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Úvod
Studie proveditelnosti je základním analytickým dokumentem každého záměru. Jejím úkolem je posoudit
záměr z hlediska toho, zda je celkově proveditelný a především, zda má budoucí investor dostatečný objem
zdrojů (finančních, hmotných) nejen na jeho pořízení, ale zejména na jeho budoucí provoz, to znamená, že
studie dokazuje především životaschopnost projektu. Variantní zpracování záměru usnadňuje budoucímu
investorovi volbu optimální varianty.
Účelem této studie je analýza současného stavu v oblasti nakládání s odpady v Dobrovolném svazku obcí
Broumovsko (DSO), návrh technického a technologického řešení, ekonomická analýza navržených variant,
legislativní podmínky provozu a vyhodnocení záměru ve vztahu k možnostem získání finančních zdrojů
z Operačního programu životní prostředí.
Obsahem studie je:
A. Analýza stávajícího stavu produkce odpadů v oblasti:
a. jednotlivé skupiny odpadů, jejich množství a způsoby nakládání,
b. zařízení pro nakládání s odpady (sběrné dvory, skládky, třídicí linky, kompostárny apod.).
B. Stanovení potenciální produkce odpadů, návrh potřebných zařízení a jejich kapacit.
C. Ekonomická analýza
a. Ekonomické vyhodnocení stávajícího provozu OH a posouzení efektivity vynakládaných
prostředků.
b. Vyhodnocení navržených a dopad případné realizace na OH regionu.
D. Návrh zdrojů financování s využitím dotačních prostředků.
E. Závěr – zhodnocení, doporučení, legislativa.
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A. Dobrovolný svazek obcí Broumovsko
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko (DSO) je svazek obcí (dle § 49 zákona č.128/2000 Sb. o obcích) v
okresu Náchod, jeho sídlem je město Broumov. Cílem svazku je koordinování celkového rozvoje území
DSO na základě společné strategie, společný postup při prosazování udržitelného života v území a
společná propagace regionu v cestovním ruchu. Sdružuje celkem 14 měst a obcí a byl založen v roce
1997.
Tabulka č.1
OBEC

Členské obce a počty obyvatel
Počet obyvatel

Adršpach
Božanov
Broumov
Hejtmánkovice
Heřmánkovice
Hynčice
Jetřichov
Křinice
Martínkovice
Meziměstí
Otovice
Šonov
Teplice nad Metují
Vernéřovice
Celkem

520
356
8191
620
419
198
468
396
550
2852
379
326
1755
377
17407

Zdroj: Webové stránky obcí, Český statistický úřad
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B. Stávající stav odpadového hospodářství
B.1

Systém nakládání s odpady v DSO Broumovsko

Systém nakládání s odpady je na území svazku převážně zajišťován firmou Marius Pedersen, a.s. Dále
zde působí společnosti Lutoma, s. r. o., Skládka Pod Haldou s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší a Václav Pumr –
výkup druhotných surovin Jetřichov. Odpadové hospodářství každé obce se řídí samostatnou Obecně
závaznou vyhláškou. V regionu probíhá oddělený sběr papíru, plastu a skla. V obci Broumov a Meziměstí je
provozován sběrný dvůr. Sběr nebezpečného a objemného odpadu je mimo sběrné dvory organizován
mobilním způsobem, zpravidla 2 x ročně.
Dle předaných výkazů z jednotlivých obcí byly v roce 2013 těmito společnostmi odebírány následující druhy
odpadů.
B.1.1
Tabulka č.2

Firmy
Odpady z obcí odebírané společností Lutoma, s r. o. v roce 2013

Společnost Lutoma odebírá železný odpad od občanů z obce Hejtmánkovice a Křinice.
Tabulka č.3

Odpady z obcí odebírané firmou Václav Pumr v roce 2013

Firma Václav Pumr odebírá železný odpad od občanů z obcí Křinice a Martínkovice.
Tabulka č.4

Odpady z obcí odebírané společností Skládka pod Haldou s.r.o. v roce 2013

Firma Skládka Pod Haldou odebrala v roce 2013 část směsného komunálního odpadu z města Teplice nad
Metují, dále byly odebrány odpady z izolačních materiálů..
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Odpady z obcí odebírané společností Marius Pedersen, a.s. v roce 2013

Společnost Marius Pedersen a.s. odebírá dominantní množství odpadu z regionu, celkově se jedná o 3 794 tun ročně.
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Produkce odpadů celková
Celková produkce odpadu v oblasti v roce 2013

Celková produkce odpadů činila v roce 2013 v posuzovaném regionu 3 839 tun. Z toho dominantní podíl tvoří směsný komunální odpad (3 187 tun) a vytříděné
složky (papír, plast, sklo – 496 t). V regionu dosud není evidován biologický odpad (cca 0,9 t). Největší producent je město Broumov (1 740 t), dále města
Meziměstí (608 t) a Teplice nad Metují (516 t). Odpad z těchto tří měst tvoří 75 % celkové produkce odpadů v regionu. V obci Heřmánkovice v ročním výkazu
nefiguruje směsný komunální odpad, jeho množství lze dle průměrné produkce (cca 190 kg/ob/rok) odhadnout na cca 80 t ročně.
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Sběrné dvory
Produkce odpadu v rámci sběrných dvorů v roce 2013

V regionu jsou provozovány dva sběrné dvory, a to ve městech Broumov a Meziměstí. V rámci těchto dvorů
bylo v roce 2013 odděleně vytříděno 400 t odpadu. V těchto sběrných dvorech je dosahováno průměrné
produkce ve výši 29 kg/ob/rok.
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Oddělený sběr papíru, plastu, skla, kovu a kompostéry
Oddělený sběr papíru, plastu a skla celkem (rok 2013)

V regionu bylo v roce 2013 celkově vytříděno 630 t vytříděných složek, z toho bylo 11 t železa, 105 t papíru,
186 t plastu a 227 t skla.
V následujících tabulkách je provedeno srovnání dosahovaných výsledků odděleného sběru odpadu s
sazebníkem odměn společnosti EKO-KOM a.s..
Pro výpočet je použita spodní hodnota t.j., u papíru 30 kg/m3, u plastu 17 kg/m3 a u skla 115 kg/m3.
Tabulka č.9
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Kontejnery na sběr plastu (rok 2013)

V regionu je instalováno 257 ks kontejnerů na plast o celkovém objemu 267 m3. Průměrně je dosahováno objemové hmotnosti separovaného plastu 16,46 kg/m3,
což je na spodní hranici dle sazebníku odměn společnosti EKO-KOM (17 kg/m3).
V posledním sloupci jsou červeně podbarveny hodnoty těch obcí, u kterých by zvýšení objemové hmotnosti nad 17 kg/m3 mohlo zvýšit příjem od společnosti
EKO-KOM o cca 3% v úhradě za sběr plastu.
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Kontejnery na sběr papíru (rok 2013)

V regionu je instalováno 154 ks kontejnerů na papír o celkovém objemu 188 m3. Průměrně je dosahováno objemové hmotnosti separovaného papíru 19,2 kg/m3,
což je výrazně pod spodní hranicí dle sazebníku odměn společnosti EKO-KOM (30 kg/m3).
V posledním sloupci jsou červeně podbarveny hodnoty těch obcí, u kterých by zvýšení objemové hmotnosti nad 30 kg/m3 mohlo zvýšit příjem od společnosti
EKO-KOM o cca 3% v úhradě za sběr papíru.
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Tabulka č.12
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Kontejnery na sběr skla (rok 2013)

V regionu je instalováno 227 ks kontejnerů na sklo o celkovém objemu 399 m3. Průměrně je dosahováno objemové hmotnosti 123 kg/m3, což je mírně nad
spodní hranici dle sazebníku odměn společnosti EKO-KOM (115 kg/m3).
V posledním sloupci jsou červeně podbarveny hodnoty těch obcí, u kterých by zvýšení objemové hmotnosti nad 115 kg/m3 mohlo zvýšit příjem od společnosti
EKO-KOM o cca 3% v úhradě za sběr skla.
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Tabulka č.13
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Kontejnery na sběr kovu (rok 2013)

V regionu bylo v roce 2013 instalováno celkem 49 ks kontejnerů na kov o celkovém objemu 164 m3, a to v
7 obcích. Zbývající část, t.j. 7 obcí, není kontejnery na kov vybavena. V obci Jetřichov bylo odevzdáno větší
množství kovů, protože zde funguje Sběrna druhotných surovin – Václav Pumr.
Tabulka č.14

Kompostéry (rok 2013)

Ve výše uvedených obcích bylo v roce 2013 instalováno 1 156 ks kompostérů o celkovém objemu 840 m3.
Ve výkazech o odpadech tento biologický odpad nemůže nefigurovat. Proto byla pro odhad množství
biologických odpadů použita objemová hmotnost 200 kg/m3 a 2 kompostovací cykly ročně. Z těchto
předpokladů lze dovodit roční množství ve výši 336 tun.
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Rekapitulace odděleného sběru (rok 2013)

Průměrná výtěžnost sběru separovaného odpadu za všechny obce dosahuje 33 kg na 1 obyvatele a rok
2013. Nejvyšší výtěžnosti je dosahováno v obci Vernéřovice (50 kg/ob/rok), nejnižší v obci Heřmánkovice
(9 kg/ob/rok). Nejvyšší okamžitý dostupný objem kontejnerů je v obci Vernéřovice (320 l/ob), nejnižší v
Broumově (35 l/ob). Nejvíce odpadu se vytřídí v Broumově (215 tun), nejméně v Heřmánkovicích (5,65
tun).

B.2

Zařízení k nakládání s odpady v regionu

Tabulka č.16

Přehled skládek Královehradecký kraj

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

V rámci Královéhradeckého kraje je podle databáze KÚ provozováno 7 skládek odpadů. Odpad z DSO je
ukládán na skládce Křovice, kterou provozuje společnost Marius Pedersen, a.s. V databázi KÚ nefiguruje
skládka Pod Haldou ve Rtyni v Podkrkonoší, tato firma je zde uvedena pouze pod kategorií „sběr odpadu“ –
zřejmě chyba v evidenci KÚ.
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Tabulka č.17
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Přehled kompostáren Královéhradecký kraj

V tabulce je uveden přehled kompostáren, zveřejněných jako seznam zařízení pro nakládání s odpady –
oprávněné osoby, na portálu Královéhradeckého kraje. Dále je v provozu kompostárna v Křinicích
provozovaná společností Eko Broumovsko s.r.o. a společnost Marius Pedersen, a.s. provozuje
kompostárnu v Křovicích.
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B.3
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Stanovení potenciální produkce a potřebných kapacit

V této kapitole jsou vypočtena potenciální možná množství odpadu, která by se mohla v oblasti produkovat za určitých okolností jako je intenzifikace sběru
separovaných složek, rozšíření sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), vybudování nového sběrného dvora atd. Čísla vychází z údajů o
současné produkci odpadu v předchozí kapitole, z počtu obyvatel, u bioodpadů také z údajů o výměře sečených ploch a výnosu travních ploch a ze stávajícího
sběru biologických odpadů.
B.3.1 Potenciální produkce bioodpadu – oddělený sběr
Tabulka č.18

Potenciál bioodpadu v oblasti

V regionu je dle ČSÚ evidováno 3 050 trvale obydlených domů a dle evidence obcí je v DSO instalováno 1 176 kompostérů na bioodpad. Celková produkce SKO
v oblasti činí 3 267 t, z toho lze odvodit podíl bioodpadů ve výši 936 t (předpokládá se 30% podíl). Dle předaných podkladů je v obcích obhospodařováno 129 ha
veřejných ploch, ze kterých je evidovaná produkce 129 t bioodpadu. Teoretická produkce (t.j. 2x ročně sečení a sběr) činí 223 t. U domů je evidováno 328 ha
zahrad, z této výměry lze odhadnout produkci ve výši 262 t zelených zbytků ročně.
Celková potencionální produkce činí:
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30 % podíl v SKO
údržba veřejné zeleně
údržba zahrad
celkem
odpad v kompostérech

1158 t celkový potenciál bioodpadu v DSO

B.3.2 Zařízení na sběr, svoz a zpracování bioodpadu
Pro oddělený sběr bioodpadu lze uvažovat s 2 variantami, které je vhodné zavést v obcích současně:
a) sběr odpadu z domácností
Sběr odpadu by probíhal prostřednictvím nádob o objemu 120 l či 240 l. Pro tuto činnost je nutná instalace
3 050 ks nádob (na každý dům jedna). Pro obsluhu nádob je nutné vozidlo s lineárním či rotačním
stlačováním - vlastní nebo najímané.
Pozn : Instalované kompostéry podle platné legislativy nejsou specifikovány jako odpovídající prostředky nakládání
s bioodpady v obcích, viz. citace z vyhlášky MŽP:
Vyhláška č. 321/2014 Sb. § 1 Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů:
Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím:
a) sběrných dvorů,
b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona (např. kompostárny, bioplynové stanice) a podle § 33b zákona (kompostárna –
malé zařízení),
c) velkoobjemových kontejnerů,
d) sběrných nádob,
e) pytlového způsobu sběru, nebo
f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).
Tato povinnost je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování,
do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.

b) sběr odpadu z veřejné zeleně
Sběr odpadu by probíhal prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů (10 - 25 m3), které by byly v
pravidelných intervalech přistavovány v jednotlivých obcích. Celkově by se jednalo o cca 17 kontejnerů (1
kontejner na 1 000 obyvatel).
Pro obsluhu nádob je nutný kontejnerový nosič, bud vlastní, nebo najímaný.
Předpokládané finanční dopady jsou uvedeny v ekonomické části.
S ohledem na dostupné množství lze uvažovat se dvěma variantami zpracování:
a) Předání odpadu oprávněné osobě - průměrná cena za kompostování je ve výši 300 - 500 Kč/t
b) Vybudování vlastní kompostárny
S ohledem na dostupné množství lze doporučit formu komunitního kompostování, kdy bude využívána
stávající nevyužitá plocha v některé z obcí. Pro její provoz je nutné zajisti nezbytné technologické vybavení
minimálně :
- kolový nakladač či traktor s čelním nakladačem,
- překopávač kompostu,
- síto na kompost,
- drtič na dřevní odpad.
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B.3.3 Potenciál sběrných dvorů v oblasti
Tabulka č.19

Odhad produkce odpadu ve sběrných dvorech

V roce 2013 byly v DSO v provozu dva sběrné dvory, u kterých je dosahováno průměrné produkce cca 29
kg/obyvatele a rok. V případě zřízení trvalých sběrných míst v každé obci lze odhadnout celkovou produkci
ve výši 187 t ročně, což představuje cca 42 kontejnerů na separovaný odpad.
Jelikož zřízení sběrného místa by vyžadovalo další investiční náklady (zpevněné plochy, oplocení atd.) a
též s ohledem na předpokládanou produkci, je vhodnější zavést mobilní svozy odpadu, než zřizovat stálá
sběrná místa.
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B.3.4 Oddělený sběr papíru, skla a plastu
Tabulka č.20

Navýšení kontejnerů pro sběr separovaného odpadu

Pozn. Velké množství kovů odevzdaných občany ve Sběrně druhotných surovin v Jetřichově nebylo započítáno do průměru separace kovů v oblasti (nejedná se o sběr do
kontejnerů v obcích).

Pro odhad potenciální produkce papíru, plastu a skla byly použity již nyní dosahované průměrné výtěžnosti na obyvatele a předpoklad, že všechny obce by
dosáhly aspoň této průměrné hodnoty. V tabulce je pak do součtu (požadavek navýšení) zahrnuta jen hodnota kladná. U papíru se jedná o navýšení 6 ks
kontejnerů o objemu 1,1 m3, u plastu 36 kontejnerů o objemu 1,1 m3 a u skla 48 kontejnerů o objemu 1,5 m3 a u kovů 18 ks kontejnerů o objemu 1,5 m3. Při
zachování výše uvedených předpokladů lze pak odhadnout navýšení odděleného sběru o 145 tun odpadu ročně.
Studie proveditelnosti
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B.4

Rekapitulace

Na základě předchozí analýzy lze specifikovat požadavky na doplnění a rozšíření nakládání s odpady v
regionu v těchto technických variantách:
Sběr bioodpadu:
Sběrná místa - sběr objemného odpadu:
Kontejnery na sběr kovu a skla:
Kontejnery na sběr plastu a papíru:
Svozová technika:
Vybavení kompostárny:

Studie proveditelnosti

nádoby 120 l (3 050 ks) nebo kontejnery 15 m3 (17 ks)
kontejnery 15 m3 (21 ks)
objem 1,1 m3 (42 ks)
objem 1,5 m3 (66 ks)
Linear či Rotopres nebo kontejnerový nosič
- kolový nakladač či traktor s čelním nakladačem
- překopávač kompostu
- síto na kompost
- drtič na dřevní odpad
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C. Ekonomická analýza
C.1

Stávající stav - ekonomické ukazatele
C.1.1

Tabulka č.21
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Na základě předaných podkladů je stávající hospodaření v oblasti nakládání s odpady následující :
Celkové výdaje na OH činily v roce 2013 v regionu 11 531 tis. Kč. Vyjma města Broumov a obcí
Hejtmánkovice a Vernéřovice doplácejí ostatní obce na provoz OH v částkách 46 - 629 tis. Kč ročně.
Nejvyšší doplatek je ve městě Meziměstí. Průměrné náklady na tunu se pohybují okolo 3 000 Kč, vyjma
obce Vernéřovice a Heřmánkovice. U obce Heřmánkovice jsou náklady téměř ve výši 28 000 Kč/t (to je
patrně způsobeno tím, že v evidenci odpadů nefiguruje směsný komunální odpad?).
Průměrný příjem činí 436 Kč/obyvatele, nejvyššího příjmu je dosahováno v Hejtmánkovicích, nejnižšího v
Jetřichově. Průměrné náklady činí 708 Kč/obyvatele, nejvyšší jsou u Adršpachu 981 Kč/obyvatele, nejnižší
ve Vernéřovicích 115 Kč/obyvatele. V obci Vernéřovice jako jediné v regionu není zaveden poplatek na
hlavu, ale známkový systém.
Tabulka č.22

Úspěšnost výběru poplatku

V tabulce je uvedeno srovnání aktuální výše poplatku v jednotlivých obcích a reálného poplatku v příjmech.
Jen v několika obcích je úspěšnost výběru vyšší než 80 %. Výběr poplatku je ovlivněn slevami a úlevami na
poplatníky následovně:
Adršpach
Od poplatku je osvobozeno každé druhé a další dítě v rodině do 15 let věku dítěte.
Božanov
Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt na ohlašovně OÚ a prokazatelně se v obci nevyskytují,
b) fyzické osoby ve výkonu trestu.
Úleva ve výši 270,- Kč se poskytuje poplatníkům, kteří zaplatí poplatek do 31. března příslušného
kalendářního roku.
Broumov
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, kteří jsou umístěni v dětském domově,
b) poplatníci s trvalým pobytem v domově důchodců,
c) poplatníci ve výkonu trestu (po dobu výkonu trestu, trvá-li déle než tři po sobě následující měsíce),
d) poplatníci zdržující se mimo republiku (po dobu pobytu mimo republiku, trvá-li déle než tři po sobě
následující měsíce).
Hejtmánkovice
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese OÚ Hejtmánkovice č.p. 118.
b) poplatník, který je narozen v roce zpoplatněném.
Studie proveditelnosti
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Úleva se poskytuje / nárok na úlevu na poplatku má:
a) poplatník, který ve zpoplatněném roce dovrší 75 let a výše - ve výši 100,- Kč.
b) poplatník, který provede platbu do 15.2.2012 - ve výši 50,- Kč.
Heřmánkovice
Osvobození od poplatku:
a) děti do deseti let platí pouze 50 % výše poplatku,
b) 50 % poplatku platí také studující a učni, kteří mají zajištěné ubytování v rámci vzdělávání (domovy mládeže,
studentské koleje apod.), žadatel o slevu předloží potvrzení, že se podílí na placení poplatku za likvidaci odpadu v
místě přechodného pobytu,
c) od poplatku jsou dále osvobozeny osoby ve výkonu trestu (po dobu výkonu trestu, trvá-li déle než tři po sobě
následující měsíce) a osoby zdržující se mimo republiku (po dobu pobytu mimo republiku, trvá-li déle než tři po sobě
následující měsíce),
d) osoby evidenčně hlášené na místě ohlašovny.
Hynčice

Osvobozeni od poplatku jsou:
a) poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese obecního úřadu Hynčice č. p. 15,
b) poplatník, který je narozen v roce zpoplatněném,
c) úleva ve výši 400,- Kč se poskytuje poplatníkům, kteří zaplatí poplatek do 31. 3. příslušného
kalendářního roku.
Jetřichov
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby ve výkonu trestu (po dobu výkonu trestu, trvá-li déle než tři po sobě následující měsíce),
b) osoby zdržující se dlouhodobě mimo obec (po dobu pobytu mimo obec, trvá-li déle než tři po sobě
následující měsíce) – na základě předloženého potvrzení,
c) osoby, jimž to na základě žádosti poplatníka odsouhlasí zastupitelstvo obce.
Křinice
Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby s pobytem na ohlašovně, kteří se v obci nezdržují.
Nárok na úlevu na poplatků má:
a) studenti VŠ ve výši 300,- Kč,
b) poplatník, který zaplatí celý poplatek do 31. března příslušného kalendářního roku, ve výši 150,- Kč
na občana.
Martínkovice
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, kteří se v obci prokazatelně nezdržují.
Úleva ve výši 217,- Kč se poskytuje:
a) poplatníkům, kteří zaplatí poplatek do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Meziměstí
Snížená sazba poplatku se uplatňuje:
a) ve výši 320,- Kč na poplatníka a kalendářní rok studentům denního studia středních odborných učilišť,
středních škol a vysokých škol, kteří jsou přechodně ubytováni mimo trvalé bydliště,
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b) ve výši 440,- Kč na poplatníka a kalendářní rok se přiznává poplatníkům, kteří dovršili v daném
kalendářním roce 70-ti let svého věku a osobám starším, dále poplatníkům, kteří jsou držiteli invalidního
průkazu ZTP/P,
c) ve výši 460,- Kč na poplatníka a kalendářní rok se přiznává poplatníkům, kteří uhradí poplatek do 31.
ledna kalendářního roku.
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody (nejméně tři po sobě následující měsíce),
b) poplatníci umístění dlouhodobě ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče (nejméně tři po
sobě následující měsíce),
c) poplatníci zdržující se dlouhodobě mimo území ČR (nejméně tři po sobě následující měsíce).
Otovice
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci do dovršení 6-ti let věku, a to po celý kalendářní rok, ve kterém tohoto věku dosáhli,
b) poplatníci, kteří se v obci prokazatelně nezdržují.
Úleva ve výši 300,- Kč se poskytuje poplatníkům:
a) kteří zaplatí poplatek do 30.4. příslušného kalendářního roku.
Šonov
Při zaplacení poplatku uvedeného do 30. 4. příslušného kalendářního roku se poskytuje sleva ve výši 50,Kč ze sazby poplatku.
Teplice nad Metují
Od poplatku se osvobozují :
a) poplatníci s trvalým pobytem v domově důchodců, a to po dobu prokazatelného pobytu v uvedeném
zařízení,
b) poplatníci umístění ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociální péče, pokud délka pobytu trvá
nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců v příslušném kalendářním roce,
c) poplatníci ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody pokud délka pobytu trvá nepřetržitě po
dobu alespoň 6 měsíců v příslušném kalendářním roce,
d) poplatníci s nepřetržitým pobytem mimo území ČR po celý kalendářní rok, a to jen v případě, že
byt nepronajímají osobě, která nemá v Teplicích nad Metují trvalý pobyt,
e) třetí a další nezaopatřené dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma nezaopatřenými
sourozenci.
Poplatníkovi, který uhradí poplatek jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku se poskytuje úleva
ve výši 20,- Kč.
Vernéřovice
V obci je zaveden známkový systém.

Studie proveditelnosti

květen 2015
strana 26

ENVIprojekt s.r.o.
Na Požáře 144
760 01 Zlín

C.1.2
Tabulka č.23

tel.: 577 006 280
fax: 577 006 290
e-mail:office@enviprojekt.cz

Smlouvy - směsný komunální odpad
Smlouvy na svoz SKO

Zdroj dat : Smlouvy se svozovou společností Marius Pedersen a.s.

Systém plateb svozové společnosti za likvidaci komunálního odpadu je ve městech a obcích, vyjma obcí
Vernéřovice a Martínkovice, jednotný. Cena za svoz a likvidaci odpadu je tvořena dvěma položkami a to
fixní měsíční platbou a dále platbou za uložení odpadu.
C.1.3

Směsný komunální odpad - cena za uložení

Cena za uložení odpadu je všech obcích stejná a činí 1 179 Kč vč. DPH. Pro srovnání, cena za likvidaci
odpadu na Skládce pod Haldou je 1 287 Kč, v Brněnské spalovně 1 028 Kč, cena v Praze 1 365 Kč, na
Ostravsku 1 075 (vše vč. DPH).
Z toho srovnání lze konstatovat, že cena za skládkovné je v relaci s obdobnými provozy v republice.
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Směsný komunální odpad - fixní platba a dopravní vzdálenosti

Fixní platba zahrnuje náklady spojené se sběrem a dopravou odpadu na skládku. Její výše je značně
ovlivněna dopravními vzdálenostmi v regionu, kdy skládka Křovice je průměrně vzdálena od každé obce 49
km.
V následujícím textu se vychází z podkladů od zadavatele, t.j. svozová vozidla mají výchozí stanoviště v
Broumově, vozidla zajíždí podle harmonogramu do jednotlivých obcí, po naplnění vozidla je odpad
převážen na skládku Křovice a vozidlo se vrací zpět do stanoviště v Broumově.
Tabulka č.24

Tabulka dopravních vzdáleností

Svozové vozidlo má podle počtu náprav užitečnou nosnost 8 - 10 tun. V dalším textu se předpokládá
nosnost 8 tun. Pro snížení dopravních nákladů se jako jedna z možností jeví zřízení překladiště, v rámci
kterého by probíhala překládka ze svozových vozidel do velkoobjemových kontejnerů a na skládku by pak
bylo přepravováno dvojnásobné množství oproti stávajícího stavu.
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Stávající přepravní vzdálenosti a náklady - odhad

V obcích nyní probíhá svoz odpadu ve 2 intervalech a to jedenkrát týdně a jedenkrát za 14 dnů. Na jeden
svozový okruh připadá 22 t a 54 t. Při průměrné nosnosti 8 t tak na svoz 1 x 14 dnů připadá roční ujetá
vzdálenost 7 800 km a na svoz 1x týdně 41 600 km. Ročně lze náklady na tuto přepravu (t.j. jen na skládku
a zpět) odhadnout na 2 371 200 Kč (při předpokládané ceně za km 48 Kč).
C.1.5
Tabulka č.26

Směsný komunální odpad - překladiště
Překladiště SKO – teoretický dopad na ekonomiku obcí

V případě, že by odpad byl překládán na soupravy s nosností 20 tun, lze odhadnou snížení počtu
přejezdových kilometrů na hodnotu 20 800 km. Při zachované ceně za kilometr (48 Kč) by náklady na
přepravu odpadu na skládku a zpět činily 998 400 Kč, t.j. vzniklá úspora by činila 1 372 800 Kč ročně. Cena
za kilometr vychází ze stávajících smluv.
Pozn. Jedná se jen o prostý přepočet ujetých kilometrů
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Separovaný odpad - papír, plasty, sklo, kovy
Platby za separovaný odpad

V tabulce jsou uvedeny platby za separovaný odpad z uzavřených smluv mezi obcemi a svozovou
společností. Platba probíhá za vyklopený kontejner. Vyjma Broumova a Teplic nad Metují jsou jednotkové
ceny v ostatních obcích stejné.
Pozn : Cena za výklop je převzata z dodaných smluv s poskytovatelem služby. U nulových položek nejsou
ve smlouvě tyto položky uvedeny.
C.1.7
Tabulka č.28

Nebezpečný odpad a pneumatiky
Platby za nebezpečný odpad a pneumatiky

Platby za nebezpečný odpad probíhají ve všech obcích jednotně, ceny za jednotlivá katalogová čísla jsou
uvedeny v předchozí tabulce. Z hlediska absolutní výše tvoří v rámci nebezpečných odpadů dominantní
skupinu použité obaly od barev, laků apod. (katalogové číslo odpadu 200 127). Velkou skupinou
odvážených odpadů jsou v regionu také pneumatiky (katalogové číslo odpadu 160 103).
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Sběrné dvory
Odhad nákladů na sběrném dvoře

Pro odhad struktury nákladů na provoz sběrného dvora byla použita průměrná cena nebezpečného odpadu a stávající ceny za pneumatiky a komunální odpad. U
separovaných složek a železa byla použita nulová cena (odpad lze prodat). Z těchto hodnot pak byla odhadnuta struktura nákladů. V SD Broumov náklady na
likvidaci odpadu tvoří 72%, v Meziměstí 58%. Dominantní podíl se vztahuje k komunálnímu odpadu.
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Biologicky rozložitelný odpad

Pro zpracování bioodpadu jsou v regionu zatím dvě možnosti.
A) Kompostárna v Křinicích
Tabulka č.30

Ceny na kompostárně v Křinicích

Pozn.: V průběhu zpracování studie došlo ke změně původní nabídky z kompostárny Křinice, kdy cena za
zpracování na kompostárně byla zvýšena na 380 Kč/t.
B) Kompostárna v Křovicích
Kompostárna v Křovicích je provozována společností Marius Pedersen, a.s., cena za tunu zpracovaného
bioodpadu činí 390 Kč plus dopravní náklady.
C.1.10 Vzájemné porovnání nákladů podle jednotlivých skupin odpadu
V následujících tabulkách je provedeno vzájemné srovnání nákladů mezi jednotlivými obcemi, přepočtené
na stejnou základnu (tuny produkovaného odpadu). V tabulkách je dále koláčový graf vyjadřující vztah dané
hodnoty k celku (prázdný - nejnižší hodnoty, plný max. hodnoty). Výpočet vychází ze souhrnných hodnot
předaných obcemi.
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Tabulka č.31

Roční náklady a výnosy v obcích

Tabulka č.32

Náklady na komunální odpad

V tabulce jsou z dodaných podkladů samostatně vyčísleny náklady na tunu komunálního odpadu
v jednotlivých městech a obcích DSO (svoz, uložení na skládku a celkem). Nejvyšších nákladů je
dosahováno v obci Heřmánkovice [3 483 Kč/t], nejnižších ve městě Broumov [2 190 Kč/t]. Rozdíl mezi obcí
Heřmánkovice a městem Broumov činí 1 293 Kč/t.
Cena za uložení odpadu se mezi obcemi liší, přitom jednotková cena za uložení odpadu dle tab. č. 23 [t.j.
uzavřené smlouvy] je ve všech obcích jednotná. Rozdíl je pravděpodobně způsoben rozdílným způsobem
účtování.
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Tabulka č.33

Náklady na oddělený sběr odpadu

V tabulce jsou z dodaných podkladů samostatně vyčísleny náklady na tunu v oblasti sběru a svozu
vytříděných složek. Nejsou zahrnuty náklady na svoz kovu (jelikož by výsledky byly zkresleny (ne ve všech
obcích působí sběrny železa). Rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími náklady činí :
a) u papíru
b) u plastu
c) u skla

3 146 Kč/t
6 800 Kč/t
1 607 Kč/t

Tabulka č.34

Náklady na ostatní skupiny odpadu včetně nebezpečného odpadu ze sběrných dvorů

V tabulce jsou z dodaných podkladů samostatně vyčísleny náklady na sběrné dvory a nebezpečný odpad.
Nejvyšších jednotkových nákladů je dosaženo v Křinicích a Šonově. Pravděpodobně je do likvidace
nebezpečného odpadu zahrnuta i likvidace pneumatik. Po zahrnutí pneumatik jsou měrné náklady
následující:
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Náklady na ostatní skupiny odpadu včetně nebezpečného odpadu ze sběrných dvorů a
pneumatik

Předpokládané investiční náklady

V případě, že DSO Broumovsko bude všechna navržená opatření realizovat a financovat, lze výši
investičních nákladů definovat následovně:
Tabulka č.36

Investice na zavedení sběru bioodpadu

Pro zavedení sběru bioodpadu lze odhadnout investiční výdaje na oddělený sběr ve výši 6 796 tis. Kč ve
formě nádob 120 l a pořízení vlastní techniky, nebo 3 265 tis. Kč v případě zvolení varianty kontejnerů a
pořízení vlastní techniky.
U varianty „kontejnery“ by investice mohla sloužit i pro mobilní svozy odpadu (forma sběrných míst - dvorů).
Tabulka č.37

Investice kompostárna

Náklady na zřízení komunitní kompostárny vycházejí z předpokladu, že bude využito stávajících ploch v
některé z obcí. Investiční výdaje na nezbytnou techniku jsou odhadnuty na 4 350 tis. Kč.
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Investice papír, plast, sklo, kovy

Celkové náklady na rozšíření sběru oddělených složek jsou vyčísleny na 951 tis. Kč.
C.3

Provozní náklady

V následující kapitole jsou odhadnuty provozní náklady po pořízení techniky a jeho provozování vlastními
prostředky DSO, tzn. že svazek obcí by zřídil nová pracovní místa a sám by jednotlivé prvky provozoval.
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C.3.1 Provozní náklady kompostárny
Tabulka č.39

Náklady kompostárna

Pro kompostárnu lze odhadnout provoz na cca 500 hodin ročně. V tom je zahrnuta manipulace s
kompostem (překopání, přesévání) a jeho následná nakládka. Fixní náklady jsou odhadnuty na 244 tis.
Kč/ročně, variabilní na 121 tis. Kč, celkové na 365 tis. Kč. Pro zachování těchto předpokladů je ale nutné již
mít zřízeno pracovní místo (provoz kompostárny využívá 1/4 fondu pracovní doby).
Průměrné náklady na 1 tunu přijatého odpadu pro výrobu kompostu činí 305 Kč.
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C.3.2 Provozní náklady sběru a svozu
Tabulka č.40

Náklady sběr a svoz

Sběr a svoz je zpracován ve dvou variantách.
a) Sběr bioodpadů bude probíhat klasickým sběrným vozidlem. Toto dokáže obsluhovat nádoby o objemu
120 až 1100l s horním výklopem. Pro jeho provoz je nutná osádka 3 osob. Celkové náklady spojené s
provozem tohoto vozidla jsou odhadnuty na 1 800 tis. Kč. Vozidlo ovšem nedokáže vyprazdňovat zvony
t.j. nádoby se spodním výklopem.
b) Sběr odpadů bude probíhat prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. V tomto případě stačí pro
provoz 1 osoba, vozidlo by mělo být vybaveno hydraulickou rukou, aby bylo schopno vyprazdňovat
kontejnery se spodním výklopem. Vozidlo však nedokáže vyprazdňovat kontejnery o objemu 1100l, na
tuto činnost by bylo nutné pořídit speciální kontejner s univerzálním vyklápěčem (není zahrnuto odhadem 1 000 Kč v investičních výdajích). Náklady na provoz tohoto vozidla lze odhadnout na 700 tis.
Kč/ročně. Vozidlo by mohlo současně zajišťovat i mobilní svoz ostatních odpadů - náhradu za sběrná
místa v jednotlivých obcích.
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Zdroje financování

Výše zmíněná opatření lze financovat prostřednictvím Státního fondu životního prostředí prostřednictvím
aktuální výzvy. V dalším textu se předpokládá, že DSO není plátcem DPH a proto bude DPH uplatňovat
jako uznatelný výdaj. V tabulce jsou žlutě podbarveny navržené varianty realizace
Tabulka č.41

Financování

1. Žádost na vybavení kompostárny
Žádost by byla podána v režimu "Mimo rámec veřejné podpory", kdy bude nutné zpracovat mimo
standardních příloh i "Model provozní ztráty". Celková kapacita kompostárny by činila 1200 t, investiční
výdaje pak 5 500 tis. Kč včetně DPH. K tomu aby bylo možné žádost podat je však nezbytné mít vhodnou
lokalitu (nejlépe bývalý silážní žlab), který bude splňovat požadavky na vodohospodářsky zabečenou
plochu. Dotace by v tomto případě činila 90% a spolufinancování 548 tis. Kč.
2. Žádost na svozovou techniku
Sběr a svoz odpadů je podle OPŽP činností zakládající veřejnou podporu. Proto lze podat žádost buď v
režimu "veřejné podpory", kdy dotace může být max. 25 % a nebo v režimu DeMinimis. V režimu
DeMinimis jsou investiční výdaje omezeny na maximální dotaci ve výši 200 000 EUR a období čerpání 3
let. Dotace pak činí 90%.
Jelikož v regionu funguje systém odděleného sběru papíru, plastu a kovu a omezení celkové výše dotace je
do 200 tis. EUR, navrhujeme pořízení kontejnerového nosiče s hydraulickou rukou, rozšíření sběru papíru,
plastu, skla a kovu a pořízení velkoobjemových kontejnerů. Stávající provozovatelé by dále obsluhovali
kontejnery s horním výklopem (1,1 m3), kontejnery se spodním výklopem spolu s obsluhou
velkoobjemových kontejnerů by si DSO zajišťoval vlastními prostředky. Součástí žádosti by bylo 20 ks
kontejnerů na sběr biologického odpadu, kontejnerový nosič s hydraulickou rukou a kontejnery na sběr
papíru, plastu, skla a kovu. Celkové výdaje jsou odhadnuty na 4706 tis. Kč, dotace by činila 90 % a
spolufinancování 523 tis. Kč.
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D. Dotace OPŽP
D.1

LXIV. výzva OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 30.1.2015 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP).
Pro žádosti specifikované v předchozí kapitoly by byly uplatněny následující opatření :
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Zrealizované žádosti o dotace v DSO

V rámci mimořádné výzvy OPŽP byly podpořeny tyto projekty.
A. Svoz bioodpadu v Broumově
Projekt řeší samostatně sběr odpadu ve městě Broumov, kapacita je stanovena na 659 tun ročně.
Obsahem žádosti bylo pořízení 2 000 ks vaků o objemu 250l, 500 ks vaků o objemu 1100l a kontejnerový
nosič s hydraulickou rukou.
B. Komunitní kompostování v DSO Broumovsko
Projekt řeší zřízení komunitních kompostáren v obcích Božanov [předpokládaná produkce 49,9 t],
Hejtmánkovice [předpokládaná produkce 52 t], Martínkovice [předpokládaná produkce 49 t] a ve městě
Teplice nad Metují [předpokládaná produkce 144 t].
C. Separace odpadů na Broumovsku
Projekt řeší posílení odděleného sběru odpadu ve městě Meziměstí a obcích Božanov, Heřmánkovice,
Hynčice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov a Vernéřovice. Cílem je dovybavení sběrnými
prostředky na oddělený sběr papíru, skla, kovu a biologických odpadů. Nádoby na biologické odpady
zahrnují zvýšení počtu kompostérů a přidání kontejnerů 5,5 t v počtu 2 ks ve Vernéřovicích a 4 ks 1100l v
Heřmánkovicích a Hynčicích. Pro obec Vernéřovice bude pořízen přípojný kontejnerový nosič.
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E. Závěr a doporučení
E.1.1
Tabulka č.42

Zpracování biologicky rozložitelných odpadů - původní varianta
Srovnání kompostáren – původní varianta

V grafu a tabulce jsou srovnány dvě varianty zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Přitom byly
použity tyto předpoklady :
a) Množství odpadu
Ve městě Broumov byla použita hodnota uváděná v žádosti o dotace t.j. 659 t, u ostatních obcí z výsledků
analýzy této studie. Do zpracování nebyly zahrnuty obce Božanov, Hejtmánkovice, Martínkovice a Teplice
nad Metují. V těchto obcích budou zřízeny komunitní kompostárny a odpad budou zpracovávat vlastními
prostředky.
b) Dopravní náklady
Při výpočtu byla použita stejná sazba za km t.j. 28 Kč, ujetá vzdálenost byla stanovena z přejezdu tam a
zpět k dané kompostárně. Z množství odpadu byl stanoven roční počet kontejnerů [kontejner o objemu 17
m3 o nosnosti 3,4 t] a celková roční ujetá vzdálenost.
c) Náklady na zpracování
U kompostárny Křinice byla použita nákladová cena 290 Kč/t, u kompostárny Křovice 390 Kč/t.
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Z výsledků jednoznačně vyplývá, že výrazně levnějším řešením je využití kompostárny v Křinicích, celkové
roční náklady za všechny obce činí 472 tis. Kč [dopravní náklady 132 tis. Kč, zpracování 339 tis. Kč], oproti
tomu zpracování na kompostárně v Křovicích má roční náklady ve výši 1 375 tis. Kč [dopravní náklady 919
tis. Kč, zpracování 459 tis. Kč], tedy téměř 3x větší.
Vyjádřeno v celkových nákladech na tunu zpracovaného a svezeného odpadu jsou v Křovicích celkové
náklady 1176 Kč/t a v Křinicích 403 Kč/t.
V rámci zpracování na kompostárně v Křinicích lze uvažovat ještě s potencionální úsporou, kdy na dopravu
by bylo použito nově pořízené vozidlo z Broumova. V případě, že by vozidlo jezdilo pouze za náklady [cca
20 Kč/km - odhad] by roční úspora mohla činit cca 40 tis. Kč [8Kč/km * 4722 km ročně].
E.1.2
Tabulka č.43

Zpracování biologicky rozložitelných odpadů - nová varianta
Srovnání kompostáren – nová varianta

V grafu a tabulce jsou srovnány dvě varianty zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Přitom byly
použity stejné předpoklady jako v původní variantě t.j. :
a) Množství odpadu
Ve městě Broumov byla použita hodnota uváděná v žádosti o dotace t.j. 659 t, u ostatních obcí z výsledků
analýzy této studie. Do zpracování nebyly zahrnuty obce Božanov, Hejtmánkovice, Martínkovice a Teplice
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nad Metují. V těchto obcích budou zřízeny komunitní kompostárny a odpad budou zpracovávat vlastními
prostředky.
b) Dopravní náklady
Při výpočtu byla použita stejná sazba za km t.j. 28 Kč, ujetá vzdálenost byla stanovena z přejezdu tam a
zpět k dané kompostárně. Z množství odpadu byl stanoven roční počet kontejnerů [kontejner o objemu 17
m3 o nosnosti 3,4 t] a celková roční ujetá vzdálenost.
c) Náklady na zpracování
U kompostárny Křinice byla použita nákladová cena 380 Kč/t, u kompostárny Křovice 390 Kč/t.
Z výsledků jednoznačně vyplývá, že i při této změně je levnějším řešením využití kompostárny v Křinicích,
celkové roční náklady za všechny obce činí 493 tis. Kč [dopravní náklady 132 tis. Kč, zpracování 445 tis.
Kč], oproti tomu zpracování na kompostárně v Křovicích má roční náklady ve výši 1 375 tis. Kč [dopravní
náklady 919 tis. Kč, zpracování 459 tis. Kč], tedy téměř 3x větší.
Vyjádřeno v celkových nákladech na tunu zpracovaného a svezeného odpadu jsou v Křovicích celkové
náklady 1176 Kč/t a v Křinicích 493 Kč/t.
V rámci zpracování na kompostárně v Křinicích lze uvažovat ještě s potencionální úsporou, kdy na dopravu
by bylo použito nově pořízené vozidlo z Broumova. V případě, že by vozidlo jezdilo pouze za náklady [cca
20 Kč/km - odhad] by roční úspora mohla činit cca 40 tis. Kč [8Kč/km * 4722 km ročně].
E.1.3

Sběr, svoz a skládkování komunálního odpadu

Cena za skládkování komunálního odpadu je v relaci s cenami v jiných regionech a nelze předpokládat její
snížení.
V kapitole C.1.5 byl vyčísleno snížení nákladů po zřízení překladiště na cca 1 373 tis. Kč/ročně. Pro provoz
překladiště je však nutno zajistit:
a) Kontejnerovou soupravu na svoz odpadu o celkové nosnosti min. 20 tun a min. 4 ks kontejnerů o objemu
40 m3. Při pořízení nové techniky lze investiční výdaje odhadnout na 3 mil. Kč. Jelikož se jedná o
směsný komunální odpad, nelze na tuto techniku použít dotaci z OPŽP. Jednou z možností je dohoda
se stávající společností, na zajištění této služby.
b) Výstavbu překládací rampy , investiční výdaje mohou podle zvolené technologie činit 2 - 4,5 mil. Kč.
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Překládací stanice patří mezi podporované oblasti OPŽP. Podpora by mohla činit až 90% [v případě využití
pravidla DeMinimis]. V tomto případě by překladiště mohlo zrealizovat DSO a provoz by zajišťovala
stávající svozová společnost.
E.1.4

Separovaný odpad

Všechny obce mají uzavřeny smlouvy ze společností EKO-KOM, a.s., pro zvýšení odměn lze na základě
provedené analýzy doporučit:
Zvýšení měrné hmotnosti
Zejména u separace papíru je dosahováno spodní hranice a obce tak přichází o bonusový koeficient. Pro
její navýšení lze doporučit osvětu mezi občany (snížení objemu odpadu před vhozením odpadu do
kontejneru), provést fyzickou kontrolu naplněnosti kontejnerů a adekvátně upravit intervaly svozu.
Zvýšení výtěžnosti
Z hlediska dosahované výtěžnosti je v Broumově a Heřmánkovicích dosahováno hodnoty pod 27 kg/ob/rok.
Pro zvýšení lze doporučit kontrolu dalších možností jako je zapojení výkupen odpadu do systému obcí či
další způsoby sběru (např. odpad ze škol a obecních zařízení). Zvýšení výtěžnosti formou zahuštění
sběrné sítě je uvedeno v investiční části studie.
E.1.5

Nebezpečný odpad a pneumatiky

V této oblasti se nabízí využití nové povinnosti zpětného odběru pneumatik, která vyplývá z ekoauditové
novely (č.169/2013 Sb. § 38, zákona č. 185/2001 Sb.). Jelikož prodejce je povinen pneumatiku přijmout
bezúplatně, je vhodné o tomto stavu informovat občany, aby pneumatiky předávali přímo v prodejnách,
případně příjem pneumatik zpoplatnit.
Pozn. Například všechny pobočky prodejně-servisní sítě Barum a jejích obchodních partnerů jsou
označena nálepkou "Místo zpětného odběru upotřebených pneumatik":
E.1.6

Sběrné dvory

Z analýzy nákladů sběrných dvorů jednoznačně vyplývá, že dominantní podíl nákladů tvoří náklady na
komunální odpad (pravděpodobně se jedná o objemný odpad), v evidenci však vůbec nefiguruje dřevo či
objemný odpad. Přitom primární účel sběrných dvorů je ke sběru separovaných složek odpadu. Je
pravděpodobné, že neprobíhá důsledné třídění již při příjmu odpadu. Přitom dle analýz tvoří využitelná část
odpadu téměř 50 % množství. Pokud by veškerý odpad na příjmu byl důsledně vytříděn, lze předpokládat
snížení nákladů o 30 – 40 %.
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F. Legislativa
V ekonomické analýze byly definovány investiční výdaje ve třech oblastech, a to :
•
•
•
•

Zavedení sběru bioodpadu
Vybudování sítě mobilních svozů odpadu
Rozšíření sběru papíru, plastu, kovu a skla
Zřízení kompostárny

Tato opatření jsou v následujícím vztahu k platné legislativě odpadového hospodářství:
Zavedení sběru bioodpadu v obcích ČR je povinné od 1.4.2015 podle vyhlášky č. 321/2014 Sb., která
vstoupila v platnost od 1.1.2015. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně
biologických odpadů rostlinného původu. Tato povinnost je splněna také v případě, že obec má na svém
území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné
zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.
Obec je podle vyhlášky č. 321/2014 Sb. povinna rovněž zajistit celoročně místa pro oddělené
soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a kovů. Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování
nebezpečných odpadů obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených
termínech, minimálně však dvakrát ročně.
Co se týká kompostárny, pro celý region není vhodným řešením zřízení komunitní kompostárny, ty by
musely být samostatně v jednotlivých městech a obcích. Vzhledem k tomu, že předpokládaná produkce
bioodpadu vyplynula ze zde provedené analýzy na 1 158 tun ročně, není společným řešením pro svazek
obcí ani kompostárna – malé zařízení (toto zařízení je omezeno kapacitou do 150 tun bioodpadu).
Klasická kompostárna je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zařízení k nakládání s odpady podle §
14 odst. 1 zákona, se všemi povinnostmi, které z toho vyplývají:
-

provozování kompostárny na vodohospodářsky zabezpečené ploše s funkční jímkou na odpadní
vody z kompostárny (zkoušky těsnosti),
2 x provozní řád kompostárny (podle zákona o odpadech a podle zákona o ochraně ovzduší)
schválené KÚ + povolení provozu KÚ,
vedení provozního deníku zařízení,
provádění laboratorních rozborů kompostu na výstupu (rozsah dle použití kompostu),
vedení evidence vstupů a výstupů z kompostárny, měření teploty a vlhkosti zrajícího kompostu,
pravidelné překopávání zakládky kompostu.

Toto centrální zařízení by muselo být umístěno v lokalitě, která je pro takovou činnost vhodná z hlediska
územního plánu dané obce, na jejímž území by se kompostárna nacházela. Kompostárna by pak mohla být
provozována na základě smlouvy o nájmu pozemků, pokud by pozemky nebyly přímo ve vlastnictví DSO.
DSO by měl povinnost zajistit bezproblémový chod kompostárny a určit odpovědného pracovníka.
Jakékoliv budoucí změny v zajištění odpadového hospodářství obcí musí být zohledněny v obecně
závazných vyhláškách jednotlivých obcí a s těmito změnami musí být občané obcí seznámeni.
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Seznam zkratek
AN3
BRKO
ČSÚ
DPH
DSO
FDP
KÚ
MŽP
NO, N
O
OH
OOP
OPŽP
PHM
SD
SFŽP
SKO
ZSP

Předání odpadu oprávněné osobě (kód z vyhlášky pro nakládání s odpady)
Biologicky rozložitelný komunální odpad
Český statistický úřad
Daň z přidané hodnoty
Dobrovolný svazek obcí
Fond pracovní doby
Krajský úřad
Ministerstvo životního prostředí
Odpad kategorie nebezpečný
Odpad kategorie ostatní
Odpadové hospodářství
Osobní ochranné pomůcky
Operační program Životní prostředí
Pohonné hmoty
Sběrný dvůr
Státní fond životního prostředí
Směsný komunální odpad
Zdravotní a sociální pojištění
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