
STUDIE

Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně
jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny 

Bohumínsko

MANAŽERSKÝ SOUHRN NÁVRHOVÉ ČÁSTI

NÁVRH KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH OPATŘENÍ

listopad 2013

Zpracoval: Ing. Lumír Macura
Po jednání pracovní skupiny 7.11. 2013.



Obsah

1. NÁVRH KRÁTKODOBÝCH OPATŘENÍ...............................................3

1.1 Analýza výtěžnosti odděleného sběru využitelných složek.............................................3
1.2 Zvýšení hustoty sběrné sítě tříděného odpadu.................................................................3
1.3 Sjednocení sběrné sítě nádob na tříděný odpad ...............................................................4
1.4 Analýza ekonomiky tříděného sběru ...............................................................................5
1.5 Analýza nákladů na nakládání se směsným komunálním odpadem ................................5

2. NÁVRH DLOUHODOBÝCH OPATŘENÍ...............................................6

2.1 Prevence vzniku odpadu...................................................................................................6
2.2 Opatření ke zvýšení hustoty sběrné sítě tříděného dopadu..............................................6
2.3 Opatření k obnově stávající sběrné sítě tříděného odpadu...............................................7
2.4 Zařízení pro úpravu odpadů a výrobu obchodovatelných druhotných surovin................7
2.5 Zvýšení efektivnosti tříděného sběru ..............................................................................8
2.6  Zvýšení efektivnosti  nakládání se směsným komunálním odpadem ............................8



1. NÁVRH KRÁTKODOBÝCH OPATŘENÍ

1.1 Analýza výtěžnosti odděleného sběru využitelných složek

Bohumín, ve srovnání  s městy obdobné velikosti  dosahuje nadprůměrných výsledků v komoditě
papír a sklo a komodita plasty se pohybuje okolo celorepublikového průměru. Ostatní města a obce
jsou až na výjimky v komoditě sklo v Dětmarovicích a komoditě plast v Rychvaldu a Dolní Lutyni
velmi podprůměrné ve srovnání s obcemi obdobné velikosti.

Tabulka: Dosažená výtěžnost nádobového a pytlového sběru v obcích MAS a potřeba růstu na 
průměrné hodnoty obcí obdobné velikosti ČR (kg/obyvatele a rok)
  
  Města a obce MAS

Papír Plast S
kSkutečná 

výtěžnost 
Potřeba 
navýšení 
na prům.
hodnoty 

Skutečná 
výtěžnost 

Potřeba 
navýšení 
na prům.
hodnoty 

Skutečná 
výtěžnost 

Potřeba 
navýšení 
na prům. 
hodnoty 

Město Bohumín 14,7 8,1 0,1 12,6

Město Petřvald u Karviné 3,3 9,0 3,1 6,7 7,2 3,6

Město Rychvald 4,3 8,1 10,3 9,7 1,0

Obec Dětmarovice 1,1 11,3 9,0 0,8 15,4

Obec Dolní Lutyně 3,9 8,5 10,4 9,0 1,8

Obec Doubrava 5,6 3,8 3,4 7,3 2,3 9,4

Obec Petrovice u Karviné 1,3 11,1 3,2 6,7 1,6 9,2
Výkazy EKO-KOM 2012

Opatření K1:
Projednat výsledky analýzy srovnání s městy a obcemi podobné velikosti v radách jednotlivých 
měst a obcí. Rozhodnout (či nerozhodnout) o záměru dosáhnout průměrné hodnoty obcí obdobné 
velikosti. 
Z: rady měst a obcí T: 31.1. 2014

Opatření K2:
Rozhodnout o záměru spolupráce (či nespolupráce) s okolním městy a obcemi v oblasti sběru 
komodit papír, plasty a sklo. V případě spolupráce v alternativách rozsahu:
a) společný sběr využitelných složek (ne či ano; pokud ano, za jakých podmínek)
b) společný postup vůči svozovým firmám (ne či ano; pokud ano, za jakých podmínek)
c) společný postup při zahušťování sběrné sítě (ne či ano; pokud ano, za jakých podmínek)
d) společný postup při sjednocování sběrné sítě  (ne či ano; pokud ano, za jakých podmínek)
Z: rady měst a obcí T: 31.1. 2014

1.2 Zvýšení hustoty sběrné sítě tříděného odpadu

S ohledem na nastavený systém sběru, kdy obce, jako Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné mají,
díky své zástavbě a hustotě osídlení, systém nastavený primárně na pytlový sběr, plastů a papíru,
byla provedena redukce počtu sběrných hnízd právě s ohledem na podíl sběru realizovaného přes
kontejnerovou sběrnou síť. 
Komodita  plasty  je  dostatečně  saturovaná  počtem  kontejnerů, největší  rezervy  jsou  v kapacitě
sběrné sítě pro komoditu sklo. Zahuštění sběrné sítě by mělo zajistit růst vytříděného množství a
jeho odklonění od směsného komunálního odpadu.
Úvahy a rozšiřování sítě sběrných hnízd je limitováno nejen finanční náročností, ale i vhodnými
lokalitami s možností umístění nádob a potenciálem výskytu daného odpadu. 



Opatření K3:
Posoudit reálnost navrženého zahuštění sběrné sítě s ohledem na vhodné lokality v území obce pro
umístění kontejnerů na papír a sklo:
Z: odborní referenti měst a obcí T: 31.12. 2013

 Města a obce MAS
Papír
(ks) Plast (ks)

Sklo
směs
(ks)

Celkem
dovybavit
(ks)

Orientační 
náklady na 
zahuštění sítě 
(tis. Kč)

Město Bohumín 13 9 22 253

Město Petřvald u Karviné 23 30 53 247

Město Rychvald 23 23 46 215

Obec Dětmarovice 23 8 31 140

Obec Dolní Lutyně 0 16 16 75

Obec Doubrava 3 5 8 38

Obec Petrovice u Karviné 4 29 33 156

Celkem 89 120 209 1 123

 
Celkové náklady na zajištění optimální hustoty sběrné sítě představují cca 1,2 mil Kč. V loňském
roce město Bohumín odprodalo svou sběrnou síť systému EKO-KOM. Rozvoj a obnovu sítě ve
městě Bohumín bude zajišťovat systém EKO-KOM. Pro zbývající obce se jedná o investici cca 900
tis. Kč.

Opatření K4:
Posoudit a doporučit způsoby vlastnictví pro zahuštění sběrné sítě:
a) formou pronájmu u svozové firmy,
b) v rámci spolupráce se systémem EKO-KOM,
c) využít nového programovacího období 2014-2020 a dotací z OP ŽP.
Z: rady měst a obcí T: 31.1. 2014

1.3 Sjednocení sběrné sítě nádob na tříděný odpad 

Byly vyhodnoceny varianty možného sjednocení sběrné sítě v rámci celé MAS. V případě zajištění
100% vlastnictví nádob na tříděný sběr obcemi MAS byly posouzeny dvě varianty: 

 Nádoby s horním výsypem pro komodity papír a plast a nádoba se spodním výsypem pro
komoditu sklo. 

 Nádoby se spodním výsypem pro sběr všech hlavních komodit papír, plast a sklo. 

V případě vybavení území obcí MAS nádobami s horním výsypem o objemu 1100 l pro komodity
papír a plast a nádobami se spodním výsypem o objemu 1500 l pro komoditu sklo v počtu dle
tabulky č. 7 by se jednalo o investici cca 6 mil. Kč. 

V případě  vybavení  území  obcí  MAS  nádobami  se  spodním  výsypem  o  objemu  2500  l  pro
komodity papír a plast a nádobami se spodním výsypem o objemu 1500 l pro komoditu sklo v počtu
dle tabulky č. 7 by se jednalo o investici cca 10 mil. Kč. 

Opatření K5:
Posoudit a doporučit zachování či změnu vlastnictví stávající sběrné sítě (při současné koordinaci
sjednocování sběrné sítě u spolupracujících obcí):
a) zachovat formu pronájmu nádob od svozové firmy,
b) získat nádoby bezplatně v rámci spolupráce se systémem EKO-KOM,



c) pořídit vlastní nádoby v rámci nového programovacího období 2014-2020 z dotací z OP ŽP.
Z: rady měst a obcí T: 31.1. 2014

1.4 Analýza ekonomiky tříděného sběru 

Ze studie jsou patrny výrazné rozdíly v jednotkových cenách za zajištění tříděného sběru. 
Možné příčiny: 

 způsob konstrukce a stanovení ceny za tříděný sběr
 nastavení četnosti svozu, zaplněnost nádob při svozu

Opatření K6:
Posoudit  u  stávajících  smluvních vztahů možnost  úpravy způsobu konstrukce ceny za realizaci
sběru  svozu  a  úpravy tříděného sběru  s  vazbou na  skutečně  vytříděné  množství,  přehodnocení
frekvence svozu s ohledem na maximální využití sběrných prostředků a započtení části příjmu z
prodeje druhotných surovin.
Z: rady měst a obcí T: 

1.5 Analýza nákladů na nakládání se směsným komunálním odpadem 

Náklady na směsný komunální odpad se skládají z pronájmu nádob, pokud nejsou ve vlastnictví
obce, či občanů, nákladů na sběr, svoz a přepravu k jejich využití či odstranění. Směsný komunální
odpad z obcí  je odstraňován skládkováním. Možnou příčinou velkých jednotkových rozdílů cen
mezi jednotlivými obcemi může bát kalkulace ceny na výsyp, která nezohledňuje množství odpadu,
které bylo svezeno a uloženo na skládce. 
Na území obcí zajišťují nakládání s komunálními odpady tyto svozové společnosti:

 Depos Horní Suchá, a.s. (2 obce);
 Marius Pedersen, a.s. (2 obce); 
 A.S.A. Brno s.r.o.; 
 A.S.A. spo s.r.o. ; 
 BM servis, a.s.

Nejstarší smlouva je z roku 1996, největší počet dodatků je 16. Smlouvy jsou na dobu neurčitou,
pouze jedna smlouva je z roku 2012 na dobu určitou do roku 2017.

Opatření K7:
Posoudit u stávajících smluvních vztahů možnost úpravy způsobu konstrukce ceny za nakládání se
směsným komunálním odpadem s doporučením rozdělit konstrukci ceny na:

o pronájem nádob (Kč/ks), 
o sběr a svoz (Kč/km; Kč/výsyp …), 
o odstranění (Kč/t)

Z: rady měst a obcí T: 

Opatření K8:
U starších smluv s množstvím dodatků zvážit jejich shrnutí do jednoho přehledného dodatku.
Z: rady měst a obcí T: 



2. NÁVRH DLOUHODOBÝCH OPATŘENÍ

2.1 Prevence vzniku odpadu

V rámci ČR bude do konce roku 2013 připraven Národní plán prevence, na základě něhož budou 
zpracovávat plány prevence pro jednotlivé kraje v rámci POH. 

Opatření D1:
Vyčkat na konkrétnější opatření až po vydání Národního plánu prevence (NPV). 

T: po vydání NPV

2.2 Opatření ke zvýšení hustoty sběrné sítě tříděného dopadu

V návaznosti na posouzení místní prostorové reálnosti umístění kontejnerů na papír a sklo v rámci
zahuštění sběrné sítě dle jednotlivých obcí dle tabulky (po vyplnění žlutých polí tabulky do 1/2014):

 Města  a  obce
MAS

Papír
(ks)
studie

Papír
(ks)
realita

Sklo
směs (ks)
studie

Sklo  směs
(ks)
realita

Celkem
dovybavit
(ks)
studie

Celkem
dovybavit
(ks)
realita

Orientační 
náklady na 
zahuštění 
sítě (tis. Kč)
studie

Orientační 
náklady na 
zahuštění 
sítě (tis. Kč)
realita

Město
Bohumín 13 9

22
253

Město  Petřvald
u Karviné 23 30

53
247

Město
Rychvald 23 23

46
215

Obec
Dětmarovice 23 8

31
140

Obec  Dolní
Lutyně 0 16

16
75

Obec Doubrava 3 5 8 38
Obec  Petrovice
u Karviné 4 29

33
156

Celkem 89 120 209 1 123

 

Opatření D2:
Rozhodnout o druhu nádob pro zahuštění sběrné sítě v alternativách:
a) pořídit nádoby s horním výsypem pro papír (kontejnery 1100 l) a se spodním výsypem pro sklo
(zvony, kolik v jednotlivých objemech)
b) pořídit nádoby se spodním výsypem pro papír a sklo (zvony, kolik v jednotlivých objemech)
Z: rada města, obce T: 

Opatření D3:
Realizovat zahuštění sběrné sítě ve své obci  (dle doporučeného způsobu financování a přístupu k
vlastnictví)
a) pronajmout nádoby od svozových firem zajišťujících tříděný sběr v obcích a městech,
b) zajistit zahuštění sběrné sítě v rámci spolupráce se systémem EKO-KOM,
c) využít nového programovacího období 2014-2020 a dotací z OP ŽP.
Z: rada města, obce T: 



2.3 Opatření k obnově stávající sběrné sítě tříděného odpadu

Opatření D4:
Realizovat  obnovu stávající  sběrné sítě ve své obci   (dle  doporučeného způsobu financování  a
přístupu k vlastnictví)
a) zachovat pronájem či pronajmout nádoby od svozových firem zajišťujících tříděný sběr v obcích
a městech,
b) zajistit obnovu stávající sběrné sítě vrámci spolupráce se systémem EKO-KOM,
c) využít nového programovacího období 2014-2020 a dotací z OP ŽP.
Z: rada města, obce T: 

2.4 Zařízení pro úpravu odpadů a výrobu obchodovatelných druhotných
surovin

Produkce vytříděných odpadů z měst a obcí MAS lze očekávat, při dosažení průměrných hladin
výtěžností z nádobového a pytlového sběru celkem 1800 t, jak vyplývá z tabulky:

Tabulka produkce hlavních sbíraných komodit v rámci nádobového a pytlového sběru (t/rok)
 Papír Plast Sklo Celkem Celkem

sbírané množství 424 389 522 1335

potenciál růstu 273 97 102 472

celkem 697 486 624 1807

Z dlouhodobého  hlediska  je  doporučeno  spíše  využít  kapacit  stávajících  výkonnějších
dotřiďovacích linek v okolí, přehled některých možných odběratelů je uveden v tabulce: 
 
Tabulka Přehled úpravců

Úpravce Provozovna Komodita
BM servis a.s. Krátká  775,  Bohumín  –  Nový

Bohumín 735 81 
Plast, Papír

Frýdecká skládka a. s. K Sedlištím 12, 738 01  Frýdek-
Místek

Plast, Sklo čiré,  Sklo směsné

OZO Ostrava s. r. o. Frýdecká  680/444    719  00
Ostrava

Plast, Sklo čiré, Sklo směsné

A.S.A.  spol.  s  r.  o.,  pobočka
Ostrava

Frýdecká  740/504,  739  32 
Ostrava

Papír, Plast

Nehlsen Třinec s. r. o. Oldřichovice  868,    Třinec  -
Oldřichovice

Plast, Sklo čiré, Sklo směsné

ECOPAK, spol. s r. o. Střádalů 664/61, 718 00 Ostrava Papír

Opatření D5:
Rozhodnout o způsobu úpravy odpadu a výroby obchodovatelných druhotných surovin 
a) zachovat stávající stav úpravy a obchodování s druhotnými surovinami prostřednictvím svozové
firmy, ovšem při zprůhlednění nákladů na úpravu a výnosů z prodeje,
b) samostatně poptávat dotřídění a prodej,
c) provozovat vlastní dotřiďovací linku pro spolupracující obce (za předpokladu využití nového
programovacího období 2014-2020 a dotací z OP ŽP).
Z: spolupracující obce T: 

2.5 Zvýšení efektivnosti tříděného sběru 
Z dlouhodobého hlediska je zásadní, zda budou provedena strategická rozhodnutí o užší spolupráci



obcí v oblasti tříděného sběru využitelných odpadů:
 zda využít všech dostupných finančních zdrojů, 
 zda využít úspor z množstevního rozsahu společného řešení,
 zda usilovat o zajištění samofinancovatelnosti tříděného sběru,
 zda dosáhnout kvalitního smluvního vztahy s dodavatelem služeb 

o v zajištění primárního sběru - rozklíčování nákladů na:
 systém sběru – pronájmy nádob (poku nebudou vlastní), opravy a údržba
 obsluha  systému  sběru,  výsypy  nádob,  nakládka  vykládka  a  přeprava  k

úpravě
o v zajištění úpravy odpadu na obchodovatelnou druhotnou surovinu

 cena za úpravu odpadu 
 příjmy z prodeje druhotných surovin 

Opatření D6:
V případě přijetí strategického rozhodnutí zpracovat podklady pro realizaci společného výběrové
řízení pro dodavatele sběru tříděného odpadu, jeho úpravu a prodej druhotných surovin. 
Z: realizační tým meziobecní spolupráce T: 3-6/ 2014

2.6  Zvýšení efektivnosti  nakládání se směsným komunálním odpadem 

Z dlouhodobého hlediska je zásadní, zda budou provedena strategická rozhodnutí o užší spolupráci
obcí v oblasti nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO). 

Opatření D7:
V případě přijetí strategického rozhodnutí zpracovat podklady pro realizaci společného výběrové
řízení pro dodavatele v oblasti SKO.
Z: realizační tým meziobecní spolupráce T: 3-6/ 2014

Opatření D8:
V případě zachování samostatného postupu obce v oblasti SKO, v případě uzavírání nových smluv
je doporučeno rozdělit komplexní smlouvy pro zajištění nakládání s SKO na dvě smlouvy:

 zajištění nakládání s využitelnými složkami KO (papír, plast, sklo, nk)
 zajištění SKO, VO, NO, Bio. .

Z: rada města, obce T: 

Opatření D9:
Při kalkulaci  ceny za zajištění nakládání s SKO je doporučeno kalkulaci členit na:

 cenu za pronájem nádob, pokud jsou nádoby na SKO pronajaty, Kč/ks
 cenu za opravy a údržbu nádob Kč/ks 
 cena za mytí nádob (vnější příp. vnitřní) Kč/ks
 cenu za svoz např. Kč/výsyp, Kč/km
 cenu za využití či odstranění odpadu: základní cena + zákonné poplatky (finanční rezerva + 

skládkovací poplatek) Kč/t
Doporučuje se zakomponovat do smlouvy:

 cenu za opravy a údržbu nádob - Kč/ks 
 cena za mytí nádob (vnější příp. vnitřní) - Kč/ks
 garance výměny poškozené nádoby – dny
 definování podmínek úklidu stanovišť nádob a znečištění způsobených při obsluze nádob

Z: rada města, obce T: 
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