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Shrnutí

Tento projekt má za cíl především zkvalitnit životní prostředí v městě Čáslavi, a to úpravou 
kontejnerových míst, přemístěním kontejnerových míst příp. zřízením nových míst, a zvýšit 
výtěžnost využitelných složek umožněním sběru kovů (plechovek) mimo svozové dny a 
zavedením sběru použitého jedlého oleje a tuků z domácností.  Vedlejším cílem je snížit 
časovou náročnost na obsluhu jednoho kontejneru,  a  to i  novou dislokací   a sloučením 
některých kontejnerových míst především na komunální odpad. 

Sklad  použitého  nábytku  má  primárně  sloužit  ke  snížení  množství  odpadů,  sekundárně 
poskytnout levně občanům k využití nábytek.

Návrh – záměr – bude nejprve předložen ke schválení radě města.  V 1. etapě řešení ve 
spolupráci se zainteresovanými stranami (svozová firma, odbor dopravy, architekt a odbor 
život.  prostředí)  budou  vybrána  kontejnerová  místa  tak,  aby  pokud možno  vyhovovala 
nejenom  donáškové  vzdálenosti,  dopravní  obslužnosti,  bezpečnosti,  ale  i  začlenění  do 
okolí. V 2. etapě bude zpracován projekt úprav kontejnerových míst a  ve 3. etapě bude 
přistoupeno k realizaci. Náklady na 1. etapu se odhadují na 10 000 Kč, a budou hrazeny 
z prostředků kapitoly životní  prostředí.  Náklady na 2.  etapu se  odhadují  na 45 000 Kč. 
Náklady na vlastní realizaci nejsou dosud odhadnuty.

Zřízení a provozování skladu nábytku bude řešeno samostatné etapě. Náklady nejsou dosud 
odhadnuty.

Identifikace problému

Systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem je dán obecně závaznou vyhláškou 
města  č.  2/2001.  Ve  městě  jsou  pro  komunální  odpad  používány  v rodinné  zástavbě 
většinou 110litrové  popelnice  a  v  bytové  zástavbě  a  ve vybraných místech  1100litrové 
kontejnery. Svoz je prováděn jednou týdně. Dále je provozováno po 50 kontejnerech pro 
sběr plastů a papíru, 25 kontejnerů pro nápojové obaly a 20 kontejnerů pro sklo. Mimo 
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odkládání do určených nádob lze pro separovaný sběr (sklo, kovy, papír, plasty) využívat i 
mobilní svoz prováděný v pravidelných intervalech – sklo a papír se sváží 5 x ročně, kovy a 
plasty 4 x ročně. Velkoobjemový odpad je svážen 4 x ročně, nebezpečný odpad 2 x ročně. 
Po dohodě s provozovatelem skládky je mimo to provozován sběrný dvůr přímo na skládce. 
Od  letošního  roku  v období  duben  až  listopad  je  zaveden  v rodinné  zástavbě  sběr 
bioodpadu  svozem.  Jsou  používány  velkoobjemové  kontejnery,  přičemž  kontrolu 
bioodpadu  je prováděna pracovníkem svozové firmy při předávání odpadu do kontejneru. 
Odvoz velkoobjemového odpadu mimo svozové dny a stavebního odpadu je na objednávku 
za úplatu. Město má 10 000 obyvatel.

Proč řešit  úpravu kontejnerových míst  a jejich novou dislokaci? Když se poprvé začala 
vybírat kontejnerová místa, třídilo se jen sklo, papír odnášeli lidé do sběren. Poté se začalo 
s tříděním  papíru,  později  bylo  zavedeno  třídění  plastů,  a  nakonec  následovalo  třídění 
nápojových  obalů,  resp.  nyní  v některých  částech  města  se  třídí  bioodpad.  Vedle  toho 
docházelo  k zahušťování  kontejnerů.  Zvyšuje  se  počet  připomínek  občanů  ke 
kontejnerovým místům,  ze  strany  občanů  jsou  uváděny  především  estetické  a  pachové 
důvody. Už jenom samotným umístěním kontejnerů je narušován vzhled místa a okolí. 

Opírám se i o výsledky dotazování občanů, byť bylo provedeno jen orientačně a namátkově 
ústním dotazováním. Nejčastější odpovědí na otázku, co by  mělo město z hlediska ochrany 
životního  prostředí  zlepšit,  bylo  že  vzhled  a  čistotu  (úklid)  města,  konkrétně  bylo 
poukazováno na nepořádek v okolí kontejnerových míst a roznášení odpadů po městě za 
větru. Nelze také nevidět, že občané chápou pojem životního prostředí siřeji než spadá do 
kompetence samosprávy či státní správy na úseku životního prostředí (fasády budov, týrání 
zvířat,  choroby rostlin  atd.)  Připomínky směřovaly  i  k pachovým epizodám (především 
k zápachu z používání statkových hnojiv, z kanalizace, od domácích zvířat a z kontejnerů 
na komunální odpad), i když v tomto případě šlo pravděpodobně o momentální situaci (stav 
počasí).  Některé  připomínky  byly  v souvislosti  s nepořádkem  u  kontejnerových  míst 
k výskytu hlodavců, ty po provedené deratizaci ustaly. 

Ve většině případů jsou kontejnerová místa umístěna mimo úroveň silnice a místa úrovní 
plynule  nenavazují  -  při  manipulaci  je  nutné  překonat  zpravidla  výšku obrubníku,  a  to 
mnohdy i u nových bytových domů. Výjimečně jsou kontejnery umístěny na trávníku. To 
nejen zvyšuje náročnost obsluhy, zejména v zimních měsících, ale i životnost kontejnerů.

Je obecně známo, že dochází na některých místech k prohrabávání kontejnerů s domovním 
odpadem – jsou vyhledávány především kovy, někdy dřevo a zbytky potravin a šatstva. 
Přitom dochází  k roztrhání  sáčku  na  obaly,  což  přispívá  obzvláště  v teplých  období  ke 
zvýšení intenzity zápachu.

Sběr použitých jedlých olejů a tuků. Ve spolupráci s provozovatelem kanalizace při řešení 
stížností občanů bylo zjištěno, že v cca 50 % případů je zápach vycházející z kanalizačních 
vpustí  způsoben rozkladem olejů  a  tuků,  které  pochází  většinou  z domácností,  které  je 
likvidují vyléváním do odpadu. Navíc tuky v odpadní vodě způsobují zanášení kanalizace a 
zhoršují činnost čistírny odpadních vod. Sběr použitých jedlých olejů a tuků by měl četnost 
pachových epizod snížit.

Zřízení  a  provozování  skladu  použitého  nábytku.  Občané  často  mimo  svozové  dny 
odkládají  nábytek  ke kontejnerům. Někteří  občané části  nábytku využívají,  jiní  naopak, 



pokud není nábytek bezprostředně odvezen odložený nábytek ničí – slouží pravděpodobně 
k vybití  agrese.  To  nejen  zvyšuje  náklady  na  odvoz  a  úklid,  ale  i  kazí  vzhled  okolí 
kontejnerových míst. 

Analytická část

Hlavním cílem úpravy kontejnerových míst je zlepšit vzhled míst a začlenění do okolí – 
kvalitativní cíl. Problém objektivně existuje a je nezbytné ho řešit. Na řešení je nepochybně 
ze strany určité skupiny občanů zájem. Projekt fakticky řeší jen to, co občané očekávají, a 
proto lze očekávat jeho akceptaci. 

Vedlejším cílem úpravy kontejnerových míst (a rozšířením jejich plochy) je snížit náklady 
na  svoz,  a  to  jednak  snížením  časové  náročnosti  na  obsluhu  jednoho  kontejneru,  a 
především  umožnění  vstupu  konkurenčních  firem pro  určité  komodity  (papír,  případně 
plasty),  v menší  míře  pak snížení množství  odpadů lepším vytříděním kovů. Ke snížení 
časové  náročnosti  na  obsluhu  jednoho  kontejneru  by  mělo  dojít  i  jinou  dislokací  a 
sloučením  některých  kontejnerových  míst  pro  komunální  odpad,  a  to  i  za  cenu,  že 
v některých případech dojde ke zvýšení donáškové vzdálenosti nebo ke změně navyklého 
místa,  a  to  především  v těch  místech,  kde  využití  objemu  kontejnerů  je  méně  než 
dvoutřetinové. V současnosti jsou kontejnery na komunální odpad rozmístěny na více než 
200 místech (v průměru méně než 2 kontejnery pro komunální odpad na jedno místo). 

Pokud se týká zavedení sběru kovů. Pokud se týká nápojových plechovek a konzerv, byť 
jejich  podíl  v komunálním  odpadu  je  malý,  a  již  v současnosti  je  sběrači  kovů  z 
některých kontejnerů vybírají, jde především o omezení prohrabávání kontejnerů s tím, že 
se počítá, že sběrné nádoby na kovy budou sběrači kovů vyprazdňovány, a že krom nákladů 
na sběrné nádoby, nevzniknou dodatečné náklady na svoz.

Návrh na zvýšení plochy kontejnerových míst je motivován tím, že některé komodity se 
stávají v jiných zemích předmětem konkurenčního boje. Konkurenční firmy sami poskytují 
kontejnery,  obce  je  nemusí  nijak  obstarávat,  firmy  bezúplatně  provádí  svoz,  což 
nepochybně bude pro obce ekonomičtější než systém Ekokomu. Výhledově lze očekávat, 
že obdobná situace nastane i u plastů. Zvětšení ploch kontejnerových míst by mělo umožnit 
pronájem  míst   konkurenčním  firmám,  příp.  dosažení  lepších  cen  při  vyjednávání  se 
svozovou  firmou  a  Ekokomem.  Dalším  důvodem  je,  aby  bylo  možné  v budoucnu 
bezproblémově zavést třídění dalších komodit.  Počítá se s tím, že již po úpravě vybraná 
kontejnerová místa budou vybavena kontejnery na drobný elektroodpad.
 
Pokud se týká zavedení sběru jedlých olejů a tuků, bude především záležet na následné 
možnosti zpracování jedlých olejů a tuků. V městě Čáslav byla zahájena rafinace použitých 
olejů i pro nepotravinářské účely. Sběr jedlých olejů a tuků a nádob musí být dohodnut se 
svozovou  firmou  a  případně  zpracovatelem  olejů.  V  krajním  případě  je  uvažováno 
s předáváním do spalovny.

Zřízení  a  provozování  skladu  nábytku  (mimo  matrací  a  pravděpodobně  i  starých 
kuchyňských linek)) by mělo vést především ke snížení odpadu a zajištění likvidace ve 
spalovnách  místo  ukládání  na  skládku.  Předpokládá  se,  že  sklad  bude  z důvodu  co 
nejnižších nákladů provozován jen jeden den v týdnu (v sobotu) a mimo zimní měsíce. 



Pokud  občan  doveze  do  skladu  nábytek  sám,  dostane  bonus  na  poplatek  za  likvidaci 
odpadů. Mimo to bude zajištěn 2 x ročně bezplatný mobilní svoz. Individuální odvoz bude 
za poplatek. Kterémukoliv zájemci by bylo umožněno odkoupit si jakýkoliv kus nábytku za 
nízkou cenu, příp. i odmontovat díl nábytku, avšak za cenu vyšší než je cena palivového 
dřeva. Předpokládá se, o nábytek umístěný ve skladu by byl  větší zájem, neboť někteří 
občané  mají  zábrany  odebrat  si  volně  odložený  nábytek  (některé  kusy  jsou  zpravidla 
odnášeny v noci). Po určité době setrvání ve skladu by byl nábytek předáván spalovně.

Indikátory dosažení

Pokud se týká úpravy kontejnerových míst, projekt si neklade za cíl ověřit efekt navržených 
opatření, neboť objektivně stav na který občané poukazují existuje a je ho nezbytné tak jak 
tak  řešit,  ať  jde  o  nepořádek v blízkosti  kontejnerových  míst  v důsledku  nekázně  nebo 
povalování odpadů po okolí v důsledku větru, byť primárně jde též o nekázeň (otevřené 
nebo přeplněné kontejnery, odpady odložené mimo kontejner). Projekt spoléhá na známý 
psychologický fakt,  že  lidé čistá  místa  znečišťují  podstatně méně než místa  znečištěná, 
proto  nepředpokládá,  že  budou  občané  jakkoli  moralizování  a  nabádáni  k pořádku  při 
odkládání  odpadů.  Nicméně  prostřednictvím  letáku  informujícího  o  svozových  dnech 
doručovaného  každoročně  do  domácností,   článku  do  místních  novin,  webové  stránky 
úřadu  budou  občanům  poskytnuty  informace  o  změnách  a  dodržování  pořádku  bude 
zmíněno jen okrajově.
 
Cílem rozšíření možností důslednějšího třídění kovů (nápojových plechovek, konzerv) je 
snížit  množství  odpadů.  Hlavním  očekávaným  cílem  je  v případě  sběru  olejů  snížení 
intenzity pachových epizod z kanalizace v důsledku rozkladu tuků. V obou případech se 
nepočítá s ověřováním efektů.

Pokud  se  týká  snížení  časové  náročnosti  na  obsluhu  jednoho  kontejneru,  bude  věcí 
vyjednávání se svozovou firmou dosáhnout snížení nákladů za odvoz odpadů. K dosažení 
nižší  ceny by měla sloužit  hrozba vstupu konkurence do sběru lukrativnějších komodit. 
Předpokládám,  že  jiné  ceny  bude  dosaženo  vyjednáváním,  než  objektivním  zjištěním 
změny  časové  náročnosti,  nicméně  průměrná  časová  náročnost  na  obsluhu  jednoho 
kontejneru, resp. na jednotlivé konkrétní svozy, pokud dojde k dohodě se svozovou firmou, 
bude zjištěna ve spolupráci se svozovou firmou. Časovou úspora by měla vést i  k vyšší 
efektivitě u svozové firmy.

Pokud  se  týká  skladu  nábytku,  indikátorem  bude  počet  odprodaných  kusů,  resp.  výše 
příjmu. 

Aktivity
(Aktivity vychází z předpokladu, že bude záměr schválen radou města)

1. vypracování návrhu záměru pro radu města – do konce 2. Q 2008
2. výběr kontejnerových míst – do 4 měsíců po schválení záměru
3. zjištění možností a podmínek odběru použití jedlých olejů a nevyužitelného nábytku 

– do 4 měsíců po schválení záměru
4. zadání a zpracování projektu úprav kontejnerových míst – 3 měsíce



5. předložení návrhu úprav kontejnerových míst k veřejnému projednání – 2 měsíce
6. úprava projektu dle připomínek – 1 měsíc
7. realizace úprav do konce roku 2009
8. změna smluvních podmínek se svozovou firmou – do konce 3. Q 2009

Separátně bude řešen sklad použitého nábytku
1. zpracování projektové dokumentace pro změnu užití stavby (v bývalém vojenském 

objektu) – do 3/2009
2. zajištění provozovatele skladu a smluvních podmínek – do 5/2009
3. zajištění stavebního povolení – do 5/2009
4. úpravy objektu, kolaudace – do 8/2009
5. zpracování provozní řádu skladu a dalších dokumentů včetně jejich schválení pro 

případ, že bude sklad provozován v režii města – do 7/2009

Rizika a její řešení
Za největší riziko považuji výraznější navýšení místního poplatku za odstraňování odpadu. 
Navrhovaná právní úprava,  která  má zvýšit  sazby za ukládání  odpadů na skládku bude 
kontraproduktivní,  pokud obce  možnost  zvýšení  poplatku  využijí.  Místní  poplatek  není 
motivační, ze zkušenosti je známo, že nespokojenost občanů  dočasně vede  v panelové a 
v bytové zástavbě ke zhoršení třídění (zpravidla je do kontejnerů na plasty a papír přidáván 
komunální  odpad  v sáčcích,  do  kontejnerů  na  papír  drobný  elektroodpad).  V takovém 
případě by bylo upuštěno od třídění kovů a sběru použitého jedlého oleje a tuků, a byla by 
realizována jen úprava kontejnerových míst.

Pokud se týká skladu nábytku, bude to výše nákladů na úpravu skladu, která realizaci může 
realizaci  ohrozit  nebo jiné  lukrativnější  využití  dosud nevyužívaného  skladu nebo  jeho 
demolice.

Představa financování projektu

Náklady  na  nehmotnou  část  budou  hrazeny  z výnosu  pokut  na  úseku  odpadového 
hospodářství  a  ochrany  ovzduší.  Náklady  na  realizaci  vlastních  úprav  budou  hrazeny 
z poplatků získaných za uložení odpadů na skládce. Vzhledem k administrativní náročnosti 
a byrokracii při získávání dotací  s přihlédnutím k očekávaným nákladům se nepředpokládá 
podání žádosti o dotaci.

Kutná Hora 22. dubna 2008

Ing. Stanislav Zvolánek


