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Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství

1 ÚVOD
Současný rozvoj společnosti přináší kromě mnoha pozitivních trendů i větší
produkci odpadů. Vyšší produkce odpadů v konzumní společnosti nemusí
nutně představovat pouze významnou ekologickou zátěž, naopak změny
spotřebitelského chování a moderní technologie mohou Českou republiku
přiblížit k recyklačním společnostem západní Evropy.
Obce jsou, dle zákona, původci komunálních odpadů, a proto mají přímou
odpovědnost za fyzické nakládání s odpady na svém území. Každá obec
vytváří vlastní systém sběru, svozu a dalšího nakládání s odpady.
Tento dokument má za cíl zlepšit současný stav odpadového hospodářství
v obci. Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství obce
Vacenovice 2022–2030 je zpracována v souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o odpadech a závaznou částí Plánu

odpadového

hospodářství

Jihomoravského kraje.
Strategie je rozdělena na tři části: analytickou, návrhovou a implementační.
Analýza podrobně definuje současný stav a formuluje klíčové problémy
odpadového hospodářství v obci Vacenovice. Jako vstupní data analýzy
posloužilo několik zdrojů. V první řadě se jednalo o data ČSÚ ohledně sociodemografických charakteristik obce. Podkladem pro analýzu současné situace
OH v obci byly také výsledky dotazníkového průzkumu. Elektronické
dotazníky byly dostupné všem občanům Vacenovic na webových stránkách
obce v průběhu listopadu a prosince 2021. V neposlední řadě byly velice
důležité ostatní informace o nakládání s odpady, které poskytla obec
Vacenovice.
Návrhová část obsahuje vizi rozvoje, výčet oblastí podpory odpadového
hospodářství. V kapitole, která se zabývá implementací, jsou rozpracovány
konkrétní opatření, včetně finanční a věcné odpovědnosti.
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2 ODPADY
Cílem kapitoly je představení základních pojmů a legislativních předpisů
z oblasti

odpadového

hospodářství.

Termíny

vycházejí

ze

zákona

č. 541//2020 Sb., o odpadech.

2.1 Základní pojmy
ODPAD
je každá movitá

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

věc,

je činnost zaměřená na předcházení vzniku

které se osoba

odpadů, na nakládání s odpady a

zbavuje,

následnou péči o místo, kde jsou odpady

má úmysl nebo

trvale uloženy a kontrola těchto

povinnost se jí

činností.

zbavit.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
vzniká oddělením odpadů dle jeho druhu a povahy s cílem
usnadnit jeho specifické zpracování. Třídí se dle jednotlivých
využitelných složek.

KOMUNÁLNÍ ODPAD

BIOLOGICKY

je veškerý odpad vznikající na

ROZLOŽITELNÝ

území obce při činnosti

ODPAD

fyzických osob,

je odpad, který podléhá

s výjimkou odpadů

aerobnímu nebo anaerobnímu

vznikajících u právnických

rozkladu.

osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
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představuje takový odpad, který

SBĚR ODPADŮ

obsahuje látky vyznačující se

je soustřeďování odpadů právnickou
osobou nebo podnikající fyzickou

jednou či více nebezpečnými

osobou od jiných osob pro účely

vlastnostmi.

předání do zařízení ke zpracování
odpadu.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
je složka komunálních odpadů, která zůstává po vytřídění opětovně

využitelných a nebezpečných složek odpadu.
OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

NAKLÁDÁNÍ S

zahrnuje postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich

ODPADY

části, které nejsou odpadem, znovu použity ke

zahrnuje sběr,

stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny.

shromažďování
a skladování odpadu,

SKLÁDKA

jeho úpravu, využití,

je zařízení pro odstranění odpadů pomocí

odstranění, obchodování

jejich řízeného povrchového nebo

s odpadem nebo

podpovrchového ukládání.

přepravu odpadu.

MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ODPADU
je způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití
odpadů jako materiálu k původním nebo jiným účelům, s výjimkou
bezprostředního získání energie.
SKLÁDKOVÁNÍ

ODSTRANĚNÍ

je způsob trvalého odstranění odpadu na
určené místo. V současné době je cílem
neustále snižovat množství odpadu
odstraňovaného tímto způsobem.

ODPADU
je činnost, která není
využitím odpadů, a to
i v případě, že tato

RECYKLACE

činnost má

je znovu zpracování na výrobky, materiály, látky pro

jako druhotný důsledek

původní nebo pro jiné účely. Nezahrnuje energetické
využití a přepracování na materiály, které mají být použity

znovuzískání látek nebo

jako palivo nebo jako zásypový materiál.

energie.
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2.2 Legislativa odpadového hospodářství
Kapitola Legislativa odpadového hospodářství se zabývá vymezením
prioritních cílů evropské legislativy a dále řeší směřování českého národního
odpadového hospodářství dle platných zákonů.

2.2.1 Cíle evropské legislativy

2.2.2 Směřování odpadového hospodářství České republiky
Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., reflektuje cíle stanovené Evropskou unií,
a

to

zejména

odklon

od

skládkování,

důraz

na

zvýšení

třídění

a recyklaci odpadů.
Do roku 2025 musí Česká republika recyklovat komunální odpad z 55 %.
V roce 2030 z 60 % a v roce 2035 z 65 %. Zákon stanovuje postupné
zvyšování poplatku za ukládání využitelných odpadů na skládky, ze
současných 800 Kč/tunu až na 1850 Kč/tunu v roce 2029. K odklonu od
skládkování by obcím měl pomoci systém PAYT (Pay as you throw), tedy
platba poplatku za komunální odpad podle toho, kolik ho občan vyprodukuje.
Konec skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů je stanoven
na rok 2030.
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2.2.3 Právní předpisy
V České republice existuje několik zákonných předpisů, upravujících odvětví
odpadového hospodářství.
Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech
Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany ŽP a zdraví lidí
a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů
a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií OH za současné sociální únosnosti
a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo dosaženo cílů OH a umožněn přechod
k oběhovému hospodářství.
Zákon č. 542/2020 Sb., Zákon o výrobcích s ukončenou životností
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU, zároveň navazuje na přímo
použitelné předpisy EU a upravuje – pravidla pro předcházení vzniku odpadu
z vybraných výrobků; práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných
výrobků na trh; práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou
životností; působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu
z vybraných výrobků a v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností.

Zákon č. 545/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů
Účelem zákona je chránit ŽP předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména
snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto
obalech obsažených v souladu s právem EU.
Plán odpadového hospodářství České republiky 2015–2024
POH ČR je nástroj pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci
dlouhodobé strategie
jednoznačně

odpadového

předcházení

hospodářství. Hlavními

vzniku

odpadu

a

cíli

zvýšení

plánu

je

recyklace

a materiálového využití odpadů.

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016–2025
POH JMK je nástroj pro řízení odpadového hospodářství v Jihomoravském kraji.
Jako hlavní cíl si vytyčuje vytvoření podmínek vedoucích k nižší spotřebě
primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. JMK se zavazuje
k přechodu na oběhové hospodářství a k přiblížení se evropské recyklační
společnosti.
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3 ANALYTICKÁ
ČÁST
Analytická část strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství má
za cíl poskytnout informace a znalosti potřebné pro strategické plánování
z hlediska odpadového hospodářství. Na základě poznatků a popisu
současné situace v obci Vacenovice lze vyvodit závěry a stanovit budoucí
kroky významné pro rozvoj odpadového hospodářství v zájmovém území.
Z výsledků analytické části je formulována návrhová a implementační část.

3.1 Charakteristika obce
Vacenovice se nacházejí v jihovýchodní části Jihomoravského kraje, přibližně
66 km jihovýchodně od krajského města Brna.
Vacenovice

na

severu

sousedí

s

obcí

Skoronice

(534

obyvatel),

na východě s městem Vracov (4 569 obyvatel), na jihozápadě s obcí
Ratíškovice (4 001 obyvatel), na západě s obcí Milotice (1 882 obyvatel).
Obec tvoří jedno katastrální území (Vacenovice u Kyjova, KÚ 775932),
celková výměra obce je 1 464,95 ha. Obec je o něco méně populačně
zahuštěná než Jihomoravský kraj, hustota zalidnění obce odpovídá
150 obyvatelům na km2 a hustota zalidnění kraje je 166 obyvatel na km2.
Kyjov leží v průměrné nadmořské výšce 208 m n. m. Územím obce protéká
několik menších, nevýznamných vodních toků.
První písemná zpráva o Vacenovicích je z roku 1228. Ke vzniku samostatné
obce Vacenovice došlo roku 1930 osamostatněním od obce Milotice.
V obci Vacenovice žilo k 31. 12. 2020 celkem 2 194 obyvatel, z toho 1 109
mužů a 1 085 žen. Průměrný věk obyvatel v tomtéž roce činil 42 let, což je
nejnižší hodnota v porovnání se všemi nadřazenými celky – okresem
Hodonín (43,8), Jihomoravským krajem (42,6) a celou Českou republikou
(42,6 let).
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Obr. 1: Katastrální území obce Vacenovice

Jak lze vidět na obr. 2, počet obyvatel se během posledních 20 let měnil
poměrně dynamicky, ale celkově má stoupající trend.
V budoucnu lze očekávat mírný nárůst počtu obyvatel, tento trend bude
ovlivněn zejména přirozeným a migračním přírůstkem. S narůstáním počtu
obyvatel obce souvisí zvýšení produkce odpadů a nákladů na jeho odvoz,
třídění a zpracování v budoucnu.
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Obr. 2: Vývoj a prognóza počtu obyvatel v letech 2001–2026
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Obr. 3: Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v letech 2010–2020

Z územního plánu je patrné, že v obci je značné množství zastavitelných
ploch k výstavbě nových rodinných domů. Stavební parcely by do obce
mohly v budoucnu přilákat mladé rodiny s dětmi. Výstavba nových bytů má
v obci kolísající charakter, v roce 2020 bylo v přepočtu na 1000 obyvatel
dokončeno méně bytů než v nadřazených územních celcích (viz obr. 3), což
se ale v následujících letech může změnit.
Jak vychází z tabulky č. 1 obec je nadstandardně vybavena.
Tab. 1: Základní vybavenost obce
Vodovod
✔✔

Rozvojové plochy

✔

Kanalizace + ČOV

✔

Ochranná pásma

✔

Rozvod el. NN

✔

Zdravotnické zařízení

✔

Plynovodní síť

✔

Pošta

✔

Veřejné osvětlení

✔

Škola

✔

Napojení na silnici I. třídy

✔

Kulturní dům

✔

Sběrný dvůr

✔

Knihovna

✔

Zastávka autobusu

✔

Obchod

✔

Stranice vlaku

✖

Restaurační zařízení

✔

3.2 Současný stav odpadového hospodářství
Kapitola obsahuje popis nakládání s odpady ve Vacenovicích, přehled
sběrných hnízd nebo celkovou produkci různých druhů odpadů.
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3.2.1 Základní charakteristiky odpadového hospodářství
Svoz komunálního odpadu probíhá jednou za 14 dní, svozovou společností
je MEGAWASTE, spol. s.r.o. s provozovnou v Hodoníně. Veškerý komunální
odpad z obce je skládkován na skládce v Těmicích a na skládce Hraničky
v Mutěnicích. Další společnosti, se kterými má obec uzavřenou smlouvu
o svozu odpadu je KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. provádějící sběr kovů v obci.
Společnost ZERA Ratíškovice, a.s. obstarává v obci svoz biologicky
rozložitelného odpadu, DIMATEX CS, spol. s.r.o. sváží textilní materiály
z obce a LIKOL, spol. s.r.o. pokrývající svoz betonu. Poplatek za odpad
v roce 2021 činil 720 Kč za osobu. Výše poplatku od roku 2016 do roku 2019
byla o 120 Kč nižší, následně došlo k navýšení částky zejména kvůli
zvyšování nákladů na odpadové hospodářství.
Tab. 2:Vývoj výše poplatku za svoz odpadu
2016
2017
2018
Částka (Kč)

600

600

600

2019

2020

2021

600

720

720

V obci Vacenovice je zaveden oddělený sběr odpadu. Občané Vacenovic mají
možnost využívat pytlového sběru plastů, papíru a nápojových kartonů
od domu. Odpad z domácností je svážen jednou měsíčně, konkrétně každou
druhou středu v měsíci. Odpad je svážen na sběrný dvůr, kde jsou jednotlivé
složky odpadu následně slisovány.

Obr. 4: Svoz tříděného odpadu od domu
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Obr. 5: Umístění sběrných hnízd a druhy sběrných nádob

Dále jsou občanům k dispozici nádoby na třídění papíru, plastu, skla, olejů,
kovů a biologicky rozložitelných odpadů v rámci 7 sběrných míst
rozmístěných v obci – viz tabulka 3. Biologicky rozložitelný bioodpad je
možné ukládat do velkoobjemového kontejneru umístěného na hřišti.
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Tab. 3: Sběrná hnízda v obci Vacenovice – stav v roce 2021
BIO odpad

Jedlé oleje

a tuky

Kovy

Elektro

Textil

Sklo

barevné

Sklo čiré

Hřiště,

Plast

Papír

U

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

1

1

-

-

-

1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

2

čp. 610
Rúdnická,
čp. 91
Farní,

čp.

466
Dřínovec,
čp. 493
Dřínovec,
čp. 497
Pod
Kostelem,
čp. 317
Areál

1

hřiště

Ostatní druhy odpadu mohou občané Vacenovic odevzdávat do sběrného
dvora, který byl pro veřejnost otevřen v červenci roku 2011. Výstavba
sběrného dvora byla realizována díky dotaci ze státního rozpočtu, za finanční
spoluúčasti Státního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje.
Sběrný dvůr slouží pouze občanům Vacenovic a jeho provozní doba je v úterý
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin v sobotu od 8 do 12 hodin. Na sběrný dvůr
je možné odevzdat následující druhy odpadu: pneumatiky, stavební suť,
trávu, listí, dřevo, železný šrot, barevné kovy, sklo, papír, plasty
a nebezpečné odpady, jako jsou barvy, ředidla či postřiky.
Sběrný dvůr je vybaven štěpkovačem a lisem na odpad.
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Obr. 6: Sběrný dvůr v obci Vacenovice

V rámci podpory třídění jednotlivých druhů odpadů obec plánuje svým
občanům rozdat celkem 700 ks tašek na tříděné odpady.
Pro lepší nakládání s bioodpady pořídily Vacenovice v roce 2013 domácí
kompostéry. V rámci tohoto projektu obce bylo občanům zapůjčeno celkem
300 ks kompostérů. Bioodpady je mimo domácí kompostování možné
odevzdávat do 2 nádob umístěných u hřbitova (Pod Kostelem, čp. 317),
do velkoobjemového kontejneru na hřišti, a v rámci sběrného dvora.
Na veřejném
komunální

prostranství

odpad,

svoz

je

umístěno

zajišťuje

několik

technický

popelnic

pracovník

na
dle

směsný
potřeby.

V současné době se na veřejném prostranství a u autobusových zastávek
nachází celkem 4 koše na tříděný odpad.
Na hřbitově jsou nově umístěny 2 nádoby na bioodpad a nádoba na plast.
Obec Vacenovice má v rámci projektu Jihomoravského kraje 500 ks vratných
kelímků, dalších 1000 ks obec získala v rámci projektu mikroregionu
Kyjovské Slovácko. Vacenovice tyto kelímky využívají zejména při obecních
akcích.
V České republice slouží 1 sběrné hnízdo průměrně pro 118 obyvatel.
Ve Vacenovicích obsluhuje 1 sběrné hnízdo průměrně 313 osob.
Více než polovina obytných budov v obci (přesně 50, 3 %) nemá sběrné místo
s kontejnery na třídění odpadů v optimální docházkové vzdálenosti do 200 m
(viz obr. 7). Ke sběrnému hnízdu mají občané v rámci ČR průměrnou
vzdálenost 91 m od domu.
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Obr. 7: Docházková vzdálenost ke sběrným hnízdům
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Obr. 8: Sběrné hnízdo Farní, čp. 466

Obr. 9: Sběrné hnízdo Pod Kostelem, čp. 317

3.2.2. Produkce odpadu v obci Vacenovice
Ve Vacenovicích je produkce odpadu zaznamenána v údajích za obec a zvlášť
je zaznamenána produkce odpadu ve sběrném dvoře. Jelikož na sběrný dvůr
mohou odpad odevzdávat pouze obyvatelé Vacenovic, pracuje následující
kapitola se souhrnnými hodnotami vyprodukovaného odpadu za obec
i za sběrný dvůr. Jak lze vidět v tabulce 4 obyvatelé Vacenovic v roce 2019
vyprodukovali výrazně méně odpadů v porovnání s průměrnou produkcí
odpadů

obyvatel SO

ORP,

kraje

i celé

republiky.

Velké

množství

vyprodukovaného odpadu u vyšších samosprávných celků je dáno například
přítomností velkých firem, podniků, automobilek a jiných závodů na daném
území.
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Firmy produkují velké množství odpadu, který je následně započítán
do celkové produkce všech odpadů na daném území. Po přepočtení
na jednoho obyvatele je tudíž hodnota výrazně vyšší, než je tomu u obce,
na jejímž území se takto signifikantní producenti nenacházejí. Celková
produkce komunálního odpadu byla ve Vacenovicích také nižší než krajský
nebo republikový průměr.
Obec Vacenovice však převyšuje všechny nadřazené celky v produkci
směsného komunálního odpadu – jedná se o negativní zjištění. V roce 2020
činila průměrná produkce SKO 291,8 kg na osobu. Tento údaj ukazuje
o 91,2 kg na 1 obyvatele vyšší produkci odpadů ve srovnání se SO ORP
Kyjov.
Tab. 4: Srovnání produkce odpadů Vacenovic s nadřazenými celky
2020

Celková
produkce všech
opadů [kg/ob]

Celková
produkce KO
[kg/ob]

Celková
produkce SKO
[kg/ob]

Česká republika

3 597,9

535,4

259,8

Jihomoravský kraj

4 018,8

525,6

246,4

SO ORP Kyjov

2 085,7

590,0

200,6

Vacenovice

1 001,9

567,9

291,8

Z tabulky 5 je patrné, že se průměrná produkce SKO ve Vacenovicích
neustále stoupá, tomuto trendu by bylo vhodné zabránit.
Veškerý směsný komunální odpad je skládkován na skládce Těmice
a skládce Hraničky v Mutěnicích. Skládkování směsného komunálního
odpadu bude v následujících letech omezováno, díky čemuž lze očekávat
i výrazné zdražení ukládání odpadu na skládky.
Tab. 5: Srovnání produkce SKO Vacenovice s nadřazenými celky a její vývoj
Celková produkce
2016
2017
2018
2019
2020
SKO [kg/ob]
Česká republika

266,6

263,9

263,6

260,6

259,8

Jihomoravský kraj

248,5

249,1

249,9

246,3

246,4

SO ORP Kyjov

193,1

189,9

191,8

192,3

200,6

Vacenovice

231,1

247,9

266,6

266,4

291,8
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Tříděné složky odpadů
Co se týče tříděných složek odpadu, jejich produkce v čase má spíše
stoupající tendenci – jedná se o pozitivní zjištění. Jeden obyvatel Vacenovic
v roce 2019 vytřídil průměrně 18 kg papíru (o 4 kg méně, než je průměr
ČR), 10,6 kg skla (o 3,4 kg méně než průměr ČR), a 20,5 kg plastů (o 5,4
kg více, než je průměr ČR) – viz tab. 7.
Tab. 6: Produkce tříděných složek odpadu
Položka
(t/rok)

2016

2017

2018

2019

2020

Průměr

Papír

38,79

29,52

37,49

39,81

67,11

42,54

Plast

24,22

32,85

38,85

45,29

59,46

40,13

Sklo

25,21

22,00

26,28

23,42

27,49

24,88

Tab. 7: Srovnání produkce tříděných složek odpadu ve Vacenovicích
s celorepublikovým průměrem
2019

Papír (kg/ob)

Plast (kg/ob)

Sklo (kg/ob)

Česká republika

22,0

15,1

14,0

Vacenovice

18,0

20,5

10,6

Sběrný dvůr
Obec roku 2011 pro obyvatele otevřela sběrný dvůr. V rámci něj mohou
občané třídit například biologicky rozložitelný odpad, textilní odpad,
velkoobjemový

odpad

a

pneumatiky,

nebezpečné

odpady,

stavební

a demoliční odpady.

Bioodpady
Produkce bioodpadů v čase má spíše klesající tendenci. V rámci projektu
obce bylo v roce 2013 obyvatelům zapůjčeno 300 ks domácích kompostérů.
Právě

domácí

kompostování

může

snižovat

množství

biologicky

rozložitelných odpadů ve sběrném dvoře. Průměrně je obyvateli Vacenovic
vyprodukováno 71,94 kg bioodpadu/rok.
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Tab. 8: Produkce bioodpadu
Položka
2016
2017
(t/rok)
Biologicky
rozložitelný 208,98 211,16
odpad

2018

2019

2020

Průměr

Kg/ob.
průměr

215,60

52,60

100,80

157,81

71,94

Oděv, obuv a hračky
Nevyužívané oděvy, obuv a hračky je mimo sběrný dvůr možné odkládat do
kontejnerů určených pro tento druh odpadu. V obci jsou umístěny dva
kontejnery na textilní odpad, které obyvatelé mohou využívat. V průměru
bylo v obci vytříděno 2,56 kg textilního odpadu na jednoho obyvatele.
Tab. 9: Produkce textilních materiálů
Položka
2016 2017 2018
(t/rok)
Textilní
7,49
5,51
6,19
materiály

2019

2020

Průměr

Kg/ob.
průměr

5,47

3,47

5,63

2,56

Objemný odpad a pneumatiky
V obci je vyprodukováno velké množství objemného odpadu, což je dáno
zejména přítomností sběrného dvora, který umožňuje pohodlný způsob
třídění

tohoto

odpadu.

Množství

velkoobjemového

materiálu

se

ve sledovaném období zvyšuje. V průměru bylo každý rok odevzdáno
84,83 kg velkoobjemového odpadu na jednoho obyvatele Vacenovic.
Pneumatik sběrný dvůr každoročně přijme průměrně 2,5 kg na každou
osobu žijící v obci.
Tab. 10: Produkce objemného odpadu a pneumatik
Položka
(t/rok)

2016

Objemný

146,1

odpad

2

Pneumatiky

3,95

Kg/ob.

2017

2018

2019

2020

Průměr

145,88

179,88

196,95

261,73

186,11

84,83

6,58

6,36

1,95

8,93

5,55

2,53

průměr

Nebezpečné odpady
Ve sledovaném období (2016–2020) bylo na území obce vyprodukováno
několik druhů nebezpečných odpadů. V rámci sběrného dvora bylo
každoročně průměrně odevzdáno 7,87 kg nebezpečného odpadu na jednoho
obyvatele. Největší množství nebezpečného odpadu spadá pod katalogové
číslo 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest.
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Druhým nejčetnějším nebezpečným odpadem jsou Barvy, tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky (20 01 27), následované
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné (15 01 10). Ostatních odpadů řadících se mezi nebezpečné bylo
vyprodukováno pouze nepatrné množství.
Tab. 11: Produkce nebezpečných odpadů
Položka
(t/rok)
Jiné motorové
převodové a mazací

2016

2017

2018

2019

2020

Průměr

Kg/ob.
průměr

0,44

0,75

0,445

0,39

0,00

0,41

0,19

2,60

3,06

2,26

3,75

3,14

2,96

1,35

0,34

0,17

0,00

0,00

0,00

0,10

0,05

0,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,04

13,07

5,69

3,42

18,99

7,58

9,75

4,44

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,02

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,09

0,04

0,00

0,00

0,00

0,25

0,68

0,19

0,09

1,69

3,52

3,29

5,45

4,63

3,71

1,69

18,81

13,20

9,42

28,83

16,03

17,26

7,87

oleje
Obaly obsahující
zbytky
nebezpečných látek
nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla,
filtrační materiály,
čistící tkaniny a
ochranné oděvy
znečištěné
nebezpečnými
látkami
Asfaltové směsi
obsahující dehet
Stavební materiály
obsahující azbest
Rozpouštědla
Zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť
Olej a tuk
neuvedený pod
číslem 20 01 25
Barvy, tiskařské
barvy, lepidla a
pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
Celková produkce
nebezpečných
odpadů
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Stavební a demoliční odpady
Obyvatelé Vacenovic průměrně za každý rok ve sledovaném období
odevzdali na sběrný dvůr 316,66 kg stavebních a demoličních odpadů/ob.
Největší produkce byla zaznamenána u katalogového čísla 17 01 07 – Směsi
nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06. Ostatní druhy stavebních materiálů byly
produkovány pouze v malém množství.
Tab. 12: Produkce stavebních a demoličních odpadů
Položka
(t/rok)

2016

2017

2018

2019

2020

Průměr

Kg/ob.
průměr

Beton

0,00

0,00

23,00

0,00

0,00

4,60

2,10

Směsi nebo
oddělené
frakce betonu,
cihel, tašek a
keramických
výrobků
neuvedené
pod číslem 17
01 06

468,9

619,0

736,4

752,3

819,0

679,12

309,54

Železo a ocel

1,05

1,51

0,69

0,58

0,81

0,93

0,42

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

0,12

0,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,04

13,07

5,69

3,42

18,99

7,58

9,75

4,44

484,83

626,2

763,51

771,87

827,39

694,76

316,66

Izolační
materiály
neuvedené
pod čísly 17
06 01 a 17 06
03
Asfaltové
směsi
obsahující
dehet
Stavební
materiály
obsahující
azbest
Celková
produkce
stavebních a
demoličních
odpadů

Náklady na odpadové hospodářství
Na obr. 10 je zobrazen vývoj nákladů na sběr a odstranění jednotlivých
druhů odpadů a příjmů obce za odpadové hospodářství. Obec získává
finanční prostředky z poplatků za svoz komunálního odpadu od občanů
a od rekreantů.
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Poplatek za odpady se v letech 2016–2020 nezměnil, za rok 2020 se částka
navýšila o 60 Kč. Mezi další minoritní příjmy obce patří výnosy z prodeje
druhotných surovin.
Obrázek 10 zobrazuje vývoj příjmů a nákladů od roku 2016 do současnosti.
Náklady se v roce 2020 zvedly až na 3 347 tisíc Kč, v letech 2016 až 2018
se pohybovaly mezi 2 400 a 2 600 tisíci Kč. Příjmy obce se drží zhruba
na konstantní úrovni. Obec za odpadové hospodářství pravidelně doplácí.
Největší zátěž pro rozpočet obce představují náklady za směsný komunální
odpad, které se neustále zvyšují. I do budoucna lze očekávat jejich strmý
růst kvůli zvýšení skládkovacího poplatku – do r. 2030 se očekává zvýšení
skládkovacího poplatku téměř na čtyřnásobek současného stavu. Obce,
které sníží produkci směsného komunálního odpadu na 1 obyvatele,
dostanou určitou slevu.1

Jediným možným způsobem, jak zabránit

zvyšujícím cenám za ukládání SKO je snížit jeho množství pod úroveň na
kterou je možné uplatnit třídící slevu.

Vývoj příjmů a nákladů za odpadové hospodářství
-1 832 442

3500
3000

-1 144 960

-1 196 800

-1 939 497

-989 250

Tisíce Kč

2500
2000
1500
1000
500

2016

2017

2018

2019

2020

Rok
Náklady

Příjmy

Obr. 10: Vývoj příjmů a nákladů za odpadové hospodářství

MŽP ČR – Nastupuje trend-od skládkování ke třídění, recyklaci a materiálovému
využití na maximum
25
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Třídící sleva
Obec může dle zákona o odpadech při ukládání následujících druhů odpadů
(20 03 01 Směsný komunální odpad, 20 03 02 Odpad z tržišť, 20 03 03
Uliční smetky, 20 03 07 Objemný odpad) na skládku uplatnit tzv. „slevu“.
Celkové množství odpadů, na které může obec uplatnit slevu, nesmí v roce
2021 přesáhnout množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Množství
odpadů, na něž lze v následujících letech uplatnit slevu je zobrazeno
v tabulce 13. Za uložení odpadu, který nepřesáhne dané množství (200
kg/ob/rok) zaplatí obec v roce 2021 500 Kč za tunu. V dalších letech se bude
tato částka zvyšovat (viz tab. 14). Dílčí základ poplatku za ukládání
zbytkového odpadu), ovšem ne tak rapidně, jako při překročení množství
odpadu, na nějž je možné uplatnit slevu. Pokud je při předání odpadu
na skládku dosaženo hranice „slevy“, na zbylý odpad se použije dílčí základ
za ukládání využitelných odpadů (viz tab. 14) pouze na tu část odpadů, která
přesáhla hranici slevy.
Tab. 13: Množství odpadu, na který je možné uplatnit slevu v jednotlivých letech
Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Kg/ob

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Tab. 14: Dílčí základ poplatku za uložení 1 tuny využitelného a zbytkového odpadu
Rok
využitelného
odpadu (Kč)
zbytkového
odpadu (Kč)

2030

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

a dále

Potenciální vývoj výše poplatku
Poplatek za ukládání odpadu se bude v následujících letech neustále
zvyšovat. Na základě zákona o odpadech a uplatnění tzv. „třídící slevy“ je
v následující tabulce 15 zobrazen potenciální vývoj poplatku, pokud by
množství vyprodukovaného odpadu, na který je možné uplatnit slevu (20 03
01 Směsný komunální odpad, 20 03 02 Odpad z tržišť, 20 03 03 Uliční
smetky, 20 03 07 Objemný odpad) zůstalo stejné jako v roce 2020.
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Tab. 15: Potenciální vývoj výše poplatku do roku 2030

Rok

Potenciální výše poplatku (Kč)

2021

589 856

2022

644 939

2023

704 410

2024

847 603

2025

1 001 765

2026

1 113 892

2027

1 195 303

2028

1 309 624

2029

1 365 688

2030

1 392 016

Potenciální vývoj výše poplatku
1 600 000
1 400 000

Kč

1 200 000
1 000 000
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Obr. 11: Potenciální vývoj výše poplatku do roku 2030

3.2.3 Prognóza produkce odpadu
Z obr. 12 je patrná predikce stagnujícího počtu obyvatel v obci do roku
2030. Trend byl vypočítán pomocí interpolace na základě dat o počtu
obyvatel od roku 2001. Produkce komunálního odpadu vykazuje stoupající
tendenci – prognóza byla vypočítána stejnou metodou na základě dat
z ročních hlášenek o produkci odpadu z období 2016-2020. Spojnice trendu
celkové produkce odpadu má taktéž stoupající průběh. Lze tedy očekávat,
že

obyvatelé

obce

budou

produkovat

v současnosti.
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Obr. 12: Prognóza produkce komunálního odpadu do roku 2030

Na obr. 13 je vidět, že produkce směsného komunálního odpadu
v posledních letech narůstá, tento trend bude pravděpodobně pokračovat
i do roku 2030. Mírný nárůst produkce lze pozorovat i u tříděných složek
odpadů. Jde o pozitivní zjištění, jelikož odpad, který má potenciál
k materiálovému využití nebude skládkován nebo spalován. Prognózu
produkce bioodpadu nebylo možné předpovědět, neboť hodnoty z let 2016–
2020 se značně odlišují a jsou zde patrné velké výkyvy.

Prognóza produkce tříděného odpadu a SKO
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Obr. 13: Prognóza produkce tříděného odpadu a SKO do roku 2030
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Na obr. 14 lze pozorovat vývoj produkce jednotlivých tříděných složek
odpadu v čase. Na základě daných prognóz lze zčásti plánovat odpadové
hospodářství v následujících letech. Prognóza je nicméně založena pouze na
datech za posledních 5 let a předpokládaný cílový stav v roce 2030 tedy
může být jiný. Prognóza je pozitivní, jelikož ukazuje, že produkce plastů
a papíru bude narůstat i v budoucnu. Navyšování množství vytříděných
materiálů může předznamenávat snižování směsného komunálního odpadu.
V případě množství vytříděného skla prognóza nepředpovídá významný

Produkce odpadu [kg/ob.]
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Obr. 14: Prognóza produkce skla, plastu a papíru do roku 2030
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3.3 SWOT analýza
SWOT

analýza

je

dnes

již

standardní

analytickou

metodou

nejen

regionálního rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné
porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek
působících na obec Vacenovice. Jedná se o analýzu hlavních tendencí
současného a budoucího vývoje odpadového hospodářství ve Vacenovicích.

Silné stránky

Slabé stránky

CO JE NA NÁS

V ČEM JSME

DOBRÉ

SLABŠÍ

Příležitosti

Hrozby

JAKÉ MÁME

CO NÁS MŮŽE

MOŽNOSTI

OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akcentování silných stránek a odstraňování
(nebo

alespoň

omezování)

stránek

slabých,

čímž

se

zvyšuje

pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností, a naopak se
omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce
Vacenovice,

vymezení

problémových

oblastí

a

zaměření

udržitelného rozvoje odpadového hospodářství v obci Vacenovice.
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31

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství
Ve SWOT analýze byly zobrazeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
týkající se odpadového hospodářství ve Vacenovicích.
Za silnou stránku je považována přítomnost sběrného dvora, který mohou
obyvatelé obce využívat. Silnou stránkou je taktéž podpora domácího
kompostování ze strany obce, která v roce 2013 poskytla obyvatelům 300
ks domácích kompostérů. Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že
obyvatelé

možnosti

domácího

kompostování

využívají.

V obci

je nadprůměrné množství vytříděného plastu, což je pozitivní zjištění.
Výhodou z hlediska OH ve Vacenovicích je taktéž svoz plastu, papíru
a nápojových kartonů od domu.
Za slabou stránku je naopak považována neoptimální vzdálenost (více než
200 metrů) 50,3 % budov od sběrných hnízd. V obci bylo v roce 2019
vytříděno menší množství papíru a skla, než je celorepublikový průměr, což
napovídá tomu, že tyto druhy odpadu často končí v černých popelnicích
a není správně tříděn.

Další slabou stránkou je vysoké množství

vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Při přepočtu na jednoho
obyvatele, množství SKO ve Vacenovicích přesahuje vyprodukované
množství ve všech nadřazených celcích. Množství SKO ve Vacenovicích bylo
v roce 2020 dokonce o více než 90 kg na jednoho obyvatele vyšší než
v SO ORP Kyjov, kterého jsou Vacenovice součástí.
Příležitost v oblasti odpadového hospodářství je zřízení svozu bioodpadu od
domu, což by mohlo zabránit tomu, aby bioodpad končil mezi SKO a zvyšoval
tak jeho objem. Důležitá je taktéž uvědomělost obyvatel a jejich
zodpovědnost v rámci třídění odpadu. V oblasti OH je možnost využití
čerpání dotací pro podporu OH. K podpoře třídění může přispět i prodloužení
otevírací doby sběrného dvora. Z dotazníkového šetření mezi obyvateli
vyplynulo, že by uvítali delší a častější otevírací dobu, neboť pro ně stávající
otevírací doba není dostačující.
Velká hrozba se týká budoucnosti skládkování. V případě, že svozová
společnost nebude řešit problematiku skládkování veškerého SKO, může to
pro obec znamenat velké navýšení nákladů na likvidaci a skládkování
odpadů. Dle odpadového zákona je cílem skládkování omezit, neboť
představuje významnou ekologickou zátěž. Vacenovice mohou tuto hrozbu
eliminovat prostřednictvím snižování množství SKO.
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy.
Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj odpadového hospodářství
v obci Vacenovice stěžejní. Návrhová část postupuje od strategické vize ke
konkrétním aktivitám.

Vize rozvoje odpadového hospodářství
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti odpadového hospodářství,
vyjadřuje, jak se bude odpadové hospodářství rozvíjet a měnit. Strategická
vize vychází z poznatků analytické části. Realizace navržených aktivit
napomůže k naplnění vize a zajistí tak rozvoj udržitelného odpadového
hospodářství v obci.
Vize rozvoje OH
Obec Vacenovice je vybavena sběrnými hnízdy a mobilními
kontejnery

na

odpady,

které

jsou

dostupné

všem

obyvatelům v docházkové vzdálenosti. Obyvatelé Vacenovic
podnikají kroky, které předcházejí vzniku odpadu a odpad
také poctivě třídí, díky čemuž klesá produkce směsného
komunálního odpadu. Veškerý vyprodukovaný odpad je
materiálově nebo energeticky využit.
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Přehled oblastí podpory odpadového hospodářství
1. CÍL: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
A. OPATŘENÍ: ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY OH
Aktivita 1.A.1 Nádoby na bioodpad do domácností
Aktivita 1.A.2 Vybudování nových sběrných hnízd
Aktivita 1.A.3 Nádoby na tříděný odpad na veřejném prostranství

B. OPATŘENÍ: OPTIMALIZACE SYSTÉMU OH
Aktivita 1.B.1 Prodloužení otevírací doby sběrného dvora
Aktivita 1.B.2 Snížení produkce odpadů obecním úřadem
Aktivita 1.B.3 Podpora bezobalového života obyvatel
Aktivita 1.B.4 Poplatek za odpady dle množství vyprodukovaného SKO

2. CÍL: INFORMOVANOST OBYVATEL
C. OPATŘENÍ: AKCE PROPAGUJÍCÍ PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

ODPADU
Aktivita 2.C.1 Průběžná prezentace výsledků třídění a nákladů na provoz
systému OH
Aktivita 2.C.2 Zapojení školských zařízení do problematiky OH
Aktivita 2.C.3 Informovanost o možnostech třídění
Aktivita 2.C.4 Organizace tematických přednášek pro děti a dospělé
Aktivita 2.C.5 Fyzická analýza SKO
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5 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu
do praxe řízení obce.

Zpřístupnění dokumentu
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Vacenovice
a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě
na obecním úřadě.

Hodnocení plnění strategie
Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké
míry byly naplánované aktivity skutečně realizovány, či z jakých důvodů
případně realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny
jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace.

Strategické cíle, opatření a aktivity
Konkrétní opatření formulují přístup k naplnění strategické vize. Vize bude
naplněna realizací konkrétních rozvojových opatření, která jsou tematicky
řazena v prioritních oblastech. Obec Vacenovice si definovala 2 strategické
cíle.
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1. CÍL: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
První cíl, Předcházení vzniku odpadů, posiluje možnosti obyvatel k třídění
odpadů a předcházení jejich vzniku. Cíl má rovněž přispět k optimalizaci
nastavení celého systému nakládání s odpady v obci.

A. OPATŘENÍ: ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY OH
Aktivita 1.A.1 Kompostéry na bioodpad do domácností
Aktivita 1.A.2 Vybudování nových sběrných hnízd
Aktivita 1.A.3 Nádoby na tříděný odpad na veřejném prostranství

B. OPATŘENÍ: OPTIMALIZACE SYSTÉMU OH
Aktivita 1.B.1 Prodloužení otevírací doby sběrného dvora
Aktivita 1.B.2 Snížení produkce odpadů obecním úřadem
Aktivita 1.B.3 Podpora bezobalového života obyvatel
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A. OPATŘENÍ: ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY OH
AKTIVITA 1.A.1 KOMPOSTÉRY NA BIOODPAD DO DOMÁCNOSTÍ

SOUČASNÝ STAV
Produkce bioodpadů v čase má klesající tendenci. Obyvatelé Vacenovic mají
možnost bioodpad třídit do dvou nádob umístěných u hřbitova, jednoho
velkoobjemového kontejneru umístěného na hřišti a prostřednictvím
sběrného dvora. V rámci projektu obce bylo v roce 2013 obyvatelům
zapůjčeno 300 ks domácích kompostérů. Obyvatelům byla v rámci
dotazníkového šetření položena otázka, co dělají s bioodpady. Tři čtvrtiny
respondentů uvedli, že bioodpad dávají na kompost nebo zvířatům, je zde
však i nemalá část těch, kteří bioodpad dávají do černých popelnic určených
pro SKO (10 % dotazovaných). Z dotazníkového šetření taktéž vyplynulo,
že by obyvatelé uvítali možnost svozu bioodpadu od domu.

NAVRHOVANÝ STAV
V rámci tohoto opatření budou pořízeny kompostéry, které budou následně
distribuovány všem domácnostem, které projeví zájem. Kompostéry u
domu obyvatelům usnadní třídění tohoto druhu odpadu. Podíl BRKO ve
směsném komunálním odpadu (SKO) činí dnes cca 42 %. Díky správnému
třídění bioodpadu je možné významně snížit objem SKO a tím i částku,
kterou obec musí platit za ukládání tohoto druhu odpadu.

HARMONOGRAM: 2024
ODPOVĚDNOST: obec Vacenovice
FINANČNÍ

NÁROČNOST:

400

tis.

Kč

(dle

počtu

kompostérů)
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: rozpočet obce, národní dotace
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AKTIVITA 1.A.2 VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH SBĚRNÝCH HNÍZD
SOUČASNÝ STAV
V obci Vacenovice je aktuálně umístěno 7 sběrných hnízd, která však nejsou
optimálně umístěná. 50,3 % obydlených budov má sběrná hnízda vzdálena
od domu více než 200 m (leží mimo optimální vzdálenost). V průměru
v České republice jedno sběrné hnízdo obsluhuje 118 obyvatel, ve
Vacenovicích slouží jedno sběrné hnízdo 313 občanům. Dotazníkové šetření
ukázalo, že část obyvatel netřídí z důvodu, že kontejnery jsou vždy moc
plné nebo kvůli tomu, že jsou daleko.

NAVRHOVANÝ STAV
Obec Vacenovice podnikne potřebné kroky k vybudování nových sběrných
hnízd. Sběrná hnízda budou optimálně navržena v místech obce, kde se
aktuálně žádná nenachází. Ve sběrných hnízdech budou umístěny nádoby
na tříděný odpad, zejména na papírový a skleněný odpad. Těchto materiálů
se v obci vytřídí podprůměrné množství. Navýšení možností pro třídění
těchto druhů odpadu může k lepšímu třídění v obci.

HARMONOGRAM: 2023-2025
ODPOVĚDNOST: obec Vacenovice + MEGAWASTE, spol. s.r.o.
FINANČNÍ NÁROČNOST: 50 tis. Kč – 150 tis. Kč dle počtu nádob
a sběrných míst
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: rozpočet obce
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AKTIVITA 1.A.3 NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NA VEŘEJNÉM
PROSTRANSTVÍ
SOUČASNÝ STAV
V současné době se na veřejném prostranství a u autobusových zastávek
nachází celkem 4 koše na tříděný odpad. V obci je taktéž rozmístěno několik
nádob na směsný komunální odpad.

NAVRHOVANÝ STAV
V rámci této aktivity budou na vybrané veřejné prostranství doplněny koše
na tříděný odpad, konkrétně na papír, plast a sklo. Možnosti pro třídění
odpadu na veřejnosti mohou sloužit i jako forma osvěty, díky které se mohou
např. ti obyvatelé, kteří doma netřídí zamyslet a začít svůj odpad třídit.

HARMONOGRAM: 2024–2027
ODPOVĚDNOST: obec Vacenovice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 32 tis. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: rozpočet obce
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B. OPATŘENÍ: OPTIMALIZACE SYSTÉMU OH
AKTIVITA 1.B.1 PRODLOUŽENÍ OTEVÍRACÍ DOBY SBĚRNÉHO
DVORA
SOUČASNÝ STAV
Sběrný dvůr byl pro veřejnost otevřen v červenci roku 2011. Výstavba
sběrného dvora byla realizována díky dotaci ze státního rozpočtu,
za finanční

spoluúčasti

Státního

fondu

životního

prostředí

a Jihomoravského kraje. Sběrný dvůr slouží pouze občanům Vacenovic
a jeho provozní doba je v úterý od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin v sobotu
od 8 do 12 hodin. Na sběrný dvůr je možné odevzdat následující druhy
odpadu: pneumatiky, stavební suť, trávu, listí, dřevo, železný šrot, barevné
kovy, sklo, papír, plasty a nebezpečné odpady, jako jsou barvy, ředidla či
postřiky. Dotazníkové šetření ukázalo, že otevírací doba je pro obyvatele
nedostačující.

NAVRHOVANÝ STAV
V rámci této aktivity bude zajištěno otevření sběrného dvora do pozdějších
odpoledních hodin minimálně dva dny v týdnu, tak aby jej mohli využít
i obyvatelé, kteří pracují do 17:00 odpoledne. Otevírací doba v odpoledních
hodinách může být prodloužena na úkor otevírací doby v dopoledních
hodinách. Dále bude otevřeno i v sobotu odpoledne.

HARMONOGRAM: 2022 a dál
ODPOVĚDNOST: obec Vacenovice
FINANČNÍ NÁROČNOST: navýšení platů pro zaměstnance o dobu
prodloužení otevírací doby
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: rozpočet obce
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AKTIVITA 1.B.2 SNÍŽENÍ PRODUKCE A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
OBECNÍM ÚŘADEM
SOUČASNÝ STAV
Obecní úřad nemá stanovenou žádnou vyhlášku ani metodický pokyn pro
předcházení vzniku odpadů či environmentálně odpovědný přístup při
výkonu pracovních činnosti.

NAVRHOVANÝ STAV
Cílem aktivity je snižování objemu produkce odpadů a jeho důsledné třídění.
Obec bude upřednostňovat elektronický způsob vyřizování veškeré své
agendy. Archivace dokumentů by byla veden převážně v elektronické
podobě. V případě potřeby tisku bude využíván recyklovaný papír s využitím
oboustranného tisku atp. Dále bude v rámci obce omezen nákup
jednorázových produktů. Veškerý odpad bude třízený pro docílení snížení
produkce SKO na potřebné minimum. V případě vyřazování kancelářského
nábytku a zařízení budou dané věci nabídnuty k opětovnému využití.
Výhodou aktivity je přímý vliv představitelů obce na realizaci i dodržování
tohoto opatření. Vedení obce se dále může inspirovat Metodikou pro
environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a
nákupech státní správy a samosprávy, kterou publikovalo Ministerstvo
životního prostředí. Tímto environmentálně odpovědným přístupem může
obec inspirovat své občany.

HARMONOGRAM: 2022 a dál
ODPOVĚDNOST: obec Vacenovice
FINANČNÍ NÁROČNOST: předpokládá se úspora nákladů, případně nulové
náklady
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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AKTIVITA 1.B.3 PODPORA BEZOBALOVÉHO ŽIVOTA OBYVATEL

SOUČASNÝ STAV
Aby bylo

možné

předcházet vzniku odpadu je

nezbytná i změna

spotřebitelského chování. Důležité je nabízet občanům cesty vedoucí ke
změně smýšlení a návyků. Obec by měla své obyvatele upozorňovat na
možnosti tzv. zero waste, což je označení pro životní styl, který podporuje
opětovné využívání všech zdrojů bez tvorby odpadů, jejich skládkování,
nebo jejich spalování. Hlavní myšlenkou je opětovné využívání zdrojů stejně
jako se tomu děje v přírodě. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že
většina respondentů alespoň občas podniká nějaké kroky předcházející
vzniku odpadu.

NAVRHOVANÝ STAV
Obec zahajuje osvětu k podpoře bezobalového života svých obyvatel,
upozorňují je na alternativy zejména k jednorázovým obalům, jednorázové
kosmetice. V rámci aktivity mohou být pořádány tematické fotosoutěže jako
např. Můj bezobalový nákup, které mají za cíl přimět obyvatele k dalším
krokům vedoucím k předcházení vzniku odpadu.

HARMONOGRAM: průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Vacenovice
FINANČNÍ NÁROČNOST: zdarma nebo případné náklady za ceny výherce
soutěže apod.
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: rozpočet obce
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2.

CÍL: INFORMOVANOST OBYVATEL

Druhý cíl, Informovanost obyvatel, má informovat a edukovat veřejnost
o důležitosti předcházení vzniku odpadů. Zajímavé a hravé akce mají za
úkol, kromě zvýšení pospolitosti občanů, ukázat, že nechtěné předměty
mohou dostat druhý život.

C. OPATŘENÍ: AKCE PROPAGUJÍCÍ PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU
ODPADU
Aktivita 2.C.1 Průběžná prezentace výsledků třídění a nákladů na provoz
systému OH
Aktivita 2.C.2 Zapojení školských zařízení do problematiky OH
Aktivita 2.C.3 Organizace tematických přednášek pro děti a dospělé
Aktivita 2.C.4 Fyzická analýza SKO
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C. OPATŘENÍ: AKCE PROPAGUJÍCÍ PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU
ODPADU
AKTIVITA 2.C.1 PRŮBĚŽNÁ PREZENTACE VÝSLEDKŮ TŘÍDĚNÍ
A NÁKLADŮ NA PROVOZ OH

SOUČASNÝ STAV
Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je povinností obce minimálně
jednou ročně informovat obyvatele o způsobech a rozsahu odděleného
soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního
odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního
odpadu.

NAVRHOVANÝ STAV
Obec na svých webových stránkách zveřejní informace týkající se OH.
Dostupné budou zejména informace týkající se finančního hospodaření
obce, např. jakou částku je nutné vynaložit na uložení vyprodukovaného
odpadu. Především je důležité, aby si obyvatelé uvědomili finanční
nákladnost a že například tříděním mohou obci pomoci šetřit peníze.

HARMONOGRAM: 2022 a dále
ODPOVĚDNOST: obec Vacenovice
FINANČNÍ NÁROČNOST: náklady na úpravu webových stránek obce
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: rozpočet obce
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AKTIVITA 2.C.2 ZAPOJENÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO
PROBLEMATIKY OH

SOUČASNÝ STAV
Ve Vacenovicích se nachází základní a mateřská škola. O odpadovém
hospodářství je důležité mluvit i s dětmi, které si vztah k ochraně životního
prostředí teprve vytvářejí. Činnosti a návyky, které si děti v útlém věku
osvojí, je již pravděpodobně budou provázet po zbytek života, zapojení
dětské složky do problematiky OH tak může v budoucnu výrazně pomoci.

NAVRHOVANÝ STAV
Akce zaměřené na environmentální problematiku mohou doprovázet celý
školní rok. Školy mohou organizovat akce i mimo zmíněný program –
například třídění odpadu (se soutěží mezi třídami), akce k příležitosti Dne
země, zapojení do veřejné akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Z příkladů
dobré praxe je zřejmé, že většina „úspěšných“ obcí aktivně zapojuje
nejmladší obyvatele do tematických a vzdělávacích akcí.

HARMONOGRAM: průběžně
ODPOVĚDNOST: MŠ a ZŠ Vacenovice
FINANČNÍ NÁROČNOST: minimální náklady, např. na odměny pro děti,
potřebné pomůcky
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: rozpočet obce, materiální příspěvky od
neziskových organizací, dary
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AKTIVITA 2.C.3 ORGANIZACE TEMATICKÝCH PŘEDNÁŠEK PRO
DĚTI A DOSPĚLÉ

SOUČASNÝ STAV
Možností snižování produkce odpadu je celá řada, nejúčinnějším nástrojem
je však osvěta, kterou je možné realizovat prostřednictvím tematických
přednášek. Je důležité informovat občany o tom, jak a co třídit, jakým
způsobem funguje odpadového hospodářství, jak se za odpad platí. Aby byli
občané motivovaní k třídění a předcházení vzniku odpadu, musí v první řadě
pochopit jeho smysl a cíl.

NAVRHOVANÝ STAV
Tematické přednášky je možné organizovat v různých tematických sekcích,
důležité je přizpůsobení konkrétní skupině občanů. Přednášky je nutné
provádět s ohledem na věkové skupiny. Pro produktivní a postproduktivní
složku ji lze provádět pomocí informačních přednášek, článků, případně i
interaktivních činností. Pro dětskou složku je důležité zvolit zajímavější a
odlehčenou formu např. herní dny. Součástí tematických přednášek může
být promítání filmů, které jsou všem volně přístupné.
Přednášky se mohou pořádat opakovaně dle potřeby v různých časových
intervalech.

HARMONOGRAM: průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Vacenovice
FINANČNÍ NÁROČNOST: odměna pro přednášející, organizátory akcí,
popř. náklady na zabezpečení prostor
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: rozpočet obce
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AKTIVITA 2.C.4 FYZICKÁ ANALÝZA SKO

SOUČASNÝ STAV
Obec Vacenovice stále produkuje poměrně velké množství směsného
komunálního odpadu. Je zřejmé, že vysoká produkce je mj. dána
nesprávným tříděním odpadu – ve směsném komunálním odpadu často
končí bioodpad, plasty, sklo nebo papír. Fyzická analýza směsného
komunálního odpadu může ukázat, kolik procent odpadu v černých
popelnicích tam opravdu patří a kolik odpadu by správně mělo skončit v
nádobách na jednotlivé složky tříděného odpadu.

NAVRHOVANÝ STAV
Výsledkem fyzické analýzy je výčet všech nalezených druhů odpadu a jejich
procentuální zastoupení. Obec se pak může zaměřit na třídění určitého
kritického druhu odpadu osvětou a zvýšením počtu nádob. Z výsledků
analýzy

lze

současně

nezodpovědnému

odhadnout,

přístupu

obyvatel

kolik
–

peněz

obec

obec

nedostává

ztratila

kvůli

odměny

za

recyklovatelné položky, které skončí v SKO a tento odpad je navíc ukládán
na skládce, což představuje i významnou ekologickou zátěž. Fyzickou
analýzu provádí například společnost INCIEN. Výsledky fyzické analýzy
budou zveřejněny na webových stránkách obce.

HARMONOGRAM: 2022
ODPOVĚDNOST: obec Vacenovice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 20 tisíc Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: rozpočet obce
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STRATEGIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
VACENOVICE
Dotazníkové šetření určené obyvatelům Vacenovic probíhalo od 15. 11. do
12. 12. 2021. Cílem dotazníku bylo zjištění názorů občanů na stav
odpadového hospodářství v obci. Výsledky průzkumu slouží jako podklad pro
tvorbu Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství.
Participace občanů dokáže proces plánování zkvalitnit. Na základě
získaných informací byly stanoveny konkrétní aktivity, opatření a činnosti
vedoucí k rozvoji odpadového hospodářství v obci.
Dotazník bylo možné vyplnit online i v papírové podobě.
Dotazník vyplnilo celkem 185 respondentů, což je 10,1 % z celkového
počtu obyvatel starších 15 let2.
Dotazník vyplnilo 66 mužů (35,7 %) a 119 žen (64,3 %).

Uveďte prosím své pohlaví.

36%
muž
žena
64%

2

Ve Vacenovicích k 31. 12. 2020 žilo 1 827 obyvatel starších 15 let.

Dotazník nejčastěji vyplňovali respondenti starší 61 let, celkem
dotazník vyplnilo 68 respondentů (36,8 %) spadajících do nejstarší věkové
skupiny.

Druhou nejpočetnější skupinou odpovídajících (35,7 %) byli

respondenti ve věku 26–44 let. Respondentů ve věku 45–60 let bylo 42
(22,7 %). Mezi odpovídajícími bylo pouze devět osob (4,9 %) řadící se do
kategorie 15–25 let. Z věkového rozložení respondentů lze pozorovat
nedostatečný zájem mladšího obyvatelstva o tuto problematiku, což by
bylo vhodné do budoucna změnit.

Uveďte prosím svůj věk.
5%
15 - 25 let
37%

26 - 44 let

36%

45 - 60 let
61 a více let
23%
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Všichni respondenti alespoň částečně třídí odpad, což je velice pozitivní
zjištění. Převážná většina obyvatel vždy nebo alespoň občas třídí plast, papír
a sklo. Někteří občané u některých druhů odpadu neuvedli svou odpověď,
což může být zapříčiněno tím, že tento odpad neprodukují, nebo s ním
nakládají jiným způsobem. Například v případě textilu je možné, že staré
oblečení recyklují, hledají pro něj jiné využití atd. Odpověď nikdy netřídím
se nejčastěji vyskytla u olejů a bioodpadu. Obec by se měla zamyslet nad
tím, z jakého důvodu nejsou tyto odpady tříděny, zda mají obyvatelé
dostatečné možnosti pro třídění těchto druhů odpadů a zda jsou o nich
dostatečně informováni.


Pokud netřídíte, jaký je důvod?
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U obyvatel Vacenovic, kteří netřídí nás zajímalo, z jakého důvodu tomu tak
je. Devět respondentů uvedlo, že netřídí z toho důvodu, že jsou kontejnery
vždy moc plné. Dalším šesti odpovídajícím vadí, že jsou kontejnery příliš
daleko a z tohoto důvodu odpad neseparují. Někteří respondenti nemají
doma dostatečný prostor pro třídění nebo jim třídění přijde příliš pracné. Tři
odpovídající považují třídění odpadu za zbytečné. Devět respondentů
označilo jiný důvod, nicméně již nevyužili možnosti specifikovat, o jaký
důvod se jedná. Ostatní respondenti odpad třídí.
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Otázka zjišťovala nakládání s biologicky recyklovatelnými odpady, které je
pro odpadové hospodářství stěžejní. Pokud nejsou bioodpady likvidovány
vhodným způsobem, mohou rapidně zvyšovat objem SKO a tím i částku,
kterou je obec povinna za ukládání tohoto druhu odpadu platit. Nejvíce
respondentů (139) uvedlo, že bioodpad dává na kompost na zahradě nebo
zvířatům. Tato možnost byla nejhojněji zastoupená i z toho důvodu, že obec
lidem zdarma poskytla domácí kompostéry, které mohou využívat. 40
respondentů k ukládání bioodpadu využívá sběrné nádoby určené pro tento
druh odpadu. Negativní je, že se u odpovědí v 19 případech ukázalo, že
bioodpad končí v černých popelnicích na SKO.


Jste spokojeni s množstvím a umístěním sběrných nádob na
tříděný odpad v obci?

180

4
12

160
140

47

120

3
7
42

3
12
56

6
9
46

2
4
46

4
5

9
16

44

41

100
80
60

119

109

40

92

96

Sklo

Kovy

107

106

83

20
0
Papír

Plast
Spokojen/a

Spíše spokojen/a

Textil

Spíše nespokojen/a

Bioodpad

Elektroodpad

Nespokojen/a

Mezi

respondenty

převládá

spokojenost,

popř.

spíše

spokojenost

s umístěním sběrných nádob na tříděný odpad v obci. V případě každého
druhu tříděného odpadu se najdou alespoň někteří respondenti, kteří
s umístěním sběrných nádob spokojeni nejsou. Největší nespokojenost
panuje s umístěním sběrných nádob na bioodpad, nespokojenost nebo spíše
nespokojenost s umístěním sběrných nádob na bioodpad vyjádřilo 25
respondentů.


Pokud nejste spokojeni s množstvím a umístěním nádob na
tříděný odpad, napište, kde byste uvítali jejich doplnění.

V otevřené otázce měli respondenti možnost vyjádřit se k množství a
umístění sběrných nádob v obci. Velké množství obyvatel by uvítalo doplnění
sběrných nádob na jednotlivé druhy tříděných odpadů. Poptávka je
především po kontejnerech na papír a sklo, které bývají dle odpovědí často
plné. Popřípadě by obyvatelé byli vděční za častější vyvážení sběrných
nádob, z důvodu časté přeplněnosti. Z této otázky vyplynulo, že by
obyvatelé rádi zavedli svoz bioodpadu od domu, kdy by každý měl možnost
třídit biologicky rozložitelný odpad v místě svého bydliště. Respondenti by
uvítali doplnění sběrných nádob k hřišti, stadionu, k Húštíku. Sběrná hnízda
zcela chybí ve středu obce.



Myslíte

si,

vyhovující?

že

je

Pokud

četnost
ne,

svozu

napište,

komunálního

jaká

četnost

odpadu
by

Vám

vyhovovala.
Většina respondentů si myslí,
že

je

četnost

komunálního

svozu

Myslíte si, že je četnost svozu
komunálního odpadu vyhovující?
3%

odpadu

vyhovující.

Pouze

Ano

6 respondentů vyjádřilo svou
nespokojenost.

Ti,

Ne

kterým

četnost svozu jednou za 14 dní

97%

nevyhovuje, by uvítali svoz
každý týden.


Myslíte si, že je výše poplatku za svoz odpadu v obci (720 Kč
osoba/rok) přiměřená? Pokud ne, napište prosím, jaká částka
by pro vás byla přijatelná.

Výše poplatku za svoz odpadu
a obecní systém odpadového
hospodářství

přijde

respondentům
Dalších

57

119

Myslíte si, že je výše poplatku za
svoz odpadu v obci (720
Kč/osoba/rok) přiměřená?

přiměřená.
odpovídajících

32%
Ano

částku 720 Kč za obyvatele za
rok nepovažuje za přiměřenou.
Čtyři respondenti uvedli, že by
jim

přišla

částka

přiměřená

kolem

1 000

Ne
68%

vyšší
Kč.

Zbývající obyvatelé, kteří zaznačili odpověď ne, si naopak myslí, že by částka
měla být nižší. Nejčastěji se shodují, že by výše poplatku neměla přesáhnout
500 Kč. Respondentům taktéž vadí, že výše poplatku nezohledňuje to, zda
daná osoba třídí, či nikoli. Částka za svoz odpadu je stejná, bez ohledu na
množství SKO, to respondentům vadí nejvíce.



Využíváte sběrný dvůr v obci? Pokud ano, napište, jak často.
Využíváte sběrný dvůr v obci?

95 % všech respondentů
využívá sběrný dvůr v obci.

5%

Většina respondentů využívá
sběrný dvůr alespoň jednou

Ano

měsíčně. Někteří obyvatelé
Ne

využívají sběrný dvůr pouze
jednou až dvakrát ročně.
U otázky

se

odpovědi

vyskytly

typu:

i

95%

„málo,

z důvodu nevhodné otevírací
doby“.


Přijde Vám otevírací doba sběrného dvora vyhovující? Pokud
ne, uveďte, jaké změny byste uvítali.

17 % respondentů (30) nepovažuje
současnou otevírací dobou sběrného

Přijde Vám otevírací doba
sběrného dvora vyhovující?

dvora za vyhovující. Respondenti,
kterým otevírací doba nevyhovuje se
shodují na tom, že by mělo být
otevřeno
Uvítali

delší
by

dobu

taktéž,

o

Ano

víkendu.

kdyby

Ne

bylo

otevřeno i v pozdějších odpoledních
hodinách ve všední dny, ideálně více
dní než pouze v úterý.

17%

83%



Děláte v každodenním životě nějaké kroky, které předchází
vzniku odpadu? Pokud ano, jaké?

Děláte v každodenním životě nějaké kroky, které
předchází vzniku odpadu? Pokud ano, jaké?
Nepoužívám plastové hrnky, talíře,
brčka apod.

61

Nepoužívám jednorázové kosmetické
pomůcky

34

Vyhýbám se plastovým obalům

39

119

25

Nosím vlastní tašky či sáčky na
nákupy, nepoužívám jednorázové

26

124

84

0

Občas

47

87

16

Nekupuji PET lahve

Vždy

58

50
Nikdy

14

88

100

3

150

V rámci odpadového hospodářství je nejdůležitějším opatřením předcházení
vzniku odpadu. Otázka zjišťovala, jaké kroky respondenti podnikají, aby
omezili produkci zejména jednorázových odpadů. Většina respondentů nosí
vždy nebo občas vlastní tašky či sáčky na nákup a nepoužívá jednorázové.
Více než 100 respondentů se vždy nebo alespoň občas vyhýbá používání
jednorázového nádobí, jednorázových kosmetických pomůcek, plastovým
obalům a nekupuje PET lahve.



Na závěr dostali respondenti možnost vyjádřit se k budoucímu
rozvoji obce v oblasti odpadového hospodářství.

Co se týká odpadového hospodářství, tak bych ocenila značení a evidenci
tříděného odpadu pomocí čárových kódů, které by se evidovaly a podle
množství a kvality roztříděného odpadu by se upravovala výše poplatku za
vyvážení komunálního odpadu. Lidé by pak neházeli do tříděného odpadu
to, co tam nepatří, když by bylo vidět od koho to je a byli by motivováni
výší poplatku k třídění odpadu z domácnosti.
Častější svoz nádob s tříděným odpadem – neustálý nepořádek okolo.
Dotazník je pěkně připravený, vše je v něm obsaženo, jasně a
srozumitelně.
Dotazník je pěkně udělaný, v pořádku!
Dotazník super, teď už jen udělat něco dalšího pro naši obec 😊
Je potřeba více kontejnerů na všechny odpady.
Kolem dědiny a kolem rybníku je velký nepořádek. Lidé by měli vědět, že
odpad patří do popelnice a nerozhazuje se po lese.
Kontejnery na Jezérkách plní soukromníci z obchodů plasty a kartony a
poplatek za odpady mají stejný.
Motivace lidí k třídění odpadu. Za 14 dnu mam 1/2popelnice díky mému
poctivému třídění. Někdo má dvě popelnice a částku platí stejnou jako já.
Proč tedy třídit? Čas zvážit opět nálepkový systém nebo čárové kódy na
popelnici a platit za počet vývozů dané popelnice na čísle domu.
Myslím, že důležité je pěstování vlastních surovin, vlastní zavařování,
pečení, protože to může snížit obalové odpady z potravin a budeme i
zdravější. Propagace malých pěstitelů v obci – podpora prodeje mezi lidmi.
Mám radost, že můžu projevit svůj názor a že je druhou stranou přijímaný
jako důležitý a podnětný! Díky!
Není sběrný box na baterie u hřbitova. (Používání elektrických světel na
hřbitově.)
Občas není kompost u sběrného dvora.

Odpad ze hřbitova – je dobře, že se třídí. Není tam box na sběr baterií.
Otevírací doba sběrného dvora do 17:00 jednou týdně je málo, z práce
chodím později a nestíhám pak vyvážet odpad. Sobotní dopoledne je příliš
krátké, chtělo by to prodloužit otevírací dobu.
Problém se psími exkrementy v obci.
Uvítal bych popelnice na bioodpad.
Uvítali bychom ze strany obce kladení důrazu a propagace udržování
"neodpadovosti" v lese a okolí obce! Při každé procházce chodíme s taškou
a odpad nosíme přímo do obecních kontejnerů, bohužel odpadu v lese a
kolem rybníků Rašelina, Bahňák atd. - neustále přibývá! PET lahve a další
odpad od rybářů či dětí, které si tam dělají táborák; na Bahňáku je
umístěna nová lavička, ale odpadkový koš už ne – neustále nepořádek
(sklo + plech od alkoholu, PET lahve, sáčky atd.). V lese jsou pořád obaly
od hašlerek.
Vice motivace pro ostatní, aby se neplýtvalo. Přednášky pro starší, že
minimalizovat plast má smysl.
V obci chybí koše na odpad.
V obci pobíhají psi bez dozoru, exkrementy

