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Shrnutí projektu

Tento projekt má za cíl zřízení nového sběrného dvora, který by měl nahradit stávající sběrný 
dvůr v Lysé nad Labem, Jedličkova ulice č.p. 273 (bývalý areál Fruty). Prostranství, kde se 
zařízení  separačního  dvora  v současné  době  nachází,  bude  vzhledem  k projektovaným 
změnám v rámci územního plánu využito k jiným účelům. Pro přemístění byl zvolen objekt 
původní uhelny v kotelně K4 na sídlišti  v Lysé nad Labem v ulici  k Vrutici  (poz. parc.  č. 
1774,  k.ú.  Lysá  nad  Labem),  který  musí  být  k tomuto  účelu  rekonstruován  (včetně 
venkovního prostranství a budovy sociálního zařízení). Provoz stávajícího sběrového místa je 
časově  omezen rozhodnutím  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje,  odboru  životního 
prostředí a zemědělství pouze do 31.12.2008. 

Provozování sběrného dvora je pro město závazné, neboť je citováno i v Plánu odpadového 
hospodářství  města  Lysá  nad Labem, předloženého v květnu 2006 k posouzení Krajskému 
úřadu  Středočeského  kraje  a  je  i  obsahem  závazné  části  POH  Středočeského  kraje, 
zveřejněného v březnu 2005 ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje (u obcí nad 
5 000 obyvatel  v rozsahu 1 sběrný dvůr na 5 až 8 000 obyvatel).  Městský úřad Lysá nad 
Labem  patří  mezi  obecní  úřady  obcí  s rozšířenou  působností  a  jeho  správní  obvod  je 
vymezený územím obcí Jiřice, Lysá nad Labem, Milovice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, 
Stará Lysá, Starý Vestec a Stratov. Sběrný dvůr by měl sloužit nejen občanům města Lysá nad 
Labem, ale i občanům menších obcí ve spádovém území a výrazným způsobem zkvalitnit 
systém nakládání s odpady a vytvořit lepší podmínky pro třídění odpadů. 

Výstavba  a  provoz  sběrných  dvorů  je  aktuální  a  potřebné  zařízení  i  s ohledem  na 
zprovozňování  míst  zpětného  odběru,  neboť  všichni  výrobci  či  dovozci  uvádějící  na  trh 
spotřební  elektroniku  jsou  povinni  zajistit  zpětný  odběr  starých  a  ze  strany  veřejnosti 
nepoužívaných  elektrických  a  elektronických  výrobků  a  uhradit  jejich  legální  odstranění 
s předností materiálního využití. Právě sběrné dvory odpadů jsou místy, kam mohou všichni 
občané tato vyřazená zařízení ukládat zdarma (není vázáno na povinnost trvalého bydliště) a 
kde budou shromažďována před odvezením do zpracovatelských závodů. Pro obce, které mají 
sběrný dvůr tak odpadají náklady za odstranění těchto výrobků, které dosud musely hradit ze 
svých vlastních rozpočtů.

Popis stávající situace

Systém  odpadového  hospodářství ve  městě  Lysá  nad  Labem  se  řídí  Obecně  závaznou 
vyhláškou města č. 10/2005 ze dne 23.11.2005, která stanoví systém shromažďování, sběru, 
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přepravy,  třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem  na  území  města  Lysá  nad  Labem  (dále  jen  „OZV“).  OZV  vymezuje  základní 
principy  třídění  odpadů  na  jednotlivé  komodity  -  papír,  plasty  včetně  PET  lahví,  bílé  a 
barevné  sklo  do  kontejnerů  města  určených  k ukládání  těchto  složek,  dále  nakládání 
s objemným, nebezpečným a zbytkovým směsným komunálním odpadem. Předmětem OZV 
je  i  nakládání  se  stavebním  a  demoličním  odpadem,  který  není  řazený  mezi  komunální 
odpady a vyhláška okrajově, ne příliš systémově řeší nakládání s bioodpadem.

V současné  době  zajišťuje  svoz  odpadů  v našem  městě  společnost  .A.S.A.,  spol.  s r.o., 
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 – Ďáblice (dále jen „.A.S.A., s.r.o.), ale smlouva je uzavřena 
pouze na dobu určitou do ukončení výběrového řízení.  Zbytkový směsný odpad je svážen 
občanům z odpadových nádob o objemu 120 l a 240 l s intervalem odvozu 1 x za 14 dní, 
v sídlištní zástavbě kontejnery o objemu 1100 l s frekvencí 1 x týdně. Na území města jsou 
rozmístěny na 26 shromažďovacích místech kontejnery pro výše uvedené vytříděné komodity. 
Tato místa jsou vybavena kontejnery na plast (2 ks), papír (1 ks), bílé a barevné sklo (po 1 
ks).  Město Lysá nad Labem má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM. Svoz je zajišťován dle následujícího časového harmonogramu – kontejnery na 
plasty a  papír  2 x týdně,  kontejnery na sklo 1 x za 14 dní.  K ukládání  velkoobjemového 
komunálního  odpadu,  který  nelze  uložit  do  popelnicových  nádob,  slouží  velkoobjemové 
vanové kontejnery, které jsou 1x za 14 dní přistavovány na 11 stanovišť plošně rozmístěných 
po  celém  území  města.  Současně  je  na  stanoviště  přistavován  i  kontejner  určený 
k oddělenému ukládání odpadu zeleně. Přistavování kontejnerů je pravidelné v období březen 
až  listopad  a  o  termínech  a  stanovištích  jsou  občané  informováni  např.  prostřednictvím 
měsíčníku Listy.

Stávající sběrný dvůr v Lysé nad Labem byl zkolaudován rozhodnutím odboru výstavby MěÚ 
Lysá nad Labem 26.5.1998 a jeho provoz byl zahájen 1.6.1998. Separační dvůr je v majetku 
Města Lysá nad Labem, provozovatelem je v současné době společnost .A.S.A., s.r.o. Pro 
provoz separačního dvora slouží oplocená část areálu bývalé Fruty, kterou tvoří volná plocha 
jako stanoviště vanových kontejnerů o objemu 5 m3  a 7 m3  a uzavíratelných kontejnerů o 
objemu 1100 l k ukládání odpadů kategorie „ostatní“ (část C), zastřešená plocha – úložiště 
odpadů kategorie  „ostatní“  a  „nebezpečný“ (část  B)  a  sklad nebezpečných odpadů včetně 
sociálního  zázemí  a  kanceláře  obsluhy  dvora  (část  A).  Sklad  nebezpečných  odpadů  je 
uzamykatelný  objekt  s odolnou  keramickou  dlažbou,  ve  kterém  jsou  shromažďovány 
nebezpečné složky komunálního odpadu odebírané od občanů i nebezpečné odpady odebírané 
od drobných podnikatelů. Tento sklad je vybavený shromažďovacími prostředky, které slouží 
jako záchytné vany pro shromažďované odpady. Příslušná úložná místa nebezpečných odpadů 
jsou  vybavena  identifikačními  listy  a  shromažďovací  nádoby  jsou  popsány  kódovým 
označením  dle  Katalogu  odpadů  (vyhláška  MŽP  č.381/2001  Sb.,  ve  znění  pozdějších 
předpisů). 

Sběrný dvůr je určen pro shromažďování odpadů po dobu nezbytně nutnou před odvozem 
k odstranění u oprávněné firmy. Množství shromažďovaných odpadů je kapacitně omezeno 
objemem vhodných shromažďovacích  nádob. Jako shromažďovací  nádoby jsou používány 
plastový vanový kontejner na akumulátory, kontejner o objemu 1 100 l, plastové či kovové 
nádoby o objemu 120 l a 60 l, dle druhu odpadu i s vloženým plastovým pytlem. Sklad je 
vybaven  hasicími  přístroji  umístěnými  na  stěnách  a  sanačním  přípravkem  připraveným 
k případnému sanačnímu zásahu. Obsluha musí používat předepsané ochranné prostředky a 
pomůcky  jako  jsou  ochranné  brýle,  rukavice,  pracovní  oděv  a  obuv.  Sklad  je  vybavený 
umyvadlem se zavedenou tekoucí vodou. 
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Seznam odpadů shromažďovaných ve skladu nebezpečných odpadů a způsob jejich uložení:
rozpouštědla (20 01 13), kyseliny (20 01 14), zásady (20 01 15), fotochemikálie (20 01 17) - 

odděleně v původních obalech v plastové nádobě umístěné v záchytné vaně
zářivky (20 01 21) - plastová uzavíratelná nádoba
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky (20 01 27), detergenty 

(20 01 29)  – v původních uzavřených obalech v kovovém kontejneru
baterie a akumulátory (20 01 33) – plastové kontejnery
vyřazené televizory (20 01 35) – volně na podlaze
absorpční materiály znečištěné nebezpečnými látkami (15 02 02) – včetně shromažďovacích 

prostředků v uzavíratelném kontejneru
obaly a nádoby se zbytky nebezpečných látek (15 01 10) – uzavíratelná plastová nádoba
Seznam odpadů a  příslušné  shromažďovací  nádoby či  místa  uložení  -  část  B  (zastřešená 
plocha v oplocené části dvora):
vyřazené elektrické a elektronické zařízení (mimo televizí) - volně
olej  a tuk (N) - speciální  ocelová nádrž se záchytnou vanou, roštem a částí pro slévání a 

příjem olejů. Nádrž má vlastní posuvný přístřešek.
zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (např. vyřazená chladicí zařízení) - volně
Seznam odpadů a příslušné shromažďovací nádoby či místa uložení - část C (volná oplocená 
uzamykatelná plocha): 
papír, lepenka, sklo, plasty -  odděleně plastové kontejnery o objemu 1 100 l
kovy, zemina a kameny – odděleně kovové vanové kontejnery o objemu 7 m3 

dřevo  znečištěné  nebezpečnými  látkami  (N)  -  kovový  vanový  uzavíratelný  kontejner  o 
objemu 7m3

dřevo neznečištěné (O) - volně 
pneumatiky - volně na ploše 
směsný komunální odpad - kovový vanový kontejner o objemu 7 m3 .
Sběrný  dvůr  slouží  jako  místo  zpětného  odběru použitých  výrobků,  tj.  elektrozařízení 
pocházející  z domácnosti.  Město Lysá nad Labem uzavřelo smlouvy se třemi kolektivními 
systémy – Asekol, Elektrowin a Ekolamp. 

Cíl projektu  

Stavebními úpravami původní uhelny v kotelně a přilehlých prostor by měl vzniknout nový 
sběrný  dvůr  separovaných  odpadů  a  po  uzavření  stávajícího  sběrného  dvora  (vysvětleno 
v části „Shrnutí projektu“) by tak byla splněna povinnost obce jako původce odpadů, neboť 
dle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna mimo jiné zajistit místa, kam mohou 
fyzické  osoby odkládat  nebezpečné složky komunálního  odpadu. V navrhovaném sběrném 
dvoře by měl být zachován rozsah poskytovaných služeb jako ve stávajícím objektu, neboť je 
zde  k dispozici  uzamykatelný  objekt,  využitelný  po  stavebních  úpravách  jako  sklad 
nebezpečných  odpadů  (např.  vyspádování  podlahy  do  nepropustné  jímky,  nátěr  podlahy 
odolný vůči chemickým a ropným látkám).  Část skladu může být využita i  jako skladová 
plocha  pro  posypový  materiál  komunikací  v zimním  období.  Stávající  budova  sociálního 
zařízení  bude  stavebně  upravena  k využití  jako  kanceláře,  šatny  a  sociální  zařízení 
zaměstnanců. 

Obdobně jako stávající sběrný dvůr i nově zřizovaný sběrný dvůr bude využíván k dočasnému 
uložení odpadů. Po naplnění kontejnerů úložných nádob budou odebrané odpady odváženy 
oprávněným osobám k dalšímu zpracování či odstranění. Seznam druhů odpadů, které jsou 
přijímány do stávajícího sběrného dvora by měl být srovnatelný se seznamem odpadů, které 
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budou  odebírány  ve  zřizovaném  sběrném  dvoře.  Sběrné  nádoby,  které  slouží  ke 
shromažďování  v provozovaném  zařízení  a  budou  odpovídat  svým  provedením  a 
zabezpečením platným právním úpravám, budou přemístěny do nového objektu. 
Seznam druhů odpadů přijímaných do zařízení (zařazených dle vyhlášky MŽP č.381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů):
Katalogové       Název druhu odpadu a nádoba, ve které bude soustřeďován              Kategorie 
číslo odpadu                                                                                                                    odpadu

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 07 Skleněné obaly O
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito             N

látkami znečištěné
15 02 02*          Absorpční  činidla, filtrační  materiály (včetně olejových filtrů             N

jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 03 Pneumatiky O
16 06 01* Olověné akumulátory                        N 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických O

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01            Dřevo                                                                                                          O
17 02 04*          Dřevo obsahující nebezpečné látky nebo NL znečištěné                           N
17 04 05            Železo a ocel O 
20 01 01            Papír a lepenka                                                                                           O
20 01 02            Sklo O
20 01 11            Textilní materiály                                                                                       O
20 01 13*          Rozpouštědla                                                                                              N
20 01 14*          Kyseliny N
20 01 15* Zásady N
20 01 17* Fotochemikálie N
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 – nechlorovaný motorový, N

převodový nebo mazací olej
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné N 

látky
20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02      N

nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory 
obsahující tyto baterie

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné N
látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly O 
20 01 21, 20 0123 a 20 01 35

20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky N
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy O
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20 03 01 Směsný komunální odpad O

Zařízení bude sloužit k nakládání s odpady převzatými od občanů bezúplatně, ale i odběru 
odpadů  od  fyzických  osob  oprávněných  k podnikání  či  právnických  osob  za  úhradu  dle 
zveřejněného  ceníku.  V zařízení,  které  musí  být  provozováno  v souladu  se  schváleným 
provozním  řádem,  je  možno  shromažďovat  pouze  druhy  odpadů  schválené  rozhodnutím 
příslušného krajského úřadu.

Financování projektu

Část nákladů bude hrazena z rozpočtu Města Lysá nad Labem a předpokládá se i spoluúčast 
provozovatele sběrného dvora (závisí na výsledcích výběrového řízení a uzavření příslušné 
smlouvy).  Následným úkolem je i získání části  finančních prostředků pomocí  dotací např. 
z fondu ŽP Středočeského  kraje.  Realizaci  tohoto  projektu  asi  výrazně  prodraží  demolice 
komínu původní kotelny, která musí být provedena před zahájením vlastní rekonstrukce.

Závěr

Stávající  provoz separačního dvora (současný sběrný dvůr byl  kolaudován v květnu 1998) 
ověřil  a prokázal,  že se jedná o zařízení  občany využívané a jeho uzavření by znamenalo 
narušení  již  navyklého  způsobu  třídění  odpadů  s cílem  snižovat  náklady  na  provoz 
odpadového hospodářství města a opětovný nárůst „černých skládek“ v okolí města. Občané 
města Lysá nad Labem a okolí jsou o existenci a možnostech využití sběrného dvora průběžně 
informováni  na  stránkách  měsíčního  zpravodaje  Listy.  Negativní  stránkou  předkládaného 
projektu je nové umístění sběrného dvora, které je vyčleněno téměř na okrajové území města 
Lysá nad Labem  a pro většinu občanů bude mnohem vzdálenější (původní sběrový dvůr byl 
ve středu města v blízkosti obchodního centra).  

V Lysé nad Labem, 24.4.2008. 
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