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Úvod
Plán nakládání s bioodpadem na Jablunkovsku je zpracován formou studie proveditelnosti, která 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 tohoto plánu je analýza současného stavu v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
(BRO) ve Sdružení obcí Jablunkovska (SOJ), návrh technického a technologického řešení, ekonomická
analýza navržených variant 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 biologicky rozložitelných odpadů, jejich množství a způsoby nakládání
b. Zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
c. Odhad potenciální produkce biologicky rozložitelných odpadů
d. Vyhodnocení stávajícího stavu nakládání BRO SOJ s platnou legislativou ČR
e. Vyhodnocení zpracovaných POH obcí s POH MSK u BRO
B. Stavebně technické řešení
a. Sběr bioodpadu
b. Zpracovatelská zařízení
C. Ekonomická analýza
a. Ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant jak z hlediska výše investic, tak z hlediska
provozních nákladů a výnosů.
D. Návrh zdrojů financování s využitím dotačních prostředků.
E. Závěr
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A. Analýza stávajícího stavu produkce odpadů v oblasti
A.1 Zájmová oblast
Tato studie je zpracována v rámci projektu "Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska"
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/002859. Jako cílová skupina byly stanoveny obce Bocanovice, Bukovec,
Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná a
Písek.
Tabulka č.1

Charakteristika oblasti

Zdroj: Veřejná databáze CSU
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V zájmové oblasti je dle dat ČSÚ trvale přihlášeno 22 706 obyvatel, celková výměra zahrad činí 416 ha.
V regionu je dále evidováno 5 082 rodinných domů a 144 bytových domů. V rámci evidence domů jsou
dominantní domy s jedním bytem ( 3 391 domů).
A.2 Systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich produkce v rámci
jednotlivých obcí
V následujících tabulkách je uvedena produkce všech odpadů za poslední 3 roky. U každé obce jsou
současně uvedeny počty a objemy kompostérů podle roku realizace. U kompostérů je dále vyčíslena jejich
kapacita, a to na základě instalovaného objemu a počtu kusů. Pro celkovou dostupnou kapacitu byla
použita hodnota 560 Kg/m3/rok. Tato hodnota vychází z podmínek OPŽP pro nákup kompostérů. V rámci
meziročního srovnání je posouzena produkce komunálního, objemného a separovaného odpadu. Produkce
těchto odpadů se mění v čase ve své struktuře (pokles komunálního odpadu může být způsoben nárůstem
separovaného odpadu a obráceně).
A.2.1

Bocanovice

Tabulka č.2

Produkce odpadů Bocanovice 2014 - 2016

Tabulka č.3

Kompostéry Bocanovice

Celková roční produkce odpadů v obci Bocanovice v roce 2016 činila cca 65 tun. Biologicky rozložitelný
odpad není v obci evidován. V roce 2014 bylo pořízeno 110 ks kompostérů o objemu 900 l a 4 sila o
objemu 5100 l, v roce 2018 je plánováno další doplnění. Celková kapacita kompostérů činí pro rok 2018
celkově 77 tun biologicky rozložitelných odpadů ročně. Produkce komunálního odpadu v meziročním
srovnání poklesla o 1,59 tuny oproti tomu produkce papíru, plastu a skla vzrostla o 0,13 tun.
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A.2.2

Bukovec

Tabulka č.4

Produkce odpadů Bukovec 2014 - 2016

Tabulka č.5

Kompostéry Bukovec

Celková roční produkce odpadů v obci Bukovec činila v roce 2016 cca 247 tun. Biologicky rozložitelný
odpad je v obci evidován od roku 2015, v roce 2016 činila produkce 16 tun. Sběr biologického odpadu
probíhá formou velkoobjemového kontejneru. V roce 2016 bylo pořízeno 112 ks kompostérů o objemu 900
l a 7 sil o objemu 5100 l, v roce 2018 je plánováno další doplnění. Celková kapacita kompostérů činí pro rok
2018 celkově 129,36 tun biologicky rozložitelných odpadů ročně. Produkce komunálního odpadu v
meziročním srovnání vzrostla o 12,86 tun, oproti tomu produkce papíru, plastu a skla poklesla o 0,1 tun.
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A.2.3

Dolní Lomná

Tabulka č.6

Produkce odpadů Dolní Lomná 2014 - 2016

Tabulka č.7

Kompostéry Dolní Lomná

Celková roční produkce odpadů v obci Dolní Lomná činila v roce 2016 269 tun. Biologicky rozložitelný
odpad je v obci evidován od roku 2015, a to v objemu cca 3 tun. V roce 2016 bylo pořízeno 170 ks
kompostérů o objemu 900 l a 6 sil o objemu 5100 l, v roce 2018 je plánováno další doplnění. Celková
kapacita kompostérů činí pro rok 2018 celkově 130 tun biologicky rozložitelných odpadů ročně. Produkce
komunálního odpadu v meziročním srovnání poklesla o cca 23 tun a produkce papíru, plastu a skla
vzrostla o 2,5 tuny.
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A.2.4

Horní Lomná

Tabulka č.8

Produkce odpadů Horní Lomná 2014 - 2016

Tabulka č.9

Kompostéry Horní Lomná

Celková roční produkce odpadů v roce 2016 obci Holní Lomná činila cca 67,5 tun. Biologicky rozložitelný
odpad není v obci evidován. V roce 2016 bylo pořízeno 120 ks kompostérů o objemu 900 l. Celková
kapacita kompostérů činí pro rok 2018 celkově 60 tun biologicky rozložitelných odpadů ročně. Produkce
komunálního odpadu poklesla o cca 5 tun a produkce separovaného odpadu vzrostla o cca 2,5 tuny.
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A.2.5

Hrádek

Tabulka č.10

Produkce odpadů Hrádek 2014 - 2016

Tabulka č.11

Kompostéry Hrádek

Celková roční produkce odpadů v roce 2016 činila v obci Hrádek činila cca 406 tun. Biologicky rozložitelný
odpad je v obci evidován v objemu cca 2 tun. V roce 2014 bylo pořízeno 260 ks kompostérů o objemu
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900 l, v roce 2016 70 ks kompostérů o objemu 900 l a 8 ks sil o objemu 5100 l, pro rok 2018 je plánováno
další rozšíření. Celková kapacita kompostérů činí pro rok 2018 celkově 235 tun biologicky rozložitelných
odpadů ročně. Produkce komunálního odpadu poklesla o 43 tun a produkce separovaného odpadu vzrostla
o 13 tun. Produkce objemného odpadu vzrostla o 17 tun.
A.2.6

Hrčava

Obec Hrčava nezpracovává hlášení o produkci a nakládání s odpady, nemá povinnost vzhledem k nízké
produkci odpadu (261 stálých obyvatel).
A.2.7

Jablunkov

Tabulka č.12

Produkce odpadů Jablunkov 2014 - 2016

Tabulka č.13

Kompostéry Jablunkov

Celková roční produkce odpadů v roce 2016 činila v Jablunkově 1 853 tun. Biologicky rozložitelný odpad je
v obci evidován v objemu cca 111 tun. V roce 2016 bylo pořízeno 800 ks kompostérů o objemu 900 l a 10
ks sil o objemu 5100 l. Celková kapacita kompostérů činí pro rok 2018 celkově 432 tun biologicky
rozložitelných odpadů ročně. Produkce komunálního odpadu činila v roce 2016 1005,68 tun, v této hodnotě
ja zahrnut i odpad od podnikatelských subjektů zapojených do obecního systému v celkovém množství
143,762 tun. Produkce SKO od obyvatel byla pak ve výši 861,916 ve srovnání s rokem předchozím došlo k
nárůstu o 92 tun. Produkce separovaného odpadu vzrostla o 94 tun. Produkce objemného odpadu poklesla
o 26 tun. V rámci katalogového čísla 150105 - kompozitní obaly jsou produkovány pouze nápojové kartony.
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A.2.8

Milíkov

Tabulka č.14

Produkce odpadů Milíkov 2014 - 2016

Tabulka č.15

Kompostéry Milíkov

Celková roční produkce odpadů v obci Milíkov činila cca 353 tun. Biologicky rozložitelný odpad je v obci
evidován v objemu cca 94 tun. Jeho sběr probíhá formou 323 ks nádob o objemu 240 l. Produkce
komunálního odpadu poklesla o 39 tun, tento pokles byl způsoben nárůstem produkce separovaného
odpadu o cca 40 tun. Biologické odpady jsou zpracovány na kompostárně společnosti EkoFarma s.r.o
Milíkov.
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A.2.9

Mosty u Jablunkova

Tabulka č.16

Produkce odpadů Mosty u Jablunkova 2014 - 2016

Tabulka č.17

Kompostéry Mosty u Jablunkova

Celková roční produkce odpadů v obci Mosty u Jablunkova činila v roce 2016 882 tun. Biologicky
rozložitelný odpad je v obci evidován v objemu cca 4 tuny. V roce 2016 bylo pořízeno 30 ks kompostérů o
objemu 900 l, pro rok 2018 je plánováno další rozšíření. Celková kapacita kompostérů činí pro rok 2018
celkově 40 tun biologicky rozložitelných odpadů ročně. Produkce komunálního odpadu v meziročním
srovnání vzrostla o 7 tun, a to i přes nárůst produkce separovaného odpadu o cca 11 tun.
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A.2.10 Návsí
Tabulka č.18

Produkce odpadů Návsí 2014 - 2016

Tabulka č.19

Kompostéry Návsí

Celková roční produkce odpadů v obci Návsí činila v roce 2016 842 tun. Biologicky rozložitelný odpad je v
obci evidován v objemu cca 12 tun, je separován prostřednictvím velkoobjemového kontejneru. Biologické
odpady jsou předávány společnosti Zemědělské služby - Josef Bojko na malém zařízení v obci Písek. V
roce 2014 bylo pořízeno 514 ks kompostérů o objemu 900 l a 6 kompostovacích sil, pro rok 2018 je
plánováno další rozšíření. Celková kapacita kompostérů činí pro rok 2018 celkově 346 tun biologicky
rozložitelných odpadů ročně. Produkce komunálního odpadu v meziročním srovnání poklesla o 24 tun,
oproti tomu produkce objemného odpadu vzrostla o 45 tun.
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A.2.11 Písečná
Tabulka č.20

Produkce odpadů Písečná 2014 - 2016

Tabulka č.21

Kompostéry Písečná

Celková roční produkce odpadů v obci Písečná činila v roce 2016 cca 187 tun. Biologicky rozložitelný
odpad je v obci evidován v objemu cca 1 tuna. V roce 2014 bylo pořízeno 131 ks kompostérů o objemu
900 l a 4 kompostovací sila, pro rok 2018 je plánováno další rozšíření. Celková kapacita kompostérů činí
pro rok 2018 celkově 138 tun biologicky rozložitelných odpadů ročně. Produkce komunálního odpadu v
meziročním srovnání poklesla o 3 tuny, produkce objemného odpadu vzrostla o 9 tun a produkce
separovaného odpadu o cca 1,9 tun.
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A.2.12 Písek
Tabulka č.22

Produkce odpadů Písek 2014 - 2016

Tabulka č.23

Kompostéry Písek

Celková roční produkce odpadů v obci Písek činila v roce 2016 cca 365 tun. Biologicky rozložitelný odpad
je v obci evidován v objemu cca 1,5 tuna. V roce 2016 bylo pořízeno 370 ks kompostérů o objemu 900 l a
4 kompostovací sila. Celková kapacita kompostérů činí pro rok 2018 celkově 197 tun biologicky
rozložitelných odpadů ročně. Produkce směsného komunálního odpadu vzrostla o 14 tun a produkce
objemného odpadu o 19 tun.
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A.3 Oddělený sběr odpadu
Tabulka č.24

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad je na území zapojených obcí shromažďován prostřednictvím nádob o objemu
110 l, 240 l a kontejnerů o objemu 1 100 l. Komunální odpad je v převážné míře svážen v intervalu 1x za
14 dnů.
Tabulka č.25

Separovaný odpad

Na území všech obcí je zaveden separovaný sběr papíru, plastu, skla. Biologicky rozložitelné odpady jsou
samostatně separovány v Jablunkově a Milíkově do nádob o objemu 240 a 2100 l. V obci Bukovec a Návsí
je biologicky rozložitelný odpad separován do velkoobjemových kontejnerů. U ostatních obcí separace
biologicky rozložitelných odpadů formou odděleného sběru do nádob neprobíhá, v těchto obcích jsou
instalovány kompostéry a kompostovací sila.
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Tabulka č.26

Celkový přehled kompostérů a kompostovacích sil

V rámci obcí SOJ probíhá instalace kompostérů ve 3 fázích. V cílovém roce 2018 se předpokládá instalace
4 470 ks kompostérů o objemu 900 l a 58 ks kompostovacích sil.
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A.4 Zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Tabulka č.27

Seznam zařízení

Na území ORP Jablunkov se nachází dvě zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
Zařízení v obci Bocanovice má kapacitu cca 150 t a v obci Milíkov je provozována kompostárna s celkovou
kapacitou 1 200 tun. V nejbližším okolí se nachází kompostárna provozovaná společností Nehlsen Třinec s
kapacitou 6 400 tun a v obci Bruzovice kompostárna s kapacitou 6 500 tun provozovaná společností
Frýdecká skládka, a.s.
A.5 Stanovení potenciální produkce
Pro stanovení podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu (SKO) byla
použita data z dokumentu "Matematické vyjádření soustavy indikátorů odpadového hospodářství pro rok
2016 (aktualizace 10/2017)".
Tabulka č.28

Koeficienty podílu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky

Zdroj: http://www.env.cz/cz/soustava_indikatoru_2016

Do výpočtu byl zahrnut podíl BRO ve směsném komunálním odpadu ve výši 40 % a podíl BRO v
objemném odpadu ve výši 30 %. Ostatní odpady do výpočtu zahrnuty nebyly, jelikož nedochází k jejich
skládkování.
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Tabulka č.29

Podíl biologických odpadů v rámci směsného komunálního odpadu

Celkový podíl bioodpadu ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky, jehož producentem jsou
obce SOJ, je ve výši 1 237 tun ročně.
Tabulka č.30

Podíl biologických odpadů v objemném odpadu

Celkový podíl bioodpadu v objemném odpadu ukládaném na skládky, jehož producentem jsou obce SOJ, je
ve výši 211 tun ročně.
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Pro stanovení množství odpadu z údržby zahrad byly použity údaje o výměře zahrad , přitom jsou vyčísleny
2 varianty. Produkční schopnost travních ploch je uváděna v rozsahu 4,5 - 12 tun na hektar, podle těchto
parametrů je potencionální množství následující :
A ) průměrném výnosu cca 4,5 t/ha ročně.
Tabulka č.31

Odpad ze zahrad - minimalistická varianta

Celkově lze produkci bioodpadů rostlinného původu ze zahrad odhadnout na 1 873 tun ročně. Celková
kapacita kompostérů (včetně instalace v roce 2018) činí 1 686 tun. Téměř ve všech obcích instalované
kompostéry předpokládanou produkci pokrývají. Výjimku tvoří obec Mosty u Jablunkova, kde produkce
odpadu ze zahrad kompostéry pokryta není, a dále obec Milíkov, kde je ale zaveden separovaný sběr
biologicky rozložitelných odpadů formou nádob o objemu 240 l.
B ) průměrném výnosu cca 12 t/ha ročně
Tabulka č.32

Odpad ze zahrad - maximalistická varianta

Při výnosu cca 12 t/ha lze celkovou produkci bioodpadů rostlinného původu ze zahrad odhadnout na cca
5000 tun ročně. Celková kapacita kompostérů (včetně instalace v roce 2018) činí 1 681,8 tun. Při tomto
hektarovém výnosu by kapacita kompostérů pokrývala pouze 33% celkové produkce bioodpadů rostlinného
původu.
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A.6 Rekapitulace
Tabulka č.33

Potenciál rekapitulace

V rámci zahrnutých obcí činí celkový odhadovaný potenciál produkce bioodpadu (při využití metodiky MŽP)
3 318 tun biologicky rozložitelných odpadů. Z toho stávající systémy odděleného sběru produkují 244 tun
biologicky rozložitelných odpadů, kapacita kompostérů činí 1 655 tun, kapacita kompostovacích sil 140 tun.
Odhadovaná produkce ze zahrad je ve výši 1 854 tun. Stávající kapacity pokrývají teoretickou produkci v
obcích Bocanovice, Písečná a Horní Lomná. Potenciální produkce zbývající k pokrytí je ve výši 1 278 tun
ročně.
Do dalšího zpracování jsou navrženy tyto varianty :
a) doplnění systému kompostérů a kompostovacích sil,
b) zavedení odděleného sběru (pytlový či nádobový) a zpracování odpadu na centrálním zařízení.

A.7 Vyhodnocení stávajícího stavu nakládání BRO v SOJ vzhledem k platné legislativě
ČR
Podle § 17, odstavců 2 a 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, musí být nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady v obci řešeno v OZV (Obecně závazná vyhláška) o nakládání s odpady, protože
bioodpad je jednou z povinně tříděných složek z komunálního odpadu, a to s platností od roku 2015. Obec
je povinna zajistit občanům místa pro odkládání veškerého jim vznikajícího komunálního odpadu, včetně
biologicky rozložitelného. Vyhláška MŽP č. 321/2014 Sb. pak stanoví způsob a formu zajištění sběru.
Platná legislativa ČR pro systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obcích:
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech:
§ 17 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
(2) Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území.
Obecně závaznou vyhláškou může stanovit také systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím
katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami
(3) Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými
nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování
složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných
odpadů.
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Vyhláška č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů:
§ 2 Biologicky rozložitelné komunální odpady
(1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného
původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.
(2) Tato povinnost je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na
následný způsob využití soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu.
(3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který
neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty
živočišného původu.
(4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který
obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky rozložitelným odpadem živočišného původu z kuchyní a stravoven.
(5) Obec při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, musí zajistit podmínky na
ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, a to systémem shromažďování, typem nádob a četností odvozu
odpadu.
(6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu 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.
§ 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 a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím
malých zařízení podle § 33b zákona
c) velkoobjemových kontejnerů
d) sběrných nádob
e) pytlového způsobu sběru nebo
f) kombinací způsobů podle písmen a) až e)
a možnost podle § 2 odst. 6 vyhlášky č. 321/2014:
Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu 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.

Nakládání s bioodpady formou zpracování v kompostérech poskytovaným občanům není ve vyhlášce
uvedeno. K tomu, aby byla zákonná povinnost obcí naplněna, musí být minimální rozsah separace
bioodpadů zajištěn kombinací kompostérů a některého opatření dle bodu a) až e) nebo zavedením systému
komunitního kompostování, do kterého je možné zahrnout i obecní kompostovací sila.
Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v jednotlivých obcích:
Obecně závazné vyhlášky pro nakládání s odpady.
Obec Horní Lomná nemá jako jediná v regionu OZV o systému nakládání s odpady vůbec.
Obec Bocanovice má OZV o systému nakládání s odpady z roku 1998, tzn. že OZV není v souladu
s platným zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a problematiku bioodpadů rovněž nezahrnuje.
Všechny ostatní obce řešeného regionu mají platné OZV o systému nakládání s odpady.
Povinnost obce zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného
původu.
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Bocanovice: Obec řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací instalace obecních
kompostovacích sil a poskytnutí kompostérů pro občany.
Bukovec: Obec řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací odvozu bioodpadu svozovou
firmou, instalací obecních kompostovacích sil a poskytnutím kompostérů pro občany.
Dolní Lomná: Obec řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací instalace obecních
kompostovacích sil a poskytnutí kompostérů pro občany.
Horní Lomná: Obec řeší nakládání s bioodpady pouze poskytnutím kompostérů občanům. Nesoulad
s platnou legislativou ČR.
Hrádek: Obec řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací instalace obecních
kompostovacích sil a poskytnutí kompostérů pro občany.
Hrčava: Obec řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací instalace obecních
kompostovacích sil a poskytnutí kompostérů pro občany.
Jablunkov: Město řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací odvozu bioodpadu
svozovou firmou, instalací obecních kompostovacích sil a poskytnutím kompostérů pro občany.
Milíkov: Obec řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací odvozu bioodpadu svozovou
firmou a poskytnutím kompostérů pro občany.
Mosty u Jablunkova: Obec řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací odvozu
bioodpadu svozovou firmou a poskytnutím kompostérů pro občany.
Návsí: Obec řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací odvozu bioodpadu svozovou
firmou a poskytnutím kompostérů pro občany.
Písečná: Obec řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací instalace obecních
kompostovacích sil a poskytnutí kompostérů pro občany. Občané obce mají navíc možnost odevzdat
bioodpad na sběrném dvoře v Jablunkově.
Písek: Obec řeší nakládání s bioodpady v souladu s legislativou kombinací instalace obecních
kompostovacích sil a poskytnutí kompostérů pro občany. Občané obce mají navíc možnost odevzdat
bioodpad na sběrném dvoře v Jablunkově a rovněž do přistaveného kontejnéru na BRO provozovalete
Josefa Bojka (malé zařízení Obec Bocanovice).

A.8 Vyhodnocení zpracovaných POH obcí s POH ČR, POH MSK u BRO
V oblasti Jablunkovska, pro kterou je zpracováván tento plán, disponuje Plánem odpadového hospodářství
(POH) pouze město Jablunkov. Ostatní obce nemají vzhledem k roční produkci odpadů povinnost POH
zpracovávat.
POH města Jablunkova byl zpracován v letech 2016 – 2017 firmou Enviprojekt CZECH s.r.o. Zlín v souladu
se závaznou částí POH Moravskoslezského kraje (POH MSK). Krajský úřad Moravskoslezského kraje
nevznesl k předloženému POH města žádné připomínky (viz. dopis č.j. MSK 23944/2017 ze dne 7.3.2017).
V problematice řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady stanovuje POH ČR a POH MSK
následující cíl č. 3.1:
3.1

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky
tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.

Biologicky rozložitelný odpad je ve městě Jablunkov odděleně sbírán od roku 2014 a předáván k využití na
kompostárnu.
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V roce 2015 (poslední rok zahrnutý do vyhodnocení POH města) byla produkce skládkovaných odpadů,
které obsahují biologicky rozložitelnou složku, ve městě Jablunkov 983,97 tun (SKO + objemný odpad).
Z tohoto množství bylo pomocí koeficientů vypočteno potenciální množství biologicky rozložitelné složky
ukládané na skládku, což celkem představuje 383,42 tun v roce 2015, což je 67,25 kg na 1 obyvatele
města.
Dle výpočtu město Jablunkov plnilo v roce 2015 stanovený cíl pro rok 2020 na 77,02 %. Množství podílu
biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky odpadů tak v roce 2015 za město Jablunkov činilo
45,44 % hmotnostních z celkového množství BRO vyprodukovaných v roce 1995.
Vyhodnocení cíle POH MSK č. 3.1 je uvedeno v následující tabulce (zdroj: POH města Jablunkov):

Stanovení způsobu plnění cíle (opatření POH obce) v oblasti biologicky rozložitelných odpadů je pro město
Jablunkov následující (zdroj: POH města Jablunkov):

Z důvodu jednoznačné identifikace trendů v produkci odpadů a nakládání s nimi na území
Moravskoslezského kraje, přistoupil krajský úřad ke sjednocení základních indikátorů, jejichž každoroční
vyhodnocování bude povinností obce. Tyto indikátory byly zapracovány do cílů v závazné části POH,
indikátory č. 2 a 3 se týkají množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky:
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Číslo
indikátoru

Název indikátoru

2

Množství BRKO ukládaného na
skládky na občana

kg/ob/rok

3

Množství BRKO ukládaného na
skládky

%

Plán nakládání s bioodpadem na Jablunkovsku

Vyjádření
indikátoru

Požadovaná
hodnota
51,8 kg/ob/rok
k roku 2020
K roku 2020 35 %
z BRKO
vyprodukovaného
v roce 1995

Zjištěná hodnota
v roce 2015

Odpovídající cíl
POH obce

67,3 kg/ob/rok

3.1

45,4 %

3.1
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B. Stavebně technické řešení
Pro sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů jsou nejčastěji využívány tyto formy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kompostéry v domácnostech,
nádoby v domácnostech nebo pytlový svoz,
kontejnery ve sběrných hnízdech,
velkoobjemové kontejnery přistavované po obci (nebo ve sběrném dvoře),
ukládání na komunitní kompostárnu nebo kompostárnu - malé zařízení, provozovanou obcí,
ukládání na kompostárnu provozovanou jiným subjektem,
kompostovací sila na veřejných místech v obci.

Na systém sběru bioodpadů lze nahlížet z několika hledisek. Jedním z nich je nákladovost sytému, druhým
např. komfort pro občany či požadavek na celkové množství vytříděných odpadů biologických odpadů.
Z hlediska nákladovosti je možná kombinace kompostérů a (vzestupně podle nákladovosti):
a. kompostovach sil obhospodařovaných obcí (v případě, že sila jsou obsluhovány přímo občany, jsou
náklady téměř nulové, v případě obsluhování sil zaměstnanci).
b. komunitní kompostárny nebo malého zařízení (občané sami donášejí BRO, náklady na 1 tunu cca
100 Kč), odpadají náklady na sběr,
c. odvoz BRKO občany přímo na nekomunitní kompostárnu (náklady na 1 tunu 200 - 600 Kč - úhrada
za zpracování na kompostárně, odpadají náklady na sběr),
d. velkoobjemových kontejnerů (náklady na 1 tunu 1 079 Kč při dopravě odpadu na nekomunitní
kompostárnu provozovanou jiným subjektem),
e. nádob u občanů (náklady na 1 tunu 1 097 Kč při dopravě odpadu na nekomunitní kompostárnu
provozovanou jiným subjektem).
Některé varianty řeší plošně celou obec, ale mají nevýhodu ve větší donáškové vzdálenosti. Výhodou
kompostování přímo u občanů (kompostéry) by měla být nižší produkce bioodpadu, tj. zelené zbytky končí
v kompostérech, pouze nezpracovatelné části končí v obecním kontejneru (ovoce, větve apod.). V
některých lokalitách však dochází ke stavu, že občané vlastnící kompostéry tyto používají nesprávně a
následně se obsahu kompostéru, který se nehodí pro hnojení pozemků, zbaví vysypáním do obecního
kontejneru či sila.
Z hlediska komfortu (i množství vytříděných odpadů) je pro občany nejlepším řešením instalace sběrných
nádob (nebo pytlový svoz) přímo v každé domácnosti. Z hlediska nákladů je ale tento systém
nejnákladnější. Mimoto oproti předchozímu řešení je produkce bioodpadu vyšší (v nádobách nekončí jen
stávající podíl biologického odpadu z SKO, ale i odpad z údržby zahrad obyvatel, který v případě
instalovaných kompostérů končí v kompostéru).
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B.1 Sběr odpadu
V této kapitole jsou posouzeny možní varianty sběru.
B.1.1
Tabulka č.34

Kompostéry
Doplnění kompostérů

Kompostéry instalované u jednotlivých nemovitostí jsou primárně určeny pro odpad rostlinného původu.
Plánované rozšíření počtu kompostérů v roce 2018 téměř ve všech obcích pokrývá produkci odpadu ze
zahrad. Chybějící kapacita je v obci Bukovec, Návsí, Mosty u Jablunkova a v Milíkově. V těchto obcích
ovšem probíhá oddělený sběr bioodpadu a instalace kompostérů by tento sytém nahradila.
B.1.2
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Kompostéry byly v rámci obcí pořizovány v letech 2014, 2016, plánováno je doplnění v roce 2018. V roce
2016 začal v některých obcích probíhat oddělený sběr bioodpadu. V grafu jsou zobrazeny produkce SKO,
objemného odpadu, papíru, plastu a skla, textilu a dřeva a odhadovaný podíl BRO v komunálním odpadu
(v roce 2014). V roce 2015 došlo u většiny obcí k poklesu produkce této vybrané skupiny, ale v roce 2016
se produkce vrátila téměř na hodnoty roku 2014.
Instalace kompostérů tedy ve sledovaném období neměla vliv na produkci odpadů. V tabulce č. 33 je
stanoven podíl biologicky rozložitelných odpadů v celkové výši 1 252 tun ročně, tj. v průměru 55
kg/obyvatele/rok nebo 237 Kg na jeden dům. Toto množství je v současnosti skládkováno.
V případě doplnění systému kompostérů o zavedení sběru biologicky rozložitelných odpadů lze celkový
počet shromažďovacích prostředků stanovit podle počtu domů v jednotlivých městech a obcích regionu
následovně :
Tabulka č.35

Počty nádob 240 l

Celkový počet nádob pro zavedení celoplošného sběru odpadu činí po odpočtu stávajících nádob v
Jablunkově a Milíkově 4 852 ks.
B.2 Zpracování bioodpadu v kompostovacích silech
Pro zpracování bioodpadu jsou vyčísleny varianty pro kompostovací sila či zřízení vlastní kompostárny.
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Doplnění kompostovacích sil

Celkově bude v roce 2018 na území obcí instalováno 51 ks kompostovacích sil, což představuje průměrně
304 obyvatel/1 silo. V obcích Horní Lomná Milíkov a Mosty u Jablunkova kompostovací sila nejsou,
doplnění na průměrné hodnoty představuje 18 ks sil.
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B.3 Zpracování odpadu na kompostárně
Pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu lze využít stávající kompostárny, např. provozované
společností Nehlsen Třinec s.r.o., nebo vybudovat vlastní kompostárnu. Při zřízení vlastní kompostárny je
nutno zohlednit následující fakta:
•
•
•
•
•
•
•

záplavové území
ochranná pásma inženýrských sítí, železnice, vodního toku apod.
soulad s územním plánem
povrchové toky a zdroje pitné vody
chráněná území a biokoridory
napojení na komunikace
svažitost pozemku – pro výstavbu kompostárny je vhodné zvolit místo se sklonem svahu
maximálně do 3°.

Stavební řešení
Předpokládané množství, které by bylo na kompostárně zpracováno, činí cca 1 500 tun ročně. V rámci
stavebního řešení se jedná o zřízení následujících stavebních objektů:
•
•
•
•
•
•

zpevněné plochy cca 1500 - 2000 m2
oplocení
elektroinstalace
záchytná jímka
provozní objekt
přístřešek pro mechanizmy

Pro kvalitní zpracování kompostu a jeho manipulaci je nezbytné pořízení těchto zařízení :
•
•
•
•
•

štěpkovač / drtič,
kolový traktor s plazivou rychlostí a čelním nakladačem
překopávač kompostu
čelní nakladač k traktoru
separátor kompostu
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C. Ekonomická analýza
V rámci ekonomické analýzy jsou posuzovány jak investiční, tak i provozní výdaje. U variant zahrnujících
svoz odpadu a jeho zpracování se předpokládá nákup služeb od oprávněných osob, a to v následujících
cenách :
a) zpracování odpadu na externí kompostárně
b) odvoz kontejneru 15 m3 a zpracování
c) výklop nádoby 240 l
d) cena za 1 pytel

520 Kč vč. DPH
2 200 Kč vč. DPH
25 Kč vč. DPH
8 Kč + 5 Kč/pytel vč. DPH

Poznámky:
Cena za výklop kontejneru 15 m3 vychází z metodiky MŽP o stanovení efektivnosti nákladů. Předpokládá
se doprava do vzdálenosti 15 km (tj. 30 km celkem) při ceně 30 Kč/km a 500 Kč/1 manipulaci.
Ceny za výklop jsou odvozeny z ceny nádob na komunální odpad po odpočtu nákladů na skládkování,
jelikož náklady na svoz jsou identické (stejné typy nádob).
Pro roční hmotnost odpadu v 1 nádobě jsou použita data z Milíkova - 94 tun z 323 ks nádob, tj. 290
Kg/nádobu a rok. Při 26 svozech ročně tak průměr na 1 nádobu a 1 výklop činí 12 Kg = 50 kg/m3
C.1 Zachování stávajícího systému
Stávající systém v jednotlivých obcích zahrnuje kombinaci odděleného sběru, kompostérů a
kompostovacích sil. Ve většině obcí je stávající systém v souladu s Vyhl. č. 321/2014 Sb. Pouze u obce
Horní Lomná je nutné rozšíření, a to o některou z těchto možností:
• Investice Horní Lomná
a) pořízení kompostovacích sil 1 ks
b) zavedení odděleného sběru 101 ks nádob 240 l
c) zavedení odděleného sběru - kontejner 15 m3

investice cca 10 000 Kč
investice cca 131 000 Kč
investice cca 45 000 Kč

• Provozní výdaje Horní Lomná
A) Pořízení kompostovacího sila

U této varianty se nepředpokládá vznik provozních výdajů, obsluhu sila bude zajišťovat stávající personál
obce.
B) Zavedení odděleného sběru - kontejner 15 m3

Předpokládá se přistavení kontejneru v období duben - říjen v intervalu 1x za 14 dnů, tj. 12 přistavení.
Celkem doprava
Celkem zpracování
Celkem ročně
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C) Zavedení odděleného sběru 101 ks nádob 240 l

Předpokládá se přistavení nádob v období duben - říjen v intervalu 1x za 14 dnů, tj. 12 přistavení.
Celkem sběr 101 Ks x 12 x 25 Kč :
Celkem zpracování 101ks x 12 x 0,043t x 520 Kč/t:
Celkem ročně
C.2

30 300 Kč
27 100 Kč
57 400 Kč

Zavedené jednotného systému sběru BRO - pytlový či nádobový sběr

Oddělený sběr bioodpadu formou sběrných nádob probíhá v obcích Milíkov a Jablunkov. V případě
sjednocení tohoto způsobu sběru v rámci všech obcí jsou investiční výdaje následující (pořizovací cena 1
nádoby 1 400 Kč bez DPH):
Tabulka č.37

Investice nádoby

Při sjednocení systému sběru BRO na sběr prostřednictvím nádob o objemu 240 l by investiční výdaje činily
8 219 tis. Kč vč. DPH. Nádoby by byly instalované u všech domů v zapojených obcích.
Tabulka č.38

Provozní výdaje nádoby

Při použití stávajících výsledků sběru z Milíkova, tj. 291 kg/nádobu a rok, by celkové náklady na sběr
odpadu činily 3 426 tis. Kč, náklady na zpracování 798 tis. Kč a celkové roční provozní náklady by tak
činily 4 225 tis.Kč.
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Provozní výdaje pytle

Průměrnou hmotnost jednoho naplněného pytle lze odhadnout na cca 10 kg (60 l x 180 kg/m3). Při 26
svozech by bylo ročně vydáno 4 852 ks pytlů, jejich pořízení je ve výši 137 tis. Kč. Náklady na zpracování
odpadu jsou ve výši 713 tis. Kč a náklady na sběr ve výši 1 097 tis. Kč ročně. Celkové roční náklady na
provoz pytlového systému by byly ve výši 2 495 tis. Kč.

C.3

Kompostárna

Investiční výdaje na výstavbu kompostárny jsou stanoveny orientačně, vychází z obdobných projektů.
Tabulka č.40

Investice kompostárna

Při předpokládané výměře zpevněných ploch cca 1,5 tis. m2 lze investiční výdaje na pořízení kompostárny
odhadnout na cca 8 300 tis. Kč včetně DPH.
Tabulka č.41

Provozní výdaje kompostárna

Roční náklady spojené s provozem kompostárny lze odhadnout na 800 tis. Kč. Při zpracování odpadu z
nádobového sběru by průměrný náklad na tunu odpad činil 521 Kč, u pytlového sběru pak 583 Kč/t.
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Rekapitulace

Tabulka č.42

Odhad vývoje nákladů na skládkování odpadu

Již několik let je připravovaná novela zákona o odpadech, která by měla výrazně výšit náklady na
skládkování komunálního odpadu. Tento způsobě je likvidace komunálního odpadu je zatím MS kraji jako
jediný dostupný. V roce 2024 by podle připravované novely měla cena vystoupit až na 2 630 Kč tunu
skládkovaného komunálního odpadu.
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Rekapitulace investičních a provozních nákladů

Oproti stávajícímu stavu by změna způsobu nakládání vyvolala investice do sběrných nádob cca 9 mil. Kč,
při výstavbě kompostárny pak cca 8,4 mil Kč. Provozní výdaje na svoz jsou podle zvolené varianty v
rozsahu 2,5 - 4,3 mil. Kč. Roční provozní náklady na kompostárnu by činily 800 tis. Kč, v případě využití
externí kompostárny pak 651 tis. Kč.
Efektem změny systému by mělo být snížení množství skládkovaného komunálního odpadu max. o 1 252
tun ročně.
Při stávající ceně 1100 Kč/tunu skládkovaného odpadu lze úsporu za skládkování odpadu vyčíslit na 1 377
tis. Kč. Po změně zákona a zvýšení ceny za tunu skládkovaného odpadu na 2 630 Kč by úspora mohla činit
3 293 tis. Kč.
Při srovnání ze stávajícím stavem by změna systému měla negativní dopad do odpadového hospodářství
obcí, t.j. došlo by k nárůstu ročních nákladů.
V případě změny zákona lze při zavedení pytlového sběru předpokládat roční úsporu ve výši cca 147 tis.
Kč a to za předpokladu, že odpad bude zpracováván na externí kompostárně. Při provozování vlastní
kompostárny, by byl dopad stejný jako v předchozím případě, tj. navýšení nákladů.
Tyto návrhy jsou uplatnitelné ale pouze za předpokladu, že dojde k skutečnému vytřídění 1 252 tun
biologických odpadů.
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D. Zdroje financování - dotace OPŽP
Od roku 2014 je zahájeno nové programové období Operačního programu životní prostředí, a to až do roku
2020. Nakládání s odpady je řešeno v rámci Prioritní osy 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika, kde jsou nastaveny následující cíle :
Specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů
• aktivita 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů,
• aktivita 3.1.2 – Předcházení vzniku průmyslových odpadů.
Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
• aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
• aktivita 3.2.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
• aktivita 3.2.3 – Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související
infrastruktury,
• aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně
zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
V rámci aktivity 3.1.1 je podporováno pořízení kompostérů či kompostovacích sil, v rámci této aktivity již
byly v minulosti finanční prostředky čerpány. Výše dotace činí 85 % z celkových uznatelných výdajů.
V rámci aktivity 3.2.1 je podporováno pořízení nádob na separovaný odpad, dotace pro obce činí v tomto
případě rovněž 85 %. V rámci této aktivity je podporována i výstavba kompostáren, oproti předcházejícímu
programovému období má však následující omezení :
U projektů typu kompostárna: budou hodnoceny pouze projekty, které budou při zpracování BRO aplikovat
výsledný kompost na ZPF dle požadavků zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.
Toto ustanovení "Pravidel pro žadatele a příjemce" nastavuje pořízení kompostárny do režimu "Veřejné
podpory" (jelikož se předpokládá aplikace kompostu na ZPF za úplatu, tj. dochází k ekonomické činnosti).
Proto je žadatel posuzován podle velikosti podniku, tj. malý, střední a velký. Podle stávajících pravidel jsou
veřejné subjekty vždy v rámci veřejné podpory považovány za velký podnik. V tomto případě pak výše
dotace činí pouze 25 %. V případě investičních výdajů nepřesahujících částku 200 000 EUR lze žádost
podat v režimu DeMinimis, dotace v tomto případě může činit 85 %.
K žádosti o dotaci je nutno mimo projektové dokumentace ( u stavebních projektů v rozsahu územního
rozhodnutí či stavebního povolení) dále doložit Analýzu potenciálu tvorby odpadů, která musí zdůvodnit
potřebnost navrženého opatření.
V rámci podporovaných opatření lze dále pořídit svozovou techniku, zde však maximální dotace činí vždy
25 %, bez ohledu na formu podpory a velikost podniku.
V současné době je aktuálně vyhlášená 69. výzva, v rámci které je možné uplatnit žádost na sběrné
nádoby.
Pro výstavbu kompostáren byla dosud vyhlášena pouze 5. výzva. Další výzva dle SFŽP nebude vyhlášena
dříve, než proběhne zhodnocení další potřeby těchto zařízení.
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E. Závěr a doporučení
Stávající způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu téměř ve všech případech splňuje
požadavky platné legislativy ČR pro nakládání s bioodpady na území obcí. Pouze v obci Horní Lomná je
nutné systém doplnit o některou z navržených variant.
V rámci ekonomické části byly srovnány možné varianty u odděleného sběru biologicky rozložitelného
odpadu a jeho následného zpracování. Současný systém kompostérů a doplňkového sběru je oproti
posuzovaným variantám nejméně nákladný, případné rozšiřování s sebou ponese navýšení provozních
nákladů.
V rámci analytické části byly porovnány dopady instalace kompostérů v uplynulých letech s celkovou
produkcí komunálního odpadu v obcích. Ze srovnání vyplývá, že množství skládkovaných biologicky
rozložitelných odpadů se po instalaci kompostérů výrazně nezměnilo. Důvodem může být nedostatečně
dlouhé posuzované období. Přesto lze doporučit minimálně výraznější osvětu. Teoretické množství, které je
nyní skládkováno, může činit až 1 252 tun, jeho odklonění bude mít výrazný efekt v celkových nákladech.
Ze srovnání dále vyplývá pozitivní efekt v obcích se zavedeným motivačním systémem. Ten se nejvíce
projevuje v nárůstu množství vyseparovaných složek (papír, plast, sklo). Tudíž by motivační systém mohl
být rozšířen o biologicky rozložitelný odpad.
Možnosti financování investic z OPŽP jsou ve stávajícím programovém období skromnější, vztahují se
prakticky jen na oddělený sběr, ostatní oblasti jsou omezenější, a to především z hlediska celkové výše
podpory.
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