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1. Shrnutí (elevátor pitch) :

Návrh představuje možné řešení na snížení nákladů za odvoz a likvidaci plastových obalů, 
které v obci Vráž představují značnou částku hrazenou pouze z rozpočtu obce, která má 
platby  za  odpady nastaveny tak,  že  každá  domácnost  vlastní  popelnici,  obec  zajišťuje 
svozy a pouze tyto náklady od občanů vybírá. Vybírá je vždy  zpětně za uplynulé čtvrtletí 
a četnost  svozů (dle kódů).  Za odvoz 1ks nádoby na TKO tak obec zaplatí  52,- Kč a 
vybere 55,- Kč. Ostatní likvidaci tříděných odpadů, 2x ročně svoz nebezpečného, ale také 
velkoobjemového  odpadu  a  i  třeba  odvoz  hřbitovního  odpadu  hradí  už  jen  ze  svých 
prostředků, bez podílu občanů. 

K navrženému projektu : jde poměrně o jednoduché řešení, které spočívá v nákupu lisů 
na plastové lahve, a o snahu zvýšit povědomí v lidech, jak úsporný k jejich kapsám je náš 
systém placení za odpady a že by mělo být jejich zájmem i snižování objemu odpadů za 
které neplatí, protože šetří sice kapsu obecních financí, ale tato kapsa je společná. Takže 
půjde hlavně  o to informovat o významu snížení objemu ve žlutých nádobách a apelovat 
tak na občany, aby nainstalované spořiče místa v nádobách na plasty používali.

2. Identifikace problému:

V obci je 5 míst s hnízdovými kontejnery na vhoz pouze PET-lahví. Na třech z těchto pěti 
míst jsou dále i žluté kontejnerové nádoby (odklápěcí víko na výsyp) s větší kapacitou na 
odkládání plastových obalů větších rozměrů, igelitových pytlů a také naplněných pytlů 
s plastovým obsahem z domácností, který by měl být rovněž v minimálním objemu, ale 
často není.  Při  nahlédnutí  jsou zde sice pytle,  ale plné nesešlapaných lahví,  které  pak 
naprosto zbytečně zabírají místo. 

• Na tato místa by měly být namontovány lisy, a jejich využívání by mělo vést ke 
snížení četnosti odvozů plastových obalů. 

Samotné  spuštění  provozu  nově  namontovaných  lisů  by  měla  předcházet  celoobecní 
kampaň pro používání lisů. Jejich použití se bude před instalací předvádět dětem v MŠ i 
ZŠ Vráž,  které  často právě odkládání  plastů mají  doma za úkol  a ke kontejnerům tak 
chodí. Dětem bychom se měli snažit i vysvětlit, proč by i doma měli své rodiny naučit 
právě takové přístroje používat, s tím, že nákup i do jednotlivých domácností není zas až 
tak nákladný. Případně většího zájmu se snažit zprostředkovat větší objednávku, pro více 
zájemců i např. s malou dotací obce (kdy občanům bude hrazeno poštovné).

3. Analytická část :

Takto  navrhované  řešení  nejvíce  pomůže  samozřejmě  obci,  v jakém  rozsahu  se  toto 
projeví v rozpočtu nelze odhadnout, ale od začátku budeme specielně plastové svozy více 
sledovat, k vyhodnocení pak dojde cca po roce provozu. Možná i malá úspora, kterou lze 
z takového návrhu očekávat bude pro obec přínosem, hlavně v tom, že se pokusíme naučit 
své občany používat něco nového - moderní jednoduchý přístroj, tak jako jsme se museli 
postupně naučit  platit  v obchodech kartou nebo sbírat  různé bonusy… Obec za takový 
velký bonus může,  hlavně dětem, nabídnout  plánované dětské hřiště.  Jedno už 3 roky 



v obci dobře funguje a tak jakákoli, i malá, ale společným úsilím uspořená částka, může 
přispět právě na nákup některé prolézačky nebo jiného venkovního prvku na hraní.
Nelze dopředu z výpočtů zjistit  o jak velké finanční úspory půjde, protože to ukáže až 
čas…

4. Cíle a indikátory jejich dosažení

• odlehčení rozpočtu
• vyvolání diskuze mezi občany o odpadech, hledání možných řešení na zlepšení  

situace v obci

5. Aktivity k dosažení cílů

Obec Vráž má zájem na snížení objemu plastových obalů. Zejména v letních měsících je 
v obci více života, více lidí v rozsáhlé chatové oblasti, která je součástí obce, přesto v této 
oblasti není vyřešený svoz odpadů ani financování chataři využívaných míst na tříděné 
odpady  (sklo,  papír,  plasty).  Letní  měsíce  navíc  vyžadují  častější  svozy  veškerých 
kontejnerů a u plastových lahví, vzhledem k charakteru letního počasí, se jedná častěji o 
odvozy nevytížené, protože v kontejnerech se nacházejí převážně neslisované PET- lahve, 
a to i přesto, že na žlutých kontejnerech jsou vylepené letáky s jednoduchou  ukázkou, jak 
před vhozem zmenšit objem lahve, a to jejím sešlápnutím. Nákup a montáž lisů na PET-
lahve  (např.  od  výrobce  ECOPRESS za  cenu cca  660,-  Kč za  kus)  by  mohlo  uspořit 
nejprve místo v hnízdových kontejnerech, kterých je v obci většina a jsou rozmístěny na 
různých  stanovištích.  Tyto  stanoviště  byly  v roce  2007  stavebně  upraveny  a 
z nezpevněných  ploch  vznikly,  položením  zámkové  dlažby,  plochy jednak  lépe 
udržovatelé,  a pak také umožňující  právě montáž lisu, který bude před nimi připevněn 
buďto přímo na zemi – nožní  nebo na stěně ( 2 stanoviště jsou vedle obecní budovy) – 
ruční lis.

6. Časový harmonogram

leden 2008 : prověření trhu – zjištění jaká je nabídka zařízení na slisování lahví
únor 2008 :  porovnání vytipovaných výrobků a jejich výhody z hlediska 2 druhů umístění
březen 2008 : vyhodnocení vybraných návrhů a rozhodnutí o jejich nákupu
duben 2008 : objednávka u dodavatele, letáčková kampaň mezi obyvateli 
květen 2008 : instalace a předvedení namontovaných zařízení
květen – říjen 2008 : pravidelná kontrola lisů, sledování zaplněnosti nádob
listopad – prosinec 2008 : anketa k dílčímu zhodnocení, informace občanům, čemu zřízení 
lisů přispělo

7. Rizika a jejich řešení

Riziko  nové,  neověřené  věci  je  vždy.  Hrozí  zde  odcizení,  vzhledem  k jednoduchosti 
montáže/demontáže,  chtěné  či  nechtěné  poničení,  a  nebo  také  nezájem  o  zdánlivou 
maličkost….



Řešením by mohla být hrozba zvýšení nákladů na podílení se občanů na placení za veškeré 
své odpady - návrh na zřízení pevného poplatku na osobu za roční období. Tady vidím 
cestu, protože občané jsou zde celkem ukáznění, nemáme mnoho neplatičů, zřejmě jsou si 
vědomi, že platba na osobu by byla větší finanční  zátěží pro jednotlivé domácnosti.  
Vytvořit snahu přiblížit občanům nádoby na separovaný odpad k jejich popelnici, kterou se 
také snaží, co do místa, využít. 

8. Rozpočet a představa financování

Z obhlídky při dnešních cenách lisů si dovoluji předpokládat částku na pořízení 10 kusů 
lisů ( je sice jen 5 stanovišť, ale je zde možnost jeden umístit přímo v budově ZŠ a MŠ, 
aby si děti mohly vyzkoušet jak lisy pracují(za naše nohy) a také, aby je mohly ukázat 
rodičům, kteří si je chodí  vyzvedávat. Další lis by mohl být namontován i do budovy OÚ, 
také by případně mohla být uspořádána soutěž o 2-3 přístroje + 1 náhradní = výsledná 
cena se může pohybovat od částky 6 až 10 tisíc Kč. Letáčky a seznámení s občany by se 
nemělo nějak výrazně promítnout, půjde spíš o aktivitu zaměstnanců OÚ v rámci jejich 
pracovní náplně…


