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PRODUKCE ODPADŮ V OBCÍCH A MĚSTECH
Velikost sídla

do 500 obyvatel
501 až 3000
obyvatel
nad 3000 obyvatel

ČR (SKO) ČR (PPSN)
min - max

min - max

(kg/ob/rok)

(kg/ob/rok)

100 - 400

14,6 - 76,5

100 - 360

16 - 65,7

140 - 300

20,2 - 65,5

Poznámka:
tabulka neobsahuje 5 % nejnižších a 5 % nejvyšších hodnot
SKO – směsný odpad
PPSN – papír, plasty, sklo, nápojové kartony

LZE PRODUKCI ODPADŮ SNÍŽIT PODMÍNKY






obec má zájem na snížení produkce SKO a je zde osoba, která
se tím bude zabývat) a sama je ochotna proto něco učinit (není
možné to nechat na svozové firmě)
obec dovede zhodnotit stav svého odpadového hospodářství (za
základní indikátory lze považovat produkci SKO (kg/ob),
úroveň recyklace KO (%), příjem obce od EKO-KOMU (Kč/ob) http://arnika.org/indikatory-oh-obci
obec má přehled o počtu nádob na SKO, jejich frekvence svozu
– z těchto dat lze spočítat objem, který mají domácnosti k
dispozici (litr/osoba/den)

Situace v ČR
1 litr ----- 2,5-3 litry ----- 4 litry ----- 10 litrů/ob/den

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ PRODUKCE SKO
regulací objemu nádob na směsný odpad (mnoho obcí
zavedlo 14-denní, 3-týdenní i měsíční svoz SKO)
 zlepšením podmínek pro třídění odpadu (dostupnost
nádob, pytlový sběr, nádoby u domu, motivace)
 odkloněním bioodpadů ze směsného odpadu (domácí
kompostování, hnědé popelnice)
 podporou prevence a znovuvyužití odpadu (osvěta,
textil, bleší trhy, bazary, opravny …)
 zavedením motivačních plateb odvozených od
množství vyprodukovaného směsného odpadu
(poplatek dle §17a, sleva u místního poplatku)
Obvyklá je kombinace více opatření.


http://arnika.org/odpady-orp-slany
Zichovec (ne)

Černuc (ne)

Kmetiněves (ne)

Hospozín (ne)

Knovíz (ne)

Podlešín (ne)

Beřovice (ano/ne)

Malíkovice (ano)

Zvoleněves (ne)

Studeněves (ano)

Ledce (ano)

Plchov (ano)

Želenice (ano)

Řísuty (ano)

Klobuky (ano)

Pozdeň (ano)

Třebíz (ano)

Jedomělice (ano)

Kamenný Most (ano)

Líský (ano)

PRODUKCE SMĚSNÉHO ODPADU V ORP SLANÝ

ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU PLATBY ZA ODPADY
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ODPADOVÝ OSKAR

Příklady dobré praxe - http://arnika.org/kauzy-odpady

FINANČNÍ MOTIVACE OBYVATEL
Motivační platba za odpady (PAYT) dle §17a může
být odvozena různým způsobem:
 platba za každý vývoz odpadu (známkový systém) –
Dalešice (Lib), Nový Hrádek (Khk), Mikulčice (Jhm)
 roční platba za odpady podle objemu nádoby (Staré
Hradiště)
 roční platba za odpady podle objemu a frekvence
svozu (Moravany, Fulnek)
 lze doplnit paušální platbou k pokrytí dalších nákladů
(Chvalšiny, Hronov)
 platba za odpady podle hmotnosti vyprodukovaného
odpadu (v ČR se nepoužívá)

FINANČNÍ MOTIVACE OBYVATEL
Motivační slevy při platbě na hlavu








sleva odvozená od množství vytříděných odpadů (systém s
čárovými kódy, Letohrad)
systém ISNO (Inteligentní systém nakládání s odpady,
STKO Mikulov – prezentace systému https://www.mojeodpadky.cz/)
sleva odvozená od objemu nádoby na směsný odpad –
podpora 14-denních svozů (Jeseník, Kačice)
jiný způsob (Chocholná – Velčice) – sleva pro obyvatelé,
které splní určité podmínky, ostatní platí dle nákladů

Zavést 14-denní svoz lze i bez motivační slevy (Kyjov).

DALŠÍ INFORMACE NA WEBU ARNIKY
Odpadový Oskar, příklady dobré praxe, e-learning
http://arnika.org/odpadovy-oscar
Příručky pro obce
http://arnika.org/odpady#publikace
Indikátory OH obcí
http://arnika.org/indikatory-oh-obci
Videa pro obce
http://arnika.org/odpady#video

