS,

• a zcela samozřejmě mít na zřeteli ekonomiku celého systému, kterou bude nutno stále 
sledovat při použití analýzy CB,

• tuto  strategii začlenit po schválení spolu s již existující „Strategií rozvoje města Pyšel 
do r. 2013“ jako součást Místní agendy 21 tj. do  koncepce trvale udržitelného rozvoje 
města.

ZÁVĚR

To všechno nás čeká a možná ještě více, pokud se vyskytnou nové předpisy 
a  s tím  spojené  nové  povinnosti.  Určitě  však  se  nám nepovede  všechno  pokud  nebudou 
finanční zdroje. Z toho důvodu, ač jsme se o tom nezmínili, bude hlavní úkol sehnat peníze na 
rozjezd  celého  systému  pomocí  různých  dotačních  titulů,  zejména  na  výstavbu  sběrného 
dvora.
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