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Shrnutí projektu zřízení místa zpětného odběru použitého elektrozařízení a 
elektroodpadů.
Město Městec Králové má zpracovaný plán odpadového hospodářství. Několik let zpětně byla 
největší pozornost věnována  komunálnímu a separovaného odpadu. Malá část iniciativ je 
věnována likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů. Ve městě a v jeho dvou částech Nový a 
Vinice žijí necelé 3 tisíce obyvatel. V letním období na letní byty přibudou ještě další  občané.
Projekt zřízení místa zpětného odběru použitého elektrozařízení a elektroodpadu v návaznosti 
na zřízení sběrného místa dalších komodit jako velkoobjemový odpad, autobaterie, papír 
mimo kontejnery po městě, drobná stavební suť či bioodpad by měl řešit problém se 
zvýšeným množstvím komunálního odpadu. Další předpokládané zlepšení je v blízkém okolí 
města v omezení a úplné minimalizaci černých skládek v přírodě. Předpokládaná cena 
společného projektu  se pohybuje ve výši cca 800tisKč.

Identifikace problému
Do současné doby byla likvidace a zpětný odběr řešena formou mobilního svozu 2x za rok 
prováděného svozovou  firmou NYKOS,a.s.. V předchozím období neměli občané možnost 
kam odložit svůj odpad mimo komunálního. Důsledkem toho jsou černé skládky v okolních 
lesích a komunikací. Město stojí dost úsilí situaci udržet v přijatelné rovině. Není zpracovaný 
strategický plán, ale postupně jsou přijímána opatření do sebe zapadající mozaiky likvidace 
odpadů ve městě. Na území města jsou 3 sběrny kovového šrotu. Možnost odkládání odpadů 
se zpracovává s možností využití více míst ve spolupráci s podnikateli v katastru města 
(např.autobaterie). Městu se nelíbí platit  svozové firmě za služby, když to jde řešit jinak.
Firma si účtuje částky za manipulaci s odkládaným zařízením.

Analytická část
Ve startovací fázi je projekt zaměřen na obyvatele města a přilehlých 2částí Nový a Vinice. 
Do budoucna hodláme oslovit i okolní obce s možností využití místa zpětného odběru 
elektrozařízení. Podle předběžných jednání se starosty některých obcí nemají možnost kam 
použitý elektroodpad umístit aby dosáhly potřebného množství pro odvoz. Předpokládaná 
spádová oblast je až 5tisíc obyvatel. 

Cíle projektu – SMART
- snížení množství komunálního odpadu
- zlepšení vzhledu města a jeho okolí
- zamezení vzniku nových a rozšiřování stávajících černých skládek
- zapojení obyvatel města do důslednějšího třídění odpadů
- snížení nákladů na likvidaci všech odpadů
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Aktivity jakou cestou chceme dojít k cíli tj. ke zlepšení situace.
Vedení města již oslovilo všechny zpracovatele vysloužilých elektrospotřebičů a 
elektroodpadů. Postupně jsou podepisovány smlouvy na zajištění provozu místa zpětného 
odběru. Odborná firma zpracovává projekt pro zřízení sběrného místa. Do osvětové činnosti 
město aktivně zapojuje školská zařízení  zřizovaná městem potažmo jejich žáky. Obyvatelé 
města jsou informováni o průběhu a rozšiřování možností na www.stránkách města, na úřední 
desce a   vydáváme také Královéměstecký občasník, který jde do každé rodiny.

Časový harmonogram projektu
Do 30.9.2007 – přípravné jednání s firmou , která zpracovala plán odpadového hospodářství 
města a vytipování vhodných lokalit
Do 31.10.2007 – projednání a schválení záměru v zastupitelstvu města
Listopad až prosinec 2007 – propagace mezi občany, projednání záměru s dotčenými odbory 
a pracovníky krajského úřadu
Do 28.2.2008 jednání s firmami o smlouvách a předání potřebných podkladů
Do 31.3.2008 zahájení zkušebního provozu a doplňování obalových materiálů
Do 31.5.2008 plný provoz místa zpětného odběru
Do 30.6.2008 oslovení okolních obcí s možností odkládání jejich obyvatel v našem městě
Dále bude na projekt navazovat vybudování sběrného místa
Do 30.6.2008 zpracování projektu pro zřízení sběrného místa a vyhodnocení nákladů na 
vybudování, stavební povolení
Do 31.8.2008 – příprava pozemků a prostor pro místo sběrný dvůr
Do 30.9.2008 – otevření zkušebního provozu

Rizika a jejich řešení
Rizika z pohledu města nejsou předpokládány. Pozemek i budovy jsou v majetku města.

Rozpočet a možné financování
Financování projektu zřízení místa zpětného odběru je zahrnuto v rozpočtu města pro rok 
2008. Částka by neměla být vysoká – předpokládaná cena je do částky 50tisKč. V kalkulaci je 
počítáno s příspěvky organizací odebírajících dané komodity. Budova v níž je umístěno místo 
zpětného odběru je relativně v dobrém stavu. Nabízela se i možnost využití grantu od firmy 
ASEKOL, ale z časových důvodů nebyla realizována.
Financování následného sběrného dvora je uvažováno za využití dotace FŽP krajského úřadu.
Konečná částka ve výši 800.000,--Kč
- zpracování projektu                         60.000,--Kč
- příprava zpevněných ploch            400.000,--Kč
- pořízení kontejnerů                        200.000,--Kč
- vybudování zázemí pro obsluhu      80.000,--Kč
- propagační materiály                       30.000,--Kč
- zabezpečení objektu                        30.000,--Kč 

V Městci Králové 23.4.2008


