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Identifikační údaje 

Obec: Ledčice
Adresa:  Obecní úřad Ledčice 
                277 08  Ledčice  č.p. 45 
e-mail: obec@ledcice.cz
web: www.ledcice.cz 
IČ:  236993
ZÚJ:  534978
Telefon / fax:   315 / 765513 
Okres:   Mělník
Kraj:   Středočeský
Pověřená obec:  Kralupy nad Vltavou
Nadmořská výška: 215 - 269m  n.m.
Výměra katastrálního území: 1097 ha
Výměra současně  zastavěného území: 57,49 ha 
Počet obyvatel:   590  -  stav k 1.1.2008
Počet domácností trvale obydlených  -  195 
Počet rekreačních objektů  -  47

Poloha obce

            Obec Ledčice leží asi 35 km východně od Prahy  na rozhraní tří okresů - Mělník, 
Litoměřice, Kladno a dvou krajů - Středočeského a Ústeckého.
Obec je střední velikosti, zaujímá jedno katastrální území a jednu základní sídelní jednotku. 
Je začleněna do okresu Mělník a  jejími sousedními katastry jsou : 
v okrese Mělník - východně Jeviněves, jihovýchodně Mlčechvosty  a jižně Nová Ves
v okrese Litoměřice - severně  Černouček, severozápadně Mnetěš
v okrese Kladno -  jihozápadně Sazená, západně Loucká.
Středem obce prochází silnice III/24623 spojující obec s nejblíže položeným městem Roudnicí 
nad Labem.
           Západní část obce je přetnutá dálnicí D 8  a komunikací  II/608 Praha – Teplice.  
Dominantou krajiny je památná hora Říp.

http://www.ledcice.cz/


Shrnutí :
            V souladu s koncepcí plánovaného  odpadového hospodářství Středočeského kraje a obce   
            Ledčice je cílem našeho projektu podněcovat občany, aby důkladněji třídili využitelné  
            složky komunálního odpadu, postupně se  naučili separovat bioodpad z domácností 
            a jednoduchým způsobem kompostovat na vlastním pozemku.

vzhledem  k  uvedenému  cíli  bude  zahájena  informační  kampaň.  V  první  fázi  pomocí 
místního  zpravodaje,  webových stránek obce a  přednášek,  předáme občanům co nejvíce 
kvalitních informací k danému problému. Do propagace budou zapojeni žáci a pedagogové 
místní  základní  a mateřské  školy.  Její  součástí   bude též výukový program Ekodomova 
v rámci plnění školního vzdělávacího programu, prezentace informačního stanu Ekodomova 
při  pořádání  Dětského  sportovního  odpoledne  v  polovině  měsíce  června  2008,  příprava 
exkurze do Českých sběrných surovin v Kralupech nad Vltavou (třídící linka odpadů) a do 
zpracovatelského závodu Silon a.s. Planá nad Lužnicí.
Formou dotazníků pak chceme získat co nejvíce informací  o tom zda jsou obyvatelé naší 
obce ochotni třídit odpad a  bioodpad kompostovat.
Dalším navazujícím projektem by mělo být zřízení malé obecní kompostárny.   Prozatím 
bychom chtěli využít možnosti domácího kompostování. Převážná většina obyvatel vlastní 
pozemek a tomuto účelu by jej mohla využít.

Celkové náklady projektu zahrnují: 
Tištění zpravodaje, anketu, výukový program a prezentaci Ekodomova.
Pořízení 8 ks  kontejnerů 1100 litrů na separovaný sběr a 1 ks velkoobjemového kontejneru. 
Stavební práce na úpravu stávajících stanovišť a  zřízení dvou nových stání pro kontejnery 
na separovaný sběr. 
Předpokládané celkové náklady budou činit 150 000,- Kč
Získáme: 
Větší informovanost občanů.
Výsledky ankety  nám sdělí  postoj  obyvatel  ke třídění  využitelných  složek  komunálního 
odpadu .  
Optimalizaci  donáškové vzdálenosti pro třídění odpadu. 
Oddělené  separování  bioodpadu  občany  a  třídění  stavebního  materiálu  a  bioodpadu 
ve sběrném dvoře.     
Celkové snížení produkce komunálního odpadu 
Snížení nákladu na odpadového hospodářství obce jako původce odpadu.

Popis současného  stavu 
Odpadové hospodářství se v obci řídí zákonnou platnou legislativou a  na základě schválené 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o systému shromažďování,  sběru, přepravy, třídění,  
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Ledčice a OZV 
č.1/2008 o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek za komunální odpad je stanoven  na osobu přihlášenou k trvalému pobytu a na  
nemovitost  určenou  k  individuální  rekreaci,  který  činí  ročně  :   500,-  Kč.  Usnesení  
Zastupitelstva obce Ledčice, je přispíváno občanům přihlášeným k trvalému pobytu              
z rozpočtu obce 100,- Kč  a dětem do 15 let věku 150,-Kč. 

Obec nezajišťuje nakládání s odpady fyzickým a právnickým osobám podnikajícím             
na  území  obce.  Ve  výběrovém  řízení  v  roce  2006  na  odvoz  komunálního  odpadu  
vyprodukovaného na území obce zvítězila renomovaná firma  České sběrné suroviny a.s., 
závod Kralupy nad Vltavou. Svoz  směsného  komunálního  odpadu  provádí  v  sezónním  
režimu ( říjen - duben 1x za týden, květen – září 1x  za čtrnáct dnů), v nádobách o obsahu  
110  a 120 litrů. 



Sběr separovaného odpadu (papír, sklo bílé i barevné, plast), je zajištěn formou kontejnerů 
1100 litrů, umístěných ve dvou stanovištích a dále tyto druhy odpadů je možné  uložit ve  
sběrném dvoře objemného odpadu, který zároveň slouží i jako shromaždiště nebezpečných 
odpadů. Zde je umístěn velkoobjemový kontejner na bioodpad a  stavební odpad, nádoby 
pro zachycení nebezpečného odpadu v případě jeho vytřídění z  objemného odpadu. Sběr  
kovů a železa provádí pravidelně každým rokem místní spolky a organizace. V průběhu  
roku je  možné tyto druhotné suroviny odložit  i ve sběrném dvoře.  Sběr nebezpečného        
odpadu se provádí mobilním svozem dle potřeby, z pravidla dvakrát a třikrát za rok.
Sběrný dvůr objemného odpadu  je v provozu od léta roku1999. 
V obci jsou instalovány odpadkové koše. Na odpad ze hřbitovů je v jejich blízkosti stále  
umístěn velkoobjemový kontejner. 
Každým rokem na jaře je pravidelně prováděn úklid  příkopů podél komunikací a polních 
cest, mimo zastavěné územní. I tak se snažíme předcházet zakládání černých skládek.
Ve spolupráci s Diakonií Broumov je pravidelně dvakrát  za rok uspořádána charitativní  
sbírka  textilu  a dalších předmětů dle jejich potřeby. 
V oblasti  třídění  odpadů  obec  dlouhodobě  spolupracuje  s místní  základní  školou 
a mateřskou školou. Přímo v budově školy jsou umístěny nádoby na tříděný odpad (papír,  

PET lahve,  baterie,  nápojové  kartony,sklo).  Od  roku  2000  formou  soutěže 
vyhlášené zřizovatelem motivuje, vychovává a vštěpuje i těm nejmenším,  důležitost 
třídění odpadu. Obec spolupracuje s firmou  EKOKOM.  Sama  zpracovává 
dotazníky o množství vytříděného odpadu.  Od roku 2005 je také naše škola zapojena do 
soutěže ve sběru  papíru, víček od PET lahví,  nápojových  kartonů,   hliníku  a 
elektrospotřebičů, kterou pořádá firma České sběrné  suroviny  pro  pražské  a 
mimopražské školy.

Analýza
          Silné stránky 

- OZV stanovující systém 
- sběrný dvůr 
- ekologická výchova ve škole podporovaná zřizovatelem 
- ochota občanů třídit odpad
- zájem obce řešit situaci 
- výběrové řízení na oprávněnou osobu k nakládání s odpady na území obce
- získání informací dotazníkovou anketou
- 95% obyvatel obce vlastnících pozemek
      Slabé stránky
- nedisciplinovanost občanů  při třídění odpadu
- možnosti zakládání černých skládek 
- narůstající množství odpadků podél státních  komunikací mimo zastavěné území obce
- zvyšování ceny poplatku za komunální odpad
- nezájem občanů o anketu

          Cíle
- Našim cílem je dosáhnout snížení množství zbytkového odpadu a tím v této oblasti      
      minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. 
-    Cíle lze  dosáhnout zvýšenou informovaností obyvatel osvětou v místním zpravodaji 

a samostatnými letáky. 
      - Získáním informací z vyhodnocené ankety. 
      - Rozšířením stanovišť tříděného odpadu a tím zkrácení donáškové vzdálenosti.
      - Tříděním bioodpadu  v domácnostech a sběrném dvoře. 
      - Motivací občanů, kteří maximálně třídí komunální odpad.
             



Aktivity

1) V  místním  zpravodaji  Ledčické  novinky,  budou  pravidelně  zveřejňovány  informace, 
seznamující  občany  s  problematikou  bioodpadů  z domácností,  možnostmi  třídění   odpadů  , 
naleznou zde i návod  jak odpad třídit. 

Příklad: 

IX. ročník, duben 2008
Slovo starostky

     Na úvodní stránce Ledčických novinek letos poprvé využívám možnosti, obrátit se na Vás s žádostí o Vaši vstřícnost  
a  trpělivost.  Zvláště  pak  těch,  kteří  žijí  v části  obce  Hajkov  a Lada.  V současné  době  se  tady  střetly  dvě  stavby:  
kanalizace a rekonstrukce elektrického vedení.  Stane se,  že se občas někteří  majitelé nemovitostí  nedostanou svým 
autem tam, kam by chtěli, nebo jsou nuceni parkovat někde jinde, než jsou zvyklí. Je to záležitost dočasná. Předpoklad  
dokončení rozvodu elektrického vedení je do konce měsíce června 2008.  Kolaudace kanalizace je stanovena na srpen  
2008. Tak vydržte.
      Záměrem tohoto obecního zpravodaje je, mimo jiné, propagace ochrany životního prostředí. Chceme motivací  
a zveřejňováním jednoduchých návodů inspirovat občany k ohleduplnějšímu chování k přírodě a celému svému okolí.  
První kroky již byly učiněny. Dobrými příklady v oblasti péče o životní prostředí jsou výsadba nového lesa, budování  
naučné stezky a kanalizace, určitě i sběrný dvůr na objemný odpad. I když se za poslední roky hodně změnilo, stále  
máme ještě co vylepšovat. Zcela určitě zaujímáme nelichotivé umístění v produkci komunálního odpadu ve srovnání  
s  běžným  průměrem.  Naši  občané  by  měli  ještě  více  třídit  domovní  odpad  a  bioodpad  kompostovat  na  svých  
zahrádkách. Nejhůře jsme ale na tom ve vypouštění zplodin do ovzduší. Však to víte sami. Někteří lidé spálí kde co.  
Vůbec si neuvědomují, jak nebezpečné látky  při nedokonalém spalování odpadů vznikají a poté se uvolňují do ovzduší.  
Každý člověk, který tak jedná, by  měl pochopit, že nejen on sám, ale i jeho děti, blízcí a všichni spoluobčané jsou  
nuceni tyto  látky vdechovat. Proto je také náš stát na jednom z předních míst ve výskytu různých druhů alergií. Je  
pravdou, že zastupitelé obce mohou ve velké míře ovlivnit svou prací životní prostředí Ledčic (například tím, že se  
zaslouží o vybudování plné infrastruktury). Ale co mohou ovlivnit jen velmi málo, je chování a životní styl spoluobčanů.  
Tam musí každý člověk začít sám     u sebe. Tam máme všichni rezervy.
     Tak  jako  dosud  bylo  zvykem,  má  každý  z Vás  stále  možnost,  vyjádřit  své  připomínky,  požadavky,  dotazy  
a  stížnosti  na  veřejných  zasedáních  obecního  zastupitelstva,  které  se  z podnětu  některých  z Vás,  uskutečnilo  již  
poněkolikáté  v  „Hospodě  na  návsi.“  Jak  ale  víte,  můžete  mě  kdykoliv  navštívit  i  na  OÚ.  Nejen  já,  ale  celé  
zastupitelstvo,  budeme vděčni za každý váš podnět. Věřím, že se díky vzájemné komunikaci  z očí do očí  dá mnoho 
záležitostí,  které Vás trápí,  s velkou mírou úspěšnosti  řešit.  Přivítána bude každá iniciativa,  nápad, pomoc a ruka  
připravená k práci. Jen tak, bez osočování a všichni společně, budeme blíže představám o tom, jaké by Ledčice měly být  
a jak by se nám tu všem mohlo co nejlépe dařit. 

                                        Přeji Vám krásné a pohodové dny.
                                                                                                  Jiřina Michovská



2) Dotazníkovým způsobem se budeme snažit  získat informace o  postoji  občanů k třídění 
odpadů i  za jakých podmínek jsou ochotni odpad třídit a zmapovat současný stav.

Příklad ankety:

Respondenti budou odpovídat na část otázek označením odpovědí ANO nebo NE,
například: 
Jste ochotni třídit odpad ?
Třídíte odpad?
Jaké druhy odpadu třídíte ?
Sklo  bílé,  sklo  barevné,  PET lahve,  papír,  směsný plast,  nápojový karton,  kovy a  železo, 
nebezpečné odpady, bioodpad ze zahrady, bioodpad z domácností,  elektrospotřebiče.
Kompostujete odpad ze  zahrady?
Kompostujete odpad z domácnosti?  

Na další otázky bude odpověď složitější, například:
V případě, že netřídíte odpad, za jakých podmínek byste byl(a) ochoten(a) odpad třídit?
Byl(a) byste ochotný(a)  investovat finančních prostředky v domácnosti  na třídění odpadů 
a kolik? 

3)  Úpravou  stávajících,  vybudováním  dvou  nových  stanovišť  na  tříděný  odpad  a   jejich 
vybavením, se zkrátí donášková vzdálenost.
Zakoupením jednoho velkoobjemového kontejneru bude možné i  ve  sběrném dvoře  třídit 
bioodpad    a stavební odpad.     
Z nabídek  od  různých  firem,  z  katalogů  a  internetového  obchodu  bude  proveden  výběr 
vhodných  nádob  na  tříděný  odpad  společně  s porovnáním  cen.  Dále  budou  prověřeny 
možnosti  pronájmu  kontejnerů  od  svozové  firmy,  nebo  získání  kontejnerů  od  firmy 
EKOKOM. 
Vyčíslením nákladů  na pořízení  nádob  oběma způsoby  bude zvolena  finančně  výhodnější 
varianta.

Navržený druh kontejneru          

                                                                 



4)  V místní  základní  a  mateřské  škole  rozšířením  soutěží  a  výukovými   programy  se 
zaměřením na třídění využitelných složek komunálního odpadu a bioodpadu, vštěpovat dětem 
již od útlého věku důležitost třídění odpadu. Motivovat a vychovávat  je  k ochraně životního 
prostředí. Připravit školu do soutěže o titul EKO - ŠKOLA.

Příklady z minulých let

                                                                            

Děti základní školy v Ledčicích sbírající odpad

                                   

                                                       



Vyhodnocení soutěže ve sběru PET vyhlášené zřizovatelem školy

Rizika
Rizika spojená s tímto projektem jsou zřejmá : 
Nezájem občanů o informace  a  nedostatečný počet  vyplněných  odevzdaných dotazníků  ankety. 
Ta by pak neměla vypovídající schopnost .
Neochota třídit bioodpad z domácností.
Záporné vyřízení žádosti o dotaci z FŽPSK vzhledem k současnému zatížení obecního rozpočtu z důvodů 
rozestavěnosti kanalizace, zasíťování stavebních pozemků a dalších důležitých staveb.

Časový harmonogram 
Květen 2008
      -     první předání  informací obyvatelům v místním zpravodaji  

- předvedení výukového programu v základní a mateřské škole
- vyhlášení ankety a příprava dotazníku

Červen 2008
- prezentace informačního stanu Ekonomova
- získání informací o možnosti pronájmu kontejnerů na tříděný odpad 
- získání nabídek na koupi kontejnerů a porovnání jejich cen
- distribuce dotazníků obyvatelům

Srpen 2008
- vyhodnocení ankety
- zjištění optimálních míst pro zřízení nových stanovišť

Září 2008
- vyhodnocení a porovnání nákladů na pronájem nádob s nákupem nových kontejnerů
- zpracování žádosti do Fondu ŽP, Krajského úřadu Středočeského kraje

Říjen 2008 
- podání žádosti do podzimního kola 

Realizace  samotného projektu, v případě obdržení dotace z  grantu je plánována  na jaro roku 2009 

Rozpočet a představa financování projektu 
Projekt  by  měl  být  financován  z  části  dotací  z  FŽPSK  a  zbývající  část  z  rozpočtu  obce 
v procentuálním poměru dle pravidel programu.
Přesný rozpočet  lze  sestavit  až  po  rozhodnutí  jaký  způsob pořízení  nádob  zvolíme.  V každém 
případě bude zvolena varianta finančně výhodnější pro obec. Rozpočet také může být sestavený 
úplně jiný a to na základě výsledků ankety.

Parametry akce       Jednotka    Hodnot
a

   Cena jednotková         Cena celkem

Informační kampaň        kmpl      1            13 500,-        13 500,-
Kontejner 1100 l        ks      8              7 500,-         60 000,-
Velkoobjemový kontejner        ks      1            58 500,-         58 500,-
Stavební práce        kmpl      1          128 000,-       128 000,-

                                                                                         Rozpočet  celkem         260 500,-  Kč

Ceny v rozpočtu jsou uvedeny bez  19% DPH    
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