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4 Směrná část

Návrhová část technicko-ekonomické analýzy posunula řešení moŽnosti řešení nakládání

s SKo ve Středočeském kraji do praktické roviny tím, že navrhla konkrétní technologii řešení

a zároveň identifikoval' Ko do

lokality čezE
Tyto předběžné výsledky a návrhy byly

bylo doporučeno rozpracovat Variantu

rámcových ekonomických pod mínek'

Kromě pokračování prací na variantě přímého energetického využívání v lokalitě Mělník

ffiiLr.onir'ilot'ou směrné části rozpracovat

nakládání s Ko 5K, přičemž přímé energetick é využívání bude jehďintegrální součástí.

Návrh na dobudování integrovaného systému vychází ze současného stavu nakládání s Ko

v SK identifikovaném především v analytické části a jeho koncepce bude :jli$gš v sou]alu

s hierarchií nakládání s odpady tj. respektuje veškeré možnosti předcházení vzniku Ko, je

zásadně preferována s ' Te.prve pl]o'
využívání Ko. írrteďovaného systémuannášlěirje nově moŽnost energeTlcKeno vyuzlvdlll N\'''

nakládání samozřejmě respektuje reá]né moŽnosti stavu odpadového hospodářství a také

kvality nebo spíše složení něktených druhů Ko a'zachová proto také ooslední moŽnost' čímŽ

odstranění Ko na skládkách.

Součástí komplexu řešení energetického

stanic pro ekonomický převoz Ko nejen

jedním z rozhodujících prvků lSNo

Prioritou je nadefinovat takový systém, který bude daný úkol plnit kvantitativně, kvalitativně

a zajistítaké environmentální a ekonomickou udržitelnost celého systému'

schváleny řídícím výborem Středočeského kraje a

zEVo Mělník do konkrétních parametrů včetně

využívání odpadů je návrh systému překládacích

do ZEVO. Překládací stanice se mohou tímto stát

2011). Obecn llze označit

t?6áilt a prvků trvale udržite]né

časovém horizontu.

umoznu óptimálním nastavením

odpa hospoďářství v určitém

4.1Definice integrovaného systému nakládání
s komunálními a dalšími odpady

4.7-.L.! Základní defi nice

Pojem integrovaného systému nakládání s odpady (dále jen ,,lsNo") byl podrobně.-popsán

rozpracován ve J í s odnadv ve městech a obcích ČR

Cílem regionálních lSNo je především:

. omezovat vznik odpadů

o minimalizovat skládkováníodpadů

o maximalizovat vyuŽívání odpadů Ve vazbě na další průmyslové segmenty (energetika'

zemědělství, výroba z druhotných surovin apod') v regionu

o,

systém,
řešení

jednotlivých
prostoru a



lSNo je především technicko - organizačním řešením pro nakládání s Ko a dalšími odpady v

celém toku (od sběru po jejich konečné wužití nebo odstranění) v daném regionu' Zaměřuje

se předevší' n. ooňly íáit";i.iv obcíc'h a odpady ostatních původců, které mají podobné

vlastnosti nebo způsoby nakládání'

Je souborem procesů nakládání s odpady s použitím vhodných zaiizení' které jsou nutné

k tomu, aby se sebrané odpady upr.uiiv, piipadně přepracovaly' dále využily (recyklace'

kompostování apod.), nebo přímo un.'s'iilkv využily' Pro část odpadů musíexistovat v lSNo

bezpečný způsob oortr.nouání odpadů.-tako základní procesy a zařízení lze označit:

o Sběr vyuŽitelných, objemných, směsných, biologických a dalších (zejména) komunálních odpadů'

včetně zpětného odběru použitých výrobků

o Svoz a následná přeprava odpadů (včetně překládacích stanic)

. aaíbeníoro dotřídění a úpravu využitelných odpadů na druho

. ů a jejich biologicky rozloŽitelné

sloŽky (zejména s|alovny Ko, příp. energetické zařízení na paliva z odpadů)
-''^ll^!^u ^l^-Áf, íLnrnnostárnv.

a'ri.l'], l,.o'*"!ii"n"o"o.n o,","*,.* ,ozloŽitelných komunálních odpadů (kompostárny,

V rámci regionu mohou existovat i další typy zařízení, která jsou nutná pro další nakládání

s vybranými odpady nebo druhotnými 'uiouin"i 
vyrobenými z odpadů' Taková zařízení

mají většinou nadregionální charakter a mohou sloužit pro více krajů nebo větší část

republiky. Patří mezi ně:

o ZaÍizenipro konečné zpracování druhotných surovin

o 7alizenípro recyklaci zpětně odebraných elektrozařízení a autovraků

o Zaíízenipro vyuŽití a odstranění nebezpečného odpadu

optimalizovat veškeré činnosti v odpadovém hospodářství s ohledem na vynaložené náklady a

ekonomickou udrŽitelnost

zajistit dlouhodobou stabilitu odpadového hospodářství v regionu

Role kraje
. lsNo současně

Základní koncept regionálního lSNo
nebo definu

základní síť

Role obcí

obce a města jsou původci

působnosti zajišťují veřejnou

5

./

odpadů podle zákona o odpadech' V rámci

'luzuu 
j ,yrté' hospodaření s odpady' Pro

své samostatné
stabilní procesy

krai v k

ffiní, ať už stávajících,



nakládání s odpady potřebují definovaný regionální systém s odpovídajícími zařízeními.

Některá zařízení mohou být vlastněna nebo spoluvlastněna komunálním sektorem'

Procesy nakládání s odpady v obcích jsou totožné. Z důvodů lepší vyjednávací pozice při

sjednávání služeb sběru, 
'vozu, 

přepravy, úpravy, energetického vyuŽití nebo skládkování je

vtrodné spojování obcí do větších celků - svazků/sdružení obcí' Koncept takového svazku je

pospán v samostatné kapitole návrhové části'

Role ostatních původců

Původci produkující podobný odpad jako obce využívají zařízení v rámci regionálního lSNo'

Role odpadových firem

Firmy díky svému technickému a odbornému zázemí zajišťují sluŽby V procesech nakládání

s odpady pro původce (rnýběrová řízení). Mohou také vlastnit, spoluvlastnit a/nebo

provozovat jednotlivá zaíízení v regionu'

T
e

4.LPÍedpoklady pro návrh regionálního ISNo

Středočeského kraje

Návrh regionálního lSNo je částečně Vymezen několika předpoklady. Jedná se o:

o očekávané tegislativníúpravy oH čR

o Prognózu produkce a nakládání s hlavními skupinami odpadů v kraji

o Výchozí stav odpadového hospodářství v kraji

4.3 očekávané legislativní úpravy

Další vývoj odpadového hospodářství Čn bude ovlivněn do značné míry PyyT-++
úoravami celého s ní dva rokv. Jedná se především o

nový Plán odpadového

řiř#i'řffir"dpokládaná ptatnost pol. r.20L3). Spolu s tím se očekává také novela

.ák;;; ou.r".r,i tuorb. zákonalzákonů o'pětné' odbě''

. Důsledná podpora

podobných odpadů původců

Zajistit odděl sběr ru, pla skla a kovů em z kom

roku 2015

---
ffi;-ót pro obce zajistit do roku 2020 recyklaci min. 50 % skla a

kovů z komunálního odpadu

z.;lstenffiložitelnýmiodpadyrostlinnéhopůvoduzejménana
úrovni obcí a to od sběru až po konečné vyuŽití odpadů/výstupních produktů zezařízení'

Y
o

at
I
I
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t
I
t
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ffigyťĚn' y 5ouyislosti s novým zákonem, jsou následující:



bioloPovinnost

do roku 2016

Zaiištění odktonu ,-kládkou.ných BRKo s cílovými roky 2013 a 2o2o dle směrnice o

skládkování
. Zajištěníenergetického využití směsných komunálních odpadů (s obsahem BRKo) z obcía

jim podobných odpadů od ostatních původců

. Zásadní omezení skládkování odpadů - zákaz skládkováni

í wšší než 3-5 ÍoC? ZULZ:

ost obcí (případně všech původcŮ)

zajistit okamžitě s platností zákona nakládání s odpady od sběru po jejich konečné využití

nebo bezpečné odstranění

obec může povinnosti plnit samostatně nebo v rámci sdruženého plnění prostřednictvím

regionálních svazků obcí

obec stanoví vyhláškou systém nakládání s tzv' živnostenským odpadem' Původci se

povinně zapo!ído obecního systému nakládánís odpady'

Předpokládá se také zavedení nových ekonomických nástrojt, P.'"dguši' ''\lá{koyP
pgllIlg/teť bV mě| zásadním způsobem znevýhodnit skládkói-ání odpadů před jejich

i#-,v-rlffi-a to již gqloku 39!L;

4.4Prognóza produkce a naklád ání s vybranými

odpády ve Středočeském kraii

Pro potřeby Návrhové části byla provedena prognóza produkce a nakládání s vybranými
, .,.i^nřot hvlv

:l;$;:řJ'J;iliň Jcicrr, a spodobnv{:tTlyostatních původců. Pro výpočet byly

ilil';i.;;"il "ňqe 
obyvaiel, spotřeby a HDP dle ČsÚ'

Prognóza je výpočet založený na splnění očekávání plynoucích z výše uvedených zdrojů.

Z hlediska budoucího vývoje doporučuje provádět aktualizaci prognózy s ohledem na

aktuální situaci rnývoje . oeut auaní hlavních výše uvedených parametrů.I
I
I
I
I
T
t
T

Prognóza se týkala těchto složek odpadů (jsou uvedeny základní předpoklady):

Využitelné sloŽky

- požadavek na plnění směrnice o odpadech 50 % recyklace papíru, plastů, sklo a kovů z obcí'

U ostatních původců stagnace'

Nebezpečné odpady

- s rozvojem zpětného odběru je očekáván i nadále mírný pokles produkce u obcí' ostatní

původce spíše stagnace

Textil

- U obcí nárůst odděleného sběru

7
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Bioodpad

_ V obcích bude zaveden oddělený sběr rostlinných bioodpadů ve vhodných typech

zástavby

- Pokračuje nakládání s odpady ze zeleně

SKo, objemný odpad

_ odhad na záktadě očekávaných statistických změn HDP a spotřeby

Předpokládaná produkce hlavních skupin odpadů, vznikajících v obcích je uvedena

v tabulkách č.L-2.

I
I
t
I
I
I
T

I

Tabulka č.7: Prognóza produkce hlavních skupin odpadů z obcí (v kg/obyvatel/rok)

komodity 20L7 20L2 2013 20L4 2015 2016 20L7 2018 2019 2020

5KO sKo 258,7 255,2 256,L 260,5 266,9 ?73,9 281,2 298,7 296,4 303,5

oddělený
sběr papír + NK 16,5 L8,7 19,3 19,9 20,8 2r,9 23,L 24,3 25,6 27,o

plast 10,9 L2,A L2,t 12,2 L2,5 L2,9 L3,3 13,8 L4,2 L4,7

sklo 1-0,6 LL,4 LL,7 LL,9 tz,3 L2,8 t3,4 L3,9 L4,5 L5,1

kov L,8 1,8 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7

NO 0r5 0,5 0,5 0,4 0,4 o,4 0,4 0,3 0,3 0,3

textil 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 o,4 o,4 0,5 0,5

Bio z

domácností 3,r 3,4 3,8 4,L 4,5 4,8 5,2 515 5,9 6,2

objemný 27,O 27,1 27,3 27,9 28,7 29,6 30,5 3r,4 3?,3 33,3

Produkce
odpadu z

domácností
celkem 329,3 330,4 336,6 343,0 352,2 362,6 373,5 384,7 396,2 407,2

Bio Zelen celkem včetně
DO 20,7 23,o 25,3 27,6 29,9 32,2 34,6 36,9 39,2 4L,5
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Tabulka č.Z Prognóza produkce hlavních'k

I
I
I
I
I
I

Nazákladědalšíchpodmínekpronakládánísodpady(předevšímpředpokladvyužitía
recyklace vhodných ril;i; il.'uc, rooJJůneno sblru, čár,.ene využitíobjemných odpadů

apod') bylo 
" 
p.g"i'""*á produkce vypočteno množství odpadů vhodných pro

energetické vyuŽití ; k;;ji- V prognózovaném'množství je započtena i produkce podobných

odpadů skupiny zo oJ'orr.ini.r, půň;ů na území Středočeského kraje. Na celkovou

produkci by měla uýrňanována t<apacň. *r*v.r, zaÍízení, zejména zaiízení na energetické

využití směsných . 
-oli.'nýcrr 

lomuiatni.n' odpadů' odpady vhodné k energetickému

využití jsou uvedeny v tabulce č'3'

Tabulkač,3:Prognózamnožsúíodpadůvhodnýchkenergetickémuvyužití(vtis,

9

I
I
I
T
II

2 018 20t9 2020
komoditY 2 011 20L2 20L3 20t4 2 015 2 016 2Vlt

331,L 340,0 349,L 358,3 367,7 376,3

sKo 327,2 326,4 3Ll,Z 525,V

23,9 24,7 25,8 27,2 28,7 30,2 31,8 33,4oddělený
sbér papír + NK 20,9 23,9

16,0 16,5 L7,T L7,6 L8,2
15,3 15,0 15,1. 15,5

plast L3,8
15,9 L6,6 L7,3 18,0 18,8

t3,4

2,3

t4,6 14,4 t4,7 15,3
sklo

7,6 7,8 811 8,3
2,3 7,0 7,4

0,5

7,2 7,4
kov

0r5 0r5 0,5 0,4 0,4 0,4
NO 0,6

0,3

0,6 o,b

0,5 0,5 0,6 0,6
0,3 0,3 0,4 0,4 0,5

textil

4,7 511 5,6 6,0 6,4

37,8

6,9 7,3 7,7Bio z

domácností 3,9 4,4
38,9 4O,L 141,3

34,7 133,9 34,6 35,6 36,7
objemný 34,2

47-1,5 49L,6 505,0
422,7 4L6,9 425,7 437,0 450,1 463,7

Produkce
odpadu z

domácností
celkem 4L6,6

45,8 48,6 51,5
31,3 34,2 37,L 40,0 42,9Bio Zelen celkem včetně

DO 26,t 29,4
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4.5Výchozí stav
Středočeském

odpadového
kraii

hospodářství ve

studie U ského kr

H o d noce n í vých ozíh.o 
. :l.::;]".i1'* .

l"""1l1ihTil:á*ň f;il, kl.i'.n ou'"o' "'" "' l

rj:, l ;::[ů:lff ?:Hií::'!:n ff :'#:ffi ';ilff;i !'.i' J. 
" 

a p l n it n ov é cil e

na recyklace komunálních odpadi' ďŤ:1}{ť::::ir'"zvíjet 
systémy sběru a dalšího

hffi#;ilpol*"tein1imi odpady v obcích a městech'

Jedním z hlavních problémů odpadového hospodářství obcí Středočeského kraje je vysoká

míra skládkování směsných komunálnicn oápaao, objemných a dalších druhů odpadů

produkovaných obcemi. V kraji nejsou r. iirpor,.i vhodná zařízení, která by umožnila další,

především .n"rg"ti'ká využití uvedených skupin odpadů'

Dalším zásadním problémem je roztříštěnost řešení nakládání s odpady v rámci jednotlivých

obcí. Při samostatnl'-r.s"ní oH nelze zailstit efek:'.Y:j^':''*iku sběru' svozu' přepravy a

využití odpadů u ,a'.ir.á" To vede i k vysokým provozníň nákladům na systém nakládání

s odpady, které jsou jedny z nejvyšších ::í:"::":t#1;'ffi;Jr:',T' 
vysokou konkurenci

4'6opatření k před cházení vzniku odpadů

Jedním ze zásadních principů, které by se měly uplatnit při realizaci regionálního lSNo' je

také přijetí opatření ř" ,nuouani mnoŽswi vznitajicich odpadů. Prevenční opatření budou

také součástí Národního programu pr"JJa.ení vzniku odpadů, který bude vydán společně

s Plánem odpadového hospodářrtui en. p.eram předcházenívzniku odpadů bude zpracován

ipro Středočeský r"i' 'él 
uy být začleněn do plánování lSNo'

Chápeme_li odpad jako materiál či surovinu' zjistíme' že odpadová prevence rnýznamně

zasahuje do spotřeb primárních ,urou,n-ori ívróue nových proouttů a výrobků' Současné

společenske pomcri I oi..nc n1o1c.r"a'spotieua . t on.u'uce pak nabízejí i další rozměr

prevence v oblasti 
'"ip.oí. Efektivním působením. na společnost s cílem změnit vzorce

spotřebního .t o"aniř!"otii*" , sníŽit spotřeoní a konzumní návyky (potraviny, věcí denní

potřeby) totiŽ může vést nejen r. ,"iz"^i mnoŽství komunálnřh odpadů či biologicky

roztožitelných odpadů a primárni.r, uurouin na počátku výrobního a zpracovatelského

procesu {ať už ve formě látek, '.,"ráu 
či energií), ale můŽe být podporou zdravějšího

životního stylu a o;i.,r" například'nu ..toruetovem úsilí v boji s obezitou a civilizačními

chorobami, *.' p.iri_třeba kardiovaskulární problémy a zvýšáné množství cholesterolu

v krevním řečišti. Je patrné, z. ,o.'Ě, |r"u.n." odpadového hospodářství může mít

skutečně velký rozsah á dotýt<at se i poměrně vzdálených oblastí a oborů'

Aktuálnost otázky předcházení vzniku odpadů má své.logické opodstatnění i s pohledem do

historie. le ouecn! .ia'o, Že naši ffio.v9 bvli 
.s"]1ni 

- ,|'rnen. v oblasti své vlastní

spotřeby. Konru,nr*.Jp"ir.i,'" ei uvuziulni":.''*l:] potřeby byiy podstatně niŽší' VyuŽívaly-

se až na okraj životnosti a ty, jež přestaly sloužit, se v přípje, ie to bylo moŽné' opravily'

Prevence tak v 'íi"i"r,i 
fungovala priror"nou ':'jil;.diešní 

životní styl nás však vede

kopačnémupřístupu,cožsenásledněprojevujevnarůstajícímmnožstvíodpadů,zejména

10
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protovsoučasnostipřirozeněnabízíširokéuplatněnípropreventivníkomunálního. Ten

opatření.

Prevenční přístupy v oblasti odpadového hospodářství nejsou ničím zásadně novým'

členské státy Evropské unie ve srných zemích zavedly programy předcházení vzniku

mnohem dříve, než přikazuje Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č'

Některé
odpadů

98/2008

o odpadech.

opatření pro předcházení vzniku odpadu

Problematika prevence v oblasti odpadového hospodářství je skutečně široká. Proto by cíle a

opatřenímělybýtnastavenytakovýmzpůsobem,abyjejichdopadbylefektivní

lnformační podpora a komunální odpad (občan, společnost) jsou jasnou cílovou skupinou

prevenčních opatření v zahraničí. Zde nacházejí preventivní přístupy významný potenciál a

finanční prostředky jsou směřovány právě do těchto preventivních opatření'

Návrh opatření pro předch ázení vzniku odpadů:

_ Poskytování informací o programu předcházení vzniku odpadů' Podpora státní a

veřejnésprávyadalšíchorganizacízaúčelemšířeníosvěty,výchovyavzdělání
v oblasti předcházenívzniku odpadů, využívání kampaní na zvýšení povědomí'

_ Podpora a propa8ace důvěryhodných ekoznaček a výrobků s menším dopadem na

životní prostředí a odpadové hospodářství'

- Podpora opětovného používání nebo oprav některých výrobků nebo jejich složek

-Podporavýzkumuavývojevoblastidosahováníčistšíchproduktůsezohledněním
životního cyklu, v oblasti náhrady nebezpečných materiálů a výrobků méně

nebezpečnými, v oblasti minimalizace objemu a hmotnosti výrobků a obalů a

v oblasti technologií šetřících vstupní suroviny a snižujících produkci odpadů' Podpora

šíření a využívání výsledků rnýzkumu a vývoje'

- Poskytování informací o technikách předcházení vzniku odpadů ve výrobní sféře'

podpora ekodesignu při návrzích výrobků'

_ Podpora důvěryhodných systémů řízeníživotního prostředí pro podniky'

_ Účinně působit na státní a veřejnou správu a na širokou veřejnost za účelem

snižování množství odpadů a dosažení udržitelné spotřeby v každodenním Životě'

4.7 Systém sběru odpadů v regionálním lSNo

Sběr a shromaŽdbvání odpadů jsou základním předpokladem pro další nakládání s nimi'

Systém sběru nraviicn stupin 
-odpadů 

vznikajicích v obcích jsou většinou pro občany

definovány obecně závaznol vyhláškou obce, která stanoví druhy sbíraných odpadů a

způsob jejich sběru.

Principy sběru odpadů u ostatních původců jsou dány především zákonem o odpadech' kde

je povinnost odděleiého shromaždbvánj oabaat podle vlastností. Sběr odpadů je většinou

stanoven vnitropodnikovými předpisy. Návrhová část lSNo Středočeského kraje se systémy

sběru odpadů u ostatních původců nezab'ývá'

LL



I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4.7.L Sběr využitelných složek Ko - papír, plast, sklo,
kovy

Jak bylo konstatováno v Anatytické části lsNo Středočeského kraje, oddělený sběr

využitetných komunálních odpadů - papíru, plastů, skla a kovů je na velmi dobré úrovni.

v posledních tetech se situace v kraji výrazně zlepšila. V celorepublikovém průměru při

srovnání s ostatními kraji je Středočeský kraj druhým nejlepším v Čn (stav v r.2011).

Průměrný občan Středočeského kraje vytřídil V roce 2011 celkem 42,7 kg/obyvatel/rok (54,9

kg včetné kovových odpadů), což je o cca 10 %ovíce, než je průměr čR.

Cetkově se za rok 2011 jednalo o více než 68 tis. tun odpadů. V tomto mnoŽství nejsou

započteny podobné odpady od ostatních původců'

Nový zákon o odpadech stanoví obcím povinnost zajistit do roku 2020 recyklaci 50 Yo papíru,

p]asiů, skla a kovů obsažených v komunálních odpadech. Povinnost vychází z rámcové

iměrnice o odpadech a tento cíl bude zřejmě součástí nového PoH ČR, který by měl vstoupit

v platnost v pol. roku 2013.

Dosažení tohoto cíle předpokládá další rozvoj systému odděleného sběru těchto odpadů

v obcích, případně u ostatních původců.

Prognóza produkce využitelných složek Ko

Prognóza produkce tříděných odpadů ze systému obcíje založena na splnění cíle jejich 50%

maieriálového využití v roce 2o2o. Vychází ze steiných statistických ukazatelů pro další

obdobíjako prognóza ostatních skupin odpadů v Návrhové části'

Do roku 2020 by měIa celková absolutní produkce vytříděných sloŽek ze systému obcívzrůst

o více neŽ560Á, Knejvětšímu nárůstu by mělo dojít u komodity papír (60 %) a sklo |40o/ol.

Výrazně by měl vzrúst také sběr kovových odpadů, který v současné době je zajišťován

piiuátní'i výkupnami odpadů. Do budoucna by se měla část sbíraných kovových odpadů

přesunout do systémů obcí, zejména do sběrných dvorů nebo stabilních sběrných míst.

Předpokládaný vývoj je patrný z grafu. č. 1.

GraÍč,7, Prognóza množství odděleně sbíraných využitelných odpadů z obcí

r0,0

0,0
2 014 2 015 2 016 20t7

r papíí } NK plas( a sklo l kov

24202 0192 018
2 013

tz

2 011 zolz
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Produkcivyužitelnýchsložekzkomunálníchodpadůzobcíukazujetabulkač.4.

Tabulka č.4: Prognóza produkce využitelných odvadů 
1obcí,(: :i:'!/:2

álních a jim pod
Do.eiko,Éh" mnoŽství využitelných dr' . lc .' l.-^:l _^^^ří+á.

dů je nutné

l'""':ffi :;ili:TilJl"HiJit'Ti-:11:*;":X:::i;','i1;J':J:,H;;.;JJ:j|::
lJ:,,,T.}+::'T::i#,:ř'ouljloi[:;"'"*9'1}:111"^*,::::::1:lirji::odpadůna
l'.'#?'T:ff[il# ilř' i Jň;;''tn řp ouo o'i ) j e p a k uv e d e n a v t a b uJ ce č' 5'

Tabulkač,s:PrognózavyužitelnýchodpadúzobcíaodostatníchpůvodcúfvtÍs.

2 015 20L6 20t7 2 018 20L9 20zo
2oLt 20r2 20L3 zgL4

28,7 30,2 31,8 33,4papír +
NK 20,9 2'3,9 23,9 24,7 ?,5,8 27,2

16,5 L7,t Ll,6 L8,7
15,3 15,0 15,1 1.5,5 16,0

plast 13,8

15,3 15,9 L6,6 L7,3 18,0 18,8
sklo L3,4 L4,6 t4,4 L4,l

7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8r3
kov 2,3 2,3 7,O 7,O

63,8 66,5 69,4 72,4 75,5
celkem 50,3 56,2 60,2 6L,6

obných odpam

t/rok)
2015 2016 20L7 2018 20L9 ?020

2011 20L2 2013 zgL4

L07,4 109,6 L11,9 tL4,2 116,5 L18,9papír +
NK 100,9 r05,7 103,8 105,5

Lg,6 20,2 20,8 2L,4
plast 16,7 18,3 L7,9 18,1 18,5 19,U

L6,7 t7,3 18,0 L8,7 1.9,5 zo,3
sklo L4,8 L6,! 15,8 L6,2

7,7 7,9 8,1 8,3 8r6 8,8
kov 2,7 2,8 7,4 1,5

4,7.!'! oddělený sběr využitelných odpadů od občanů

obce Středočeského kraje jsou poměrně dobře vybaveny sběrnými nádobami na oddělený

sběr využitelných ,r"z.ř io. 
'pru'ěria 

r,urtota sběrné sítě v l/obyvatel (nebo počet

obyvatel/sberne misioiř wssi' než je průměr ČR'

Sběr tří hlavních komodit papír-plast_sklo je organizován ve většině obcí Středočeského

kraje. očekávaný cíl nového zákona o-oJpra..ň a aktualizovaného PoH ČR předpokládá

zavedeníodděleného'rúeru těchto t,t.uniJ komodit společně s komoditou kovy. V současné

dobé je tento a_romooitnísběr org.ni-uli ou..'i Středočeského kraje jen velmi ojediněle'

Převládajícím způsobem sběru všech komodit (až na kovy) je donáškový způsob s vyuŽitím

různých sběrných roni.in.rl. lvejčastěji l'ou používány kontejnery s horním výsypem na

sběr plastů, prip.on-e;;;i;"; " 
sria prevtádají kontejnury ," ,podni' výsypem. V současné

době je na území ol.i'uňirrěno více n"z zstlíc sběrný.n naooo na sběr využitelných sloŽek

komunálních odpadů'

Spředpokládanýmrozvojemtříděnívyužitelnýchodpadůsohledemnadosaženícílůpro
recyklaci ro je nutnJJopinit a posílit súěrnou síť na území kraje. Jednou možnostíje nákup a

instalace dalších sběrných nádob n" ,i.".i obcía měst. ttarosiajrcim problémem je dostatek

13
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místa zejména ve městech, Druhou moŽností je posílení frekvence svozu' Donášková

vzdálenost se sice nesníží, ale kontejnd;'j';" přeplněné a poskytují dostatečný objem pro

sběr odpadů. v reatii! se bude jednat o'kombinaci obou možností. Doplňování sběrné sítě je

možné očekávat rpiE" u our.stecn , ni.r.ou iustotou sběrné sítě (viz' následující mapa)'

Mapahustoty sběrné sítě ve Středočeském kraji (r'2077)

t*g$Ídó

I ř*1 
'ri: 

Í4tBjryd':
t:,. s: th!řrj'řb'í

il ',, ,f | $'j':;ť 
^ 

\':i

t===

optimálním stavem je vytvoření veřejné sběrné sítě se sběrnými nádobami (kontejnery} na

sběr samostatných r.".áJia- papíru, pruriu, 
'Lr' 

čirého a skla barevného' Kovové odpady se

doporučuje sbírat r.i.ei. prorti.dni.t"i' 'úJ'.vch 
dvorů nebo sběrných míst, která zřizuje

obec. obec můŽe, v případě potřeby ilt finančních možností' provádět také výkup

kovorných odpadů oo oleuno. S nárůste;;''" kovorných odpadů prostřednictvím obecních

systémůsběrusealepočítápouzeuprip.oc,že-bude.výrazněomezenanebozrušena
možnost výkupu odpadů od fyzických ";;;;á'ci 

čn. Takovou legislativní úpravu požaduje

sMo čR a ;e uveoe,ia rovněŽ u re.i.n rozvo,e oH ČR schválených vládou v r'20L]"

4.7,!,2Nákladynaoddětenýsběrvyužitelnýchodpadů
Náklady na oddělený sběr využitelných složek Ko jsou tvořeny investicemi do sbérných

nádob (nejčastěji horní výsypy oro oor,r l p.pi', spodní VýsypY pro sklo) a provozními

náklady,kterésouvisípředevším.s.e.,uo..'apřepravouodpadůdozařízenínaúpravu
(dotřidbvaci linkv). ťasů irou do tě.h;;;;uo.ni.r, nákladů účiovány také nákladY spojené

s následnou úpravou vytříděných odpadii na druhotnou surovinu a to i v období' kdy má

vytříděný odpad pozitivní hodnotu na trhu a je úpravci od svozových firem vykupován

(zejména papír, sklo)'

L4
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Hypotetickylzezajistitdostatečnépodmínkyprodosaženícílovýchhodnotprosběr
vyuŽitelných odpaou n.ws"ni. počtu ,iár""v.t nádob. iakové navýšení ukazuie tabulka

č.6.

Tabulka č.6: odhad nákladů * t*''"': WL"šíř"::Y

Plast

Sklo
Celkem Celkem

jednotkY Papír
28050

7604 11481 8965
zo1^z ks

18691 L2989 44A32
2020 ks 12352

100 66 95
zo20 ob/konteiner

7 21:o 4024 15982
růst ks 474ó

96
28 43 24potřebná

investice mil. Kč

Sklo
Celkem Celkem

rok jednotkY Papír Plast

74 24 L43
}OLL mil. Kč 45

19 1ls
Kč/ob 36 60

108 37 243
2020 mil. Kč 97

30 196
Kč/ob 79 87

Celková investice by tak mohla činit kolem 96 mil. Kč do roku 2020 (odhad při cenách nádob

zr.2ot2|.S novými i"riri""..vmi naoola'iuv samozře'mt Vzrostiy také provozní náklady

spojené s obsluhou';il;. pvtlouv ,ueriuu" i do budoucna spíše doplňkovým způsobem

'fi;:' 
krajní možností je ponechání sběrné sítě v současném stavu bez dalšího výrazného

rozšiřování a naopak výrazně '!:t 
fr.ř;; svozu nádob. V takovém případě by frekvence

svozu papíru murela do roku zozo vzrusi o ... 62 o/o, plastů o cca 63 o/o a skla o cca 45 o/o'

5 tím je spojený narc|si nákladů ,pol.ný s častějším 'uo'ň 
nádob' odhad hypotetického

;ň;ilil"ozních nákladů ukazuje tabulka č'7

Tabulka č.7: odhad nárůstu provozních nákladt' spojených se zýšeno frekvencí

CelkovýnárůstměrnýchnákladůvKč/obyvateldoroku2020jeodhadovánnacca

tow lpÍi

lffiH;ffi] určitě kombinaď obou variant. Jednoznačně se ale doporučuje' aby

sběrné nádoby byly majetkem. _obcí 
n"lo-prip.dně nos, kierá zajišťuje svými nádobami

zoětný odběr obalových odpadů * ,oJ"oiáci s otcemi. Jrourrooáuý pronajem sběrných

nádob od svozový.h;;i.l.ostíse.u'tL.i". 
k vysokým provozním nákladům nedoporučuie'

lnvestice oo norrýci;il; tze částeč"cl'l''i. v nadcházejících letech např' bezplatnou

výpůjčkou nádob "j;;ů;" 
L*o-*o*, **J 

".nupuje 
sueiie naaoby a poskytuje je obcím

15
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na zaiištění tříděného sběru. Provozní náklady lze výrazně usměrnit společnou poptávkou

(viz kapitola o organizaci regionálnito,vste'u) služeb na svoz a následnou úpravu odpadů

ip'ou.j odpadů dotřidbvacím linkám)'

V každém případě je ale nutné počítat s růstem celkových nákladů na oddělený sběr

využitelnýcn to'un'a"rnlJř ffi;tiěj'i "ar.ladů 
bude i do budoucna pokryta z finančních

prostředků nos, ,.iisi"ii.Lt zpětný oaÚc. a využití obalové složky Ko ve spolupráci

s obcemi'

V konečném důsledku by pak nárůst nákladů pro obce a jejich občany měl být umírněný'

Celkové náklady budou vyčísleny v další etapě zpracování projektu lsNo středočeského

kraje, která by mělařešit konkrétní návrhy s lokalizacív obcích'

4.7.z Sběr bioodpadů

Nouý zákon o odpadech by měl obcím 
'']P:f:'::T:i:j,:il"#'"Ť;"'ff:::ffi:lffi

I
I
I
I
I
t
I
t
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I
I

obce systém
na území obce. S tím i povinnost místa, kam Ú--ke osoby a původci

[#řTl;::iřil'#;"'il'iil;ffi ě];1ě^".::::io':111'n;,"1::ilh^';off 1::il:"^t
i':.rfi il':;f "Jffi",ff !*ilry{:*;Tí-:::i:"ll,"j::l"j'"ůťilJj1fi :;
r:[;id''T,;o,n:;!l'".Jř'"';iiii poale systému stanoveného obcí, pokud odpad

I
I
I
I
t

'l'i^"w'žijív 
souladu se zákonem o odpadech'

Charakteristika bioodpadů

Materiály rostlinného původu, vznikající při údržbě zeleně představují kvantitativně

významný podíl bioiogiclv rozrozitelné ňmoty na území měst a obcí' Biologicky rozložitelná

hmota z údržby veřejné zeleně a zahrad áoranu zde vzniká zejména v podobě travní

fytomasy, spadaného íistí, dřevnit,'otv,'oJumřelých částíbylin' odpadu ze hřbitovů'

Prognóza produkce bioodpadů

Podle údajů v databázi lSoH představuje současná. p.|.o_d-u|'u odděleně sebraných bioodpadů

rostlinného půvoau ve i r"joe"rké' ř;ji ;ecelých 25 
_kg 

na obyvatele a rok' Jedná se o

bioodpad ze systému obcí a také o o,o"io.o ostainích.poňac,: na území obcí' V absolutním

množství to představuje téměr ro o* i"^ bioodpadu V roce 2o1o' v tom je 23 000 tun

bioodpadu ze systému áu'i ' 
7 000 tun od ostatních původců'

Jak ukázala analýza nakládání sbioodpady ve Středočeském kraji, tak výskyt odděleně

sebraných uiooopaiů'uou.i.t, K"'J;;iiují tento odpad ze zahrad i zobecní zeleně'

představuje u pro'lru 57 kg nu ouw.t"le a ,or, a podle jednotlivých velikostních kategorií

obcísepohybuieurozmezíl-g,o-70,5kg/obyv.arok.

Podle zahraničních studií množství produkovaných komunálních bioodpadů významně

ovlivňuje struktura orioi""r. 5 rostoucírl ň"Jir"' o|yvatel, žijících v rodinných domech roste

i množstvíprodukóvaných bioodp.d.u: Uvedené informace potvrzu'í zkušenosti se zavedením

nádobového ,vrte'u oJácr.ner,o sběru bioodpadů u 
'unší.h 

městech Čn. ry ukazují na to'

že množství sebraných bioodpadů ";;,;h iři zavedeni odděleného sběru se postupně

zvyšuje a ustálí ,. u"'Jrunem ai třetím ,.o.. p'ouozu na 1'00-120 kg/obyv' a rok
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Cílový stav V roce 2020 je stanoven na 130 kg/obyv. a r9k. Pro ostatní původce rostlinných

bioodpadů ve streoállJřenn tr.ii ," pr"Jp"tTádá ivojnásobek odděleně sebraných odpadů

v roce 2020 oprot, ,"ř" 
'oio. 

oéekává ;'ž;;ů;, 'noirtuí 
oooet"nc sebraných bioodpadů v

jednotlivých letech;;ř vyvážený ,;ň;ým snižován]* proer"'e růstu v posledních

letech prognózovanlno oudobí. erog;*j;- proautcu bioodpadu rostlinného původu je

uvedena v grafu č'2'

Graf č.2, Prognóza prodrk 
" 
,,'tli::y'h ?i"'Ip:dů' 
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Možnosti nakládání s bioodpady

Pro rostlinné materiály vznikající při údržbě zeleně ve městech a obcích je charakteristické'

že mohou přeostavJv'a, ,*oilisiprodukty,', které jsou. uvui'.v v místě údržby (mulčování

travní a dřevní hmoty, palivo) n.uo r.'rrju.ji ,,oáp.a.'i- Prevencí zvyšování produkce

odpadů, podle ,"re.r"v.n právních oňjoio,'i' "ile 
domácí a komunitní kompostování

'oojffi:i;:T,',":i-ompostování-rostlinného materiálu by se mělorozšiřovat především

vmenších obcích, r.o"-n.ni o.guni.oJin'oJoer.nv rour'ooooadu. Zp^ůsoby by měly být

nadále podporovány různými pobídkarii'.. ,ir.nv ou.i, nJpi. narup'- kompostérů a jeiich

zapůjčením .o"'"tie'it'' poradenskou činností a jinak'

Pomácí kompostování se může provádět v kompostových zakládkách, v boxech nebo

kompostérecr,. svsffi i. "zj, 
J"u{""'""''.k'u,,ou obč;;;; toe se předpokládá manuální

kompostovani u uzňi'r.o'ňporiu n. ururiniJň por.'.i.r' pri oňvtne' obiek1y' To může být do

budoucna, zejména s rozvojem ..ň 
-řrerreaeni' -,ilJ'i'n, 

iroblematické a lze

předpokládat, že r.j. ouJu"ů'dá přJ;;; ou".nirnu sběru oJpaat ze zeleně než vlastnímu

l;ll,l", l;r"r,""r", ie vy.zit3|1é pro menší obce a sídliště ve městech' kde jsou zelené

plochy uzavřenéffi,ouni.n or".iii. žtechnologického hlediska se. při komunitním

kompostování uyuziuuii kompostov-J zakládky i ,urňs"nJ'-oo*y' Jako mechanizační

prostředek pri pret<opávání tornporň * 
"v"ií"a 

nakladač' v menším rozsahu i manuální

překopávání'
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Komunitní kompostování bioodpadů musí být upraveno obecně závaznou vyhláškou obce'

kterou obec stanovísystém komunitníh" t"áp"'rování a způsob vyuŽitízeleného kompostu

:L:'il:Tll.,.n vzniká především při údrŽbě veřejné zeleně v obci a při údržbě zahrad ve

ui.,tniaui občanů. ó p-i "r.,',a".l 
l''"ňff 

''tE-i, 
" : *:11?[1 JJ''*l;:í:l;

ť,i{i*;o-,f:rffi"r:*?h'"":',",i;" 
není předmct",.,Jiotody mezi správcem zeleně a

realizátorem. n"arirařJorzu, -rtooui.;i;, zda vznikiý'.t"iiálie odpadem v souladu

se zákonem ,. ,.rrňřóišu., i oap.allř,"u;;"ě"í;"zoejiicn 
předpisů' Rozhoduje o tom'

zda biologi.rý '.tJň;i;;j" 
uyuiit ř 'ureouaní, 

jako u"or"jji produkt, .nebo 
bude jako

odpad odděleně i;;.;ilván'a ,r."'ň'i""a" " 
*i'.u, á'!1de nředi:' *u zpracování

v regionálni kornporiJ*v, nebo bioiivnoue stanici' anebo dokonce využit energeticky

lfflu;::il:',:' sodpadem.1:ldržby veřeiné zeleně jsou převáŽně. součástí nákladů

zahradnických fireri a ,,*c tak tech]rick! vyuaveni i" uJ"ircr, vlastnictví' odhaduje se' Že

mnoŽství tohoto odpadu z obcí i. .etoiir, njroune větší, než je v současnosti evidováno a

do roku 2020 se 

'eňo 

zpracování , or,r.o.. na rozvoj ,.rir"ni'pro vyuŽití bioodpadu můŽe

illljilo]lu, o,""oo.ou "o "o*"u 
v rámci obecního systému se uskutečňuje několika

způsobyajenaffidá'";"o""v.r.,-,p.i,out,nasvémúzemíbuderealizovat'
óJJcr"nv sběr se může provádět:

sběrnými nádobami na odpad'

sběrnými nádobami upravenými speciálně pro sběr bioodpadu'

velkokapacitními kontej nery'

prostřednictvím sběrných dvorů'

pytlovým způsobem' 
' t _t-L' kalitách' kde jsou

Způsobyoddělenéhosběrubioodpadusbérnýminádobamiserealizujívlol
podmínky pro ,iri.jii co největšit o 

'iozrtuí 
,pr..ou...i.eí" bioodpadu, ti' především ve

vilové zástavbě ' 
ulJ't'uuě rodinných domů'

4.7 .2.! oddělený sběr bioodpadu od občanů

oddélený sběr bioodpadů od občanů se může realizovat pomocí sgi1Ý;rr nádob' ale také

pytlovým ,poroi'Jňl;;;*a u"rr.oru"p..iinLr, ton,.inít,,'p'"'.i"o"ictvím sběrných dvorů'

Jedná se o náslJqiái mozne způsoby řešení:

Vybaveníobčanůnádobaminasběrbioodpaduv-poměru1:1snádobaminasběrSKo

Toto vybaveníje považováno za. nejefeLtiunejiirpu.ouffil*hující 
nejvyšší výtěŽnosti'

relativné dobré kvality výstupnír,o'''.i.riatu. ousanne iak odpad : 
p::u:'u domácností' tak

odpad ," ,.t"ne ulunruáa.n. p. t"ňo .porou sběru ň ffi;o naoouy o obiemu 120l a

i+b l poote typu obytné zástavby'

I
I
I
I
I
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Proobjemnýodpadzezeleněvobcipopř.zezah1ad.občanůjenutnédoplnitsběrještě
dalším způsobem, např. sbérem prostřeJnúui'sběrných dvorťrči sběrem velkokapacitními

kontejnery.

Je také nejnáročnějším způsobem z hlediska pořizovacích nákladů na sběrné nádoby, coŽ za

určitých podmínek ,nti" v konečném důsledku znamenat sníŽení nákladů na provoz

systému. Jde o to, z"'ulorr"aku zavedení;;;:T:l".*:'" bioodpadu s frekvencí svozu lx

14 dní je možné oorar,nout snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu (SKo)

rovněž na lx 14 dní, tím sice nedocnari t tispoře nákladů, ale také nedochází k jejich zvýšení'

Lze však dosáhnout úspory nákladů ze skládkování bioodpadu. čím vyšší bude poplatek za

skládkování, tím vyšši urnila úspora. uv'r'*v 
"fekt 

závisi na tom, kolik odpadu se dostane

do systému sběru oiáodpaau a dále n. náktud.ch zpracováníbioodpadu'

Vybaveníseparačníchstánídalšínádobouvhodnounasběrbioodpadu

Nádoba na sběr bioodpadu by mě1a odpovídat podmínkám sběru tohoto odpadu' svozové

technice a místním zvyklostem' ,ro i.n1o ,ptrou sběru jsou vhodné nádoby o větším

objemu, zpravidla z+ó rí,ro. Některé hygienické' ale i provozní problémy spojené se sběrem

bioodpadů je 
'ozio 

.mírnit užíváním iblrnýctr nádob u.pravených pro tento účel' Nádoby

jsou např. uvuuu"n-v lp".ijrni' biďil;;;, který umožňuje regulovat bakterie' plísně a

zapacfr. ^ :
V místech s dobře rozvinutým a akceptovaným systémem separace se jedná o systém

s relativně vysokou kvalitou ,běru, r,"rjurt,r"áem rvyšší anonymitě můŽe být však nižší neŽ

při vybaveni naoouami v poměru r,i.-porat"ční investice do sběrných nádob je v tomto

případě nizsi, vzntlJ"i r nižší výtěžnosti bioodpadu je však také nižší úspora nákladů

provozu systému'

Velkokapacitní kontejnery určené pro sběr bioodpadu ze zeleně

SystémjevhodnýprosběrbioodpaduzúdrŽbyzeleněvobcíchazezahradobčanů.Trvalé
rozmístění konte'nerů vyžaduie velice dobrou'osvětu, a pak zaručuje dobrý materiál pro

kompostárnu urnir,cnou v blízkosti svozu, neboť se jedná o přepravu relativně lehkého

;il;:::, kdy není zajištěn dohled nad plněním kontejnerů, vzniká nebezpečí odkládání

odpadůvšehooruiuveátnonebezpečnýchavznikučernýchskládek.

Velkokapacitníkontejneryjsouobvykleobjemu1-1om3.Systémtéměřnevytváříúsporu
provozních nákl;;;';.uoi nupo",í,"ř oop.a sbíraný doposud jako směsný komunální

odPad.

Mobilnísběrbioodpadupomocíkontejnerůumístěnýchnaomezenoudobusdohledem

Systém je vhodný do větších. obcí' Velkokapacitní kontejnery jsou obvykle objemu 7-10 m3'

Tento způsob ie'ňiatiuně finančně nenaioený jak na'porteni kontejnerů' tak provozně'

Systém ie spíše oáňir,ouv' ,ptrou"' sběru 
-bioodpadu 

ze zeleně' postihuje omezene

množstvítohoto odpadu např. přii.rir.r, úklidech po zimním období, či podzimních úklidech

|o utoneení vegetačního období'

Sběrné dvory a stálá sběrná místa

Sběrné dvory a stálá sběrná místa jsou místy .soustředbvání 
bioodpadu vznikajícího při

údržbě zahrad především ve vtastnlcwioue.no. Ve sběrných dvorech je odpad ukládán do
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velkokapacitníchkontejnerůo.obie1u.7.10m3,určených.'výhradněprotentodruhodpadu.
Shromážděný odpad je ze sběrný.t .ouolJ 

,ul'z"n převáŽni na kompostárnu' Tam' kde je

docházková uraar"noJiao Jcrný.n o""ii ooiil w'"ra nebo sběrný dvůr nenízřízen' mohou

b'Ít zřizován. ,,statalllrná 'ír,",,. 
r"to rulrná místa by měla být vybavena velkokapacitním

kontejnerem, měta ilil označená . .J".""'. odpad by měi b'ýt ukládán pod dohledem

obsluhy sběrného ;íJ.';r;k""n." odriolu uiooopaao ," ,tcrnvch stanovišť se předpokládá

,ca zqben.' vegetační sezóny'

Sběr bioodpadu do sběrných pytlů

Sohledemnaekonomikusběruazvýšenépožadavkynaúpravu.bioodpadupřed
zpracováním tuvrvpJo]'our.t,u, rozdruŽeni'a odstraněnipytít) se pytlový sběr považuje spíše

zi aoptntový sběr bioodpadů'

V domácnostech mohou občané ukládat bioodpad do malých sběrných nádob nebo do

biodegradabilních 
';;;*ů 

vyráběných'"." ij', rostlinných šúrobů (objem do 10 l)' iejich

rozkladem pri aerobním ipracouani'l]oJjp.au oopáoj proutem odstranění balastního

materiálu.

4.7,z.zVhodnýsystémsběrubioodpadůproveliBostní
kategorie obcí

;::ji::;"il::l, obcí do.2 tis. obyvatel bude převládat 9:Tá., 
a komunitní

kompostování. výiiřrkou může b!| nanoiení obce. n' 'i"ie' 
iegionálního kompostování'

pokud se taková'ť"rnp"raarn. n..nj.iiríti.rorri ou.. .'n.r.rjoaň s bioodpady je pro obec

;#:: -"mpostování bioodpadu je považováno za preventivní opatření, souviseiící

s předcházeni' u.niru odpadů. ," iá jlonoouct'1 zpusou, jak omezit znečišťování obcí

vywářením e.rnň'rr.rádek a také sjiit p"lir l,""jp.oíu.'''ěsném komunálním odpadu'

Stejně tat romu'n"it"ňn;;;"rroujn'ilr, 
ize předchar* p'oJ"t.i uiooopadů' VŽdv se bude

jednat o to,nuniini kompostarnv- r''r*i'aini kapacitoir lo rso t/rok. Výsledný (zelený)

kompost bude v|uŽíván.při údržbě a'oi.""a ,."r.nc u ol.i. romunitní kompostování a užití

zeleného kompostu bude upra""d"i;."ě ,i::1::;Jliť*rlfi";i."T"|ol''.ál]llT?l

ťť:lťťl*nr:ffi : [ Í fi L ;;;,,1;{:::: o)*, " 
u p rav e n vr utoá i'r'ý m n ávod e m

nnŽp - t<omunitnřJ["ni kámpostárna' červen zolz'

Sběr bioodpadu provádí o.bčané sami. Sebraný bioodpad předávají přímo v komunitní

kompostárně, případně v uriz|11 ,*i"ir"* zaiírení;;; 'il*vání 
iioodpadů' Stejně tak

je nakládáno ' 
niJoJp'oy z údrŽby obecnízeleně'

Obce od 2 tis' do 10 tis' obYvatel

Uvedená velikostní kategorie obcí je vhodná p.ro oddělený sběr bioodpadu rostlinného

původu s následným jeho.zprac""-;"ň v regionálni' .uri."ni. Doplňkem odděleného sběru

bude domá'i' ko'uňitní kompostování'

Při odděleném sběru bioodp_adu bude převládat sběr do velkokapacitních kontejnerů

umístěných na stálých sběrných ,nlJJ v obci n"uo n.'lnc'nv.r. dvorech či přistavených na

?0
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omezenou dobu v rámci mobilního sběru' Pokud je v obci zřízen sběrný dvůr' je výhodné

umístit kontejner na tomto dvoře, r<oe ie zaiistcn dotrled obsluhy nad jeho plněním' Tam' kde

je docházková vzdálenost do sběrných Juort příliš vysoká, nebo sběrný dvůr není zřizen'

mohoub,ýtzřizována,,stálásběrnámísta''Tatomísta,kroměvybavenívelkokapacitnim
kontejnerem, mají lva "'".i"ná 

a oplocená. Mobilní sběr bioodpadu do velkokapacitních

kontejnerů je pak doplňkem sběru biooJp.ou, např. při jarních nebo podzimních úklidech'

Doplňkovým .pt,rouuli;e taLo pytlový suěr uioodpadu' V obci odděleně sebraný bioodpad

je předáván t wuiiti v regionálním zařízení pro zpracování bioodpadů' Stejně tak je

n.r.iaaano s bioodpady z údrŽby obecní zeleně'

Větší města v této kategorii obcí mohou zvolit organizačně i nákladově náročnější způsob

odděleného sběru bioodpadu, a to oddJlený sběr dó nádob o objemu 120 a 240litrů'

Při domácím a komunitním kompostování se postupuje stejně jako v kategorii obcí do 2 tis'

obyvatel. Rozdíl je především u komunitního kompostování' které se v této velikostní

kategorii ouci neuuo-e realizovat ptosiÉ, ate jen ve vybraných částech obce a v určitých

komunitách (vnitrobloky obytných domů, na školním pozemku' v zahrádkářské či chatařské

osadě apod.).

Obce nad 10 tis. obYvatel

Města nad 10 tis. obyvatel většinou zvolí oddělený sběr bioodpadu rostlinného původu do

samostatných sběrných nádob s následným jeho zpracováním v regionálním zařízení' Tento

způsob odděleného ,ueru bude realizoujn u'rartavbě, kde je to účelné a efektivní, neboť je

zde předpoklad největšího výskytu tohoto odpadu' a tou jsou zástavby vilová a rodinných

domů. Doplňkem oJJci.ner'o sběru bude domácí kompostování.

Při odděleném sběru bioodpadu v zástavbě vilové a rodinných domů bude zaveden sběr do

nádob o objemu 120 nebo 240 litrů. umisteni nádob bude realizováno bud'na stanovišti SKo

v poměru 1 : 1 ,.u" na stanovišti' ;.p';čních stání. Speciálně upravené nádoby jsou

vybavenybiofiltrem,kteÚumožňujeregulovatbakterie,plísněazápach'

občanéměstamohoubioodpadtakéodevzdávatnasběrnýchdvorech.

odděleně sebraný bioodpad na území města je předáván k využitív regionálním zařízení pro

zpracování bioodpadů. siejně tak je nakládánó s bioodpady z údržby obecní zeleně'

4.7.2.3 Náklady na oddělený sběr bioodpadů

Náklady na oddělený sběr jsou tvořeny investicí do sběrných prostředků (nádoby'

kontejnery, velkokapacitní kontejn"rv'.p"J.l a dále pak provozními náklady souvisejícími se

svozem odpadů nu 'i*o 
konečného zpracování nebo další úpravy'

Vzhledem k tomu, Že v jednotlivých obcích a městech bude struktura sbérné sítě velmi

rozdílná a bude se týkat Především zasiauuv rodinných domků a vil, nelze přesněji v této fázi

zpracováníproj.ňu'tonkrétní náklady spojené s investicí nebo vlastním provozem'

Uprovozníchnákladůnádobovéhosběrujenutnépočítatsobdobnýmijednotkovými
náklady jako při ;;;, směsných r.oňunarnich odpadů' clttove náklady se pak budou odvíjet
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od frekvence svozu, kterou je nutné. přizpůsobit zejména vegetační sezóně, a od nákladů

;";';"ň místo oatsino zpracování bioodpadů'

4.'I .3 Sběr obiemných odpadů

objemnéodpadyjsousměsírůznýchdruhůodpadů.Čá-stznichlzedotříditavyužítběžnými
způsoby recyklace (karton, plastové "jl"uv 

a předměty' dřevo apod')' V praxi je většina

oujemnýcrr odpadů iJri.á""ana na ,ruar,a.n. óujemne áopaov patří k odpadům s podílem

BRKO, upraVené jsou teoy vhodné pro energetické wuŽití'

Způsobysběru . . =__t_ll_ím rr elkokapacitních

objemnýodpadjesbíránvřaděobcíaměstmobilnímzpůsobempomoctv.
konteinerů, které isí přistavovány několikrát ročně na určených místech v obci. Pokud isou

kontejnery bez obsluhY, Pak jej občaná e.rio uvuzivají k odkújani1ut'ý.t''koliv odpadů včetně

ieuezpečných' _l.._-^_L c

Vhodnějšízpůsobsběruobjemnýchodpadůjev:'sběrnýchdvorech.S.jejichrozvojem
dochází k omezování mobilního sběru, il'ý j; iovněž finanÉne nákladný. obsluha sběrného

dvora může objemný odpad při přebírce roitřídit na využitelné složky a část určenou pro

energetické uvuziii'n.uo oostrane.i.'ívi"l"u suěrneňo duor. je možnost celoročního

ilffilči.*",n, pro obce 
'tředočeského 

kraje je dobudoJání sítě -sběrnÝch dvorů- ve

větších obcích nad 1000 obYJ?tel- v současné době ie pffi* na území kraje cca 200

sběrnýchdvorů,ffikt.reznict.,zejménau'uiv.r''obcíchmajícharakterspíše
stacionárních sběrných míst. Přitom ... p"r"",". , uu.aJnlio poetu je umístěno v obcích do

il';.;ffilLo' r.r.ii je více než 1L00 obcí. Jedná se spíše o malé obce, přičemž obcí nad

1000 obyvatel je 229. Bylo by ur,ojne podpořit wstavlu súcrnýcr'' dvorů v těchto obcích'

přičemž sběrné or"r, by mohly po.lor'.ooc s okolními ;ň;, sloužit i obyvatelům malých

obcí. Přitom i. .r,"j stánovit pr"e p"l'ňn', '. 
jakých lze využívat sběrný dvůr' a rovnez

tak podíln. oroulrnřň "Jrr.o.ch 
sbirného dvora pro okolníobce'

U malÝch obcí. které se nedohodnou na ,,spádovém" sběrném dvoře, je nutné zvážit

'ozn*, 'ouilnino 
,uerq' quig'nt.n'llo;'dď'1;z , 

IpčJ'ě. 
Mobilní sběr lze spojit i se sběrem

dalších druhů oap.at včetně n.u" .r" nii*ne zajistit podmínky pro sběr No

podle zákona o odpadech)'

Náklady na sběr objemných odpadů pro příští období nejsou v této fázi studie vyčísleny'

Pořizovací náklady spojené ," ,rir.ni]r,iJzner',o sběrného Jíora se pohybují v rozmezí 4 - Io

mil. Kč. Mohou brýt pokrytv dotacemi zíer'inv'r''o'oňllrzp' irantové programy krajů

aPod.
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4.7.4 Sběr ostatních skupin odpadů (nebezpečné,

stavební, výrobky zpétného odběru)

V rámci obecních systémů sběru je nutné vytvořit pro občany podmínky ke sběru dalších

druhů odpadů, které mohou vznikat u Jo*á'nostech nebo v obci' Jedná se především o

nebezpečné složky r.omunárnich odpadů, 
't'u"uni 

odpady nebo výrobky v reŽimu zpětného

;baň (elektrozařízení, baterie, pneumatiky apod')'

Kesběrutakovýchodpadůjsounejvhodnějšísběrné9yo:vsobsluhou,kterázajistísprávné
nakládání s odpady rtebo použiaý'i ui''oňy' e.o- síť sběrných dvorů se navrhují stejná

pr.uiJru, která býa uvedena u předchozí kapitoly 3'3'

Důležitájepakorganizacesběrnéhodvora,rozsahpřijímanýchodpadarozsah
doprovodnýcr, sruzJ.-ú stavebních odpadů je nutné.omezit bezplatné odložení odpadu pro

občany stanoveným cetoročním .u*i'atní* množstvím. Stejně tak je vhodné doplnit

možnost odložení odpadů na sběrném Juor" pro podnikatele z obce na základě úplaty'

Pro provoz sběrného dvora a zejména krytíčástijeho nákladů je důležitá vazba na kolektivní

systémy zaiišťující ,iň.í odběi yv.u"nvi6 v'1rout<t ve spolupráci s obcemi' Tyto organizace

mohou zajistit částečné vybavení ,uernáio avora sběrnými piostředky a také další nakládání

atímikrytínákladůspojenýchsezpracovánímsebranýchpoužitýchvýrobků.

Do budoucna je nutné považovat sběrné dvory jako sběrné místo pro kovové odpady v rámci

obecního systému, protoŽe obce budou iur.,'rozšířit sběrné s'stémy také o kovy a zajistit

jejich dostatečnou recyklaci u. ,'y'lu rámcové směrnice o odpadech' V případ Vysoce

pozitivní hodnoty t-oň n. trhu druhotiých surovin lze uvažovat o formě výkupu těchto

lip.Jí 
"o 

občanů, ale zajišťovaného obcí'

Sběrné dvory mohou stejně tak disponovat sběrnými prostředky nebo plochou pro rostlinné

bioodpady, jeiich úpravu (štěpková"í;;;;j;;bo iednoduché zpracování (komposty)'

4.7.5 Sběr směsného komunálního odpadu

Směsnýkomunálníodpadiesbírándonádobrůznýchobjemů.Vevětšiněpřípadůsejednáo
nádoby s horním výsypem, případně rirri'íuprrueno uetLotapacitní kontejnery' Pytlový sběr

se pouŽívá spise ojeJiněle. ob.ec uctsinou určuje způsob sběru a svozu odpadů na svém

území po dohodě'á 
'uo'ouou 

firmou (svozový plán)'

Sběrné nádoby jsou často vlastněny přímo majiteli nemovitostí, bytovými družstvy, podniky'

úřady apod. Čari ruJrných nádob il- ut.*ncna obcemi - nádoby jsou pak zapůjčeny ke

konkrétním nemovitostem. V nerterýlr, ol.ict, 1 
.Ť:*:h jsou nádoby pronajaty od svozové

firmy majit.rt' n.'ovitostí n.uo l.iři 'p']".,l,n 
v tatových případech. je nutné' aby obec

měla cenu svozu určenou na záklaáě skutečně ,u"..ner,ó množství odpadů (s rozlišením

odpadů od zivnosiiit i,, t*.ri nejsou ..pii"ni do systému nakládánís Ko v obci)'

Doporučený objem sběrných nádob na domácnost nebo průměrného o.byvatele je často

měřítkem, které používajíobce pro r,*ouení poplatku za komunálníodpad na domácnost'

Sběrný systém pro sběr směsných Ko není v rámci regionálního lsjrlo samostatně řešen'

Předpokládá se, že je systém u roueasne době plně ,.řurouun,i. Počet sběrných nádob na
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směsnýKobyseměldobudoucnaspíšesnižovatspředpokládanýmnárůstemtříděného
sběru vyuŽitelných oJpadů a zavedením odděleného sběru bioodpadů v obcích'

Důležitým prvkem |SNo bude přeprava směsných komunátních odpadů a jeho následné

.n"rg"ii.te využití v odpovídajícím zařízení'

4.7.6 Shrnutí

Sběr wužitelných složek (papír, plasty' sklo' kovy)

Zásady

_ Zachování samostatného komoditního sběru pro papír' plasty (směs}' sklo (čiré a

barevné), kovy

_ Sběr prostřednictvím sběrných nádob ve veřejné sběrné síti pro papír' plasty' sklo

- sběr prostřednictvím sbérných dvorů a sběrných míst určených obcí pro kovy

- Pytlový sběr je pouze doplňkovým způsobem

- Využitíspolupráce se systémem zpětného odběru a využití obalových odpadů

Prognóza

_ Vychází z požadavku na zajiště ní5oo/orecyklace papíru' plastů' skla a kovů v Ko obcí

_ Předpokládá nárůst celkového množství vytříděných odpadů z obcí o cca 56 % do

r.2020,tj. z cca 50,3 tis' t (r'2011) na 76 tis' t (r'2020)

-CelkovémnoŽstvívytříděnýchkomunálníchajimpodobnýchvyužitelnýchodpadů
ostatních původců výrazně nevzroste (předpokládaný nárůst cca 7 % do r'2020|

Sběrná síť

_ Vytvoření dostatečné sběrné sítě pro plánované množství vyuŽitelných odpadů

v obcích bude zajištěno kombinací zahuštění sítě nákupem nových nádob (zejména

v obcích s nízkou hustotou sběrné sítě) a zvýšením frekvence svozu nádob'

.Nákladybudoutvořenyinvesticídonádobaprovoznímináklady'Maximálníinvestice
(v případě nezvýšení frekvence svozu) by mohla dosáhnout cca 96 mil' Kč do roku

2020 při nákupu téměř 16 tis. sběrných nádob' Při zvýšení frekvence svozu (bez

nákupu nádob} by se provozní náklady zvýšily ze současných cca t43 mil' Kč (1't5

Kč/obyvatel/rok)napředpokládaných243mil.Kč,tj.196Kč/obyvatel/rok.
- Zdroje financí

o Nákup nádob obcemi s podporou SFŽP nebo krajských grantových programů

o Bezplatná výpůjčka nádob od systému EKo_KoM

oPříspěvkysystémuEKo-KoMnazpětnýodběravyuŽitíobalovésloŽky
využitelnýcnro(kryjíprůměrně60.70%všechprovozníchnákladů)

o Prodej vytříděných odpadů s pozitivní hodnotou úpravcům odpadů (zejména

papír, sklo)

o P|atby občanů a živnostníků zapojených do systému obce
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o Úspory ze společné poptávky sluŽeb v rámci

výraznějšího ovlivnění cen (sběr a svoz odpadů

využitelných odpadů úpravcům, ceny úpravy)

o Teoreticky lze uvaŽovat i s částečným použitím výnosu

určeného na podporu využití odpadů

svazku obcí moŽnost

včetně přepravy, prodej

skládkovacího z kraje,

Systém sběru vyuŽitelných odpadů by neměl být do budoucna dotován obcemi. S použitím

uvedených zdrojů lze pokr'it náklady systému'

organizace sběru

-Systémsběruodpadůbymělbýtorganizovánobcípodlemístníchpodmíneka
s ohledem na možnosti nástedné přepravy a úpravy odpadů v rámci regionu. Pokud

jsoustanovenyjednotnéprincipysběruodpadůvrámcisvazkuobcíproširšíúzemí,
pak je nutné tyto principy dodržet (zejména druhy sbíraných odpadů' typy sběrných

prostředků, minim áln í frekvence svozu apod' )'

_ Sběrná síť ve vlastnictví obce nebo bezplatně zapůjčená od systému EKo-KoM

Sběr bioodpadů

Zásady

-Důslednápodporadomácíhokompostovánínebokomunitníkompostovánívmalých
amenšíchobcíchdo2000obyvatel.Vmalýchobcíchsevzhledemkvysokým
investičnímiprovoznímnákladůnepředpokládámasivnítvorbastálésběrnésítě.

- Zavedení odděteného sběru rostlinných bioodpadů v obcích a městech velikostní

skupinyz.Lotis.obyvatetsvyužitímvelkokapacitníchkontejnerůnastabilních
sběrnýchmístechnebovesběrnýchdvorech.PřípadněpoužitísběrnýchnádobL20-
240 l ve vazbě na regionální zařízení na zpracování bioodpadu. Podpora domácího

kompostování a komunitního kompostován í

- Zavedení sběrných systémů pro oddělený sběr rostlinných bioodpadů ve větších

obcích a městech nad 10 tis. obyvateli zástavbě s rodinnými domky (nádoby,

kontejnery, případně pytle). Zpracování bioodpadů se předpokládá v regionálním

zařízeni.Podporadomácíhokompostovánívevilovýchčtvrtích.
_ oddělený sběr dalších druhů bioodpadů (včetně živočišných) je možné pouze Ve

vazbě na vhodné zařízenív regionu, které dokáže zajistit hygienizace odpadů a další

nakládání s nimi'

Prognóza

-Vycházízpředpokladuzavedeníoddělenéhosběrurostlinnýchbioodpadůvobcích
podle uvedených principů

.Předpokládánárůstcelkovéhomnožstvíodděleněsebranýchrostlinnýchbioodpadů
vobcích (odpad za zeleně a odpad z domácností) z cca 26'L5 tis' t v r'ZoL]. na cca
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51,5 tis. tun v r.2020 (nárůst o cca 96 %). S bioodpadem od ostatních původců by se

mělo jednat celkem o cca 65 tis' t v r'2o2o'

Náklady na sběr

_ U nádobového sběru lze počítat s obdobnými jednotkovými náklady jako u svozu

směsných komunálních odpadů (samozřejmě bez nákladů na odstranění nebo jiné

konečné zpracování odpadů).
_ Celkové náklady investiční ani provozní nelze odhadnout vzhledem k předpokládané

velké variabilitě sběrných systémů a způsobu zpracování bioodpadů z jednotlivých

kategorií obcí.

- Krytí investičních nákladů může částečně zajistit čerpání veřejné podpory ze SFŽP

nebo krajských grantových programů'

_ Krytí provozních nákladů lze částečně předpokládat z výnosu skládkovacího poplatku

v kraji, který bude určen na využití odpadů

Sběr objemných odpadů

Z:ásadv

_ Vytvoření dostatečné sítě sběrných dvorů nebo stálých sběrných míst v obcích nad

1000 obYvatel
_ Malé obce ve spádové oblasti (přiměřené dojezdové vzdálenosti např. do 2-10 km)

větších obcí a měst využijí po dohodě a při stanovení podmínek krytí poměrné části

nákladů sběrných dvorů sběrných dvorů těchto,,střediskových" obcía měst'

_ V malých obcích bez možnosti vyuŽití sběrných dvorů jiných obcí zajistí 1-2x ročně

mobilnísběrobjemnýchodpadůspoužitímvelkokapacitníchkontejnerů.
_ objemný odpad bude na sběrných dvorech tříděn na recyklovatelné druhy odpadů,

spalitelné odpady, nebezpečné odpady'

Náklady

_ Jednotkové náklady spojené se zřízením standardního sběrného dvora jsou

stanoveny na 4 - 3'0 mil' Kč'

.Celkovénákladynelzevtétofáziprojektuodhadnout,protoženeníznámsběrný
systém zvolený v jednotlivých obcích

_ tnvestiční náklady lze částečně pokr'Ít z veřejných prostředků ze SFŽ a grantových

projektů krajů
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sběř ostatních odpadů

Zásady

- obce zajistíorganizovaný sběr dalších druhů odpadů produkovaných občany nebo na

území obce a to především nebezpečných odpadů, stavebních odpadů, použitých

výrobků zpětného odběru, kovových odpadů

- Předpokládá se obdobný způsob sběru jako u objemných odpadů' tj' sběrnými dvory

a případně doplňkovým mobilním sběrem'

.Ukomunálníchnebezpečnýchodpadůjepodlezákonapovinnostpřineexistenci
stabilníhosběrnéhomístzajistitmobilnísběrminimálně2xročně

_ Do systému sběru lze zapojit i podnikající osoby na území obce při stanoveníjasných

podmínek zeJména finančního krytí nákladů

Sběr směsných Ko

_ obce stanoví v obecní vyhlášce způsob sběru směsných Ko a frekvenci svozu

s ohledem na místní podmínky

_ Doporučuje se vlastnictví sběrných nádob vlastníky nemovitostí nebo správci budov'

případně obcí

4.B Systém přepravy odpadů v regionálním IsNo

Přeprava odpadů, zejména využitelných z odděleného 
. 
sběru a směsných komunálních

odpadů, není nijak uspokojivé v rámci Středočeského kraje organizována' odpady jsou

přepravoványnarůznévzdálenostipodlesmtuvníchpartnerůjednotlivýchsvozoWchfirem.
Často jsou zceta nelogicky přesouvány v rámci regionu i mimo něj' protože smluvní zařízeni

se nenachází v běžné dojezdové vzdálenosti od mLta produkce odpadů. Přeprava odpadů do

zaíízeníneníorganirou.ná v logických celcích a vede tak ke zvyšování nákladů na oH obcí'

Regionální lSNo předpokládá vymezení klíčových zařízení, zejména úpravu vyuŽitelných

odpadů, energetické využití, zpracování bioodpadů apod' Zajištění stabilního a

ekonomického provozu těcrrto zařízenípředpokládá vytvořenídostatečně velkých spádových

územív rámci celého kraje'

Pro efektivní přepravu odpadů bude nutné vybodovat síť překládacích stanic, na kterých

dojde k přeložení oaprJ,: a jejich částečné úpravě (lisování) na velkokapacitní přepravní

soupravy,kterézajistípřesunodpadůdozařízení.Překládacístanicemohoupakvyužívat
automobilovoupřepravuatedystandardnídopravnísíťvrámcikraje.Možnostíjetaké
využití Žeteznice, ."i.i" o'"jp"rllao. "ybudování 

stanic s odlišným technologickým řešením'

Konkrétní umístění jednotlirr'ých překládacích stanic bude záviset především na konečném

rozhodnutí o umístjní zlvo, neboť základní úkol systému překládacích stanice bude právé

svoz vhodných odpadů (sKo, obiemnJ apod.) do ZEVo. Překládací stanice mohou v systému

plnit i datší funkce, iako např. přepravl wtříděných využitelných odpadů do kapacitních
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zařízení na jejich úpravu. Ve vhodných lokalitách mohou slouŽit i jako mezideponie

stavebních odpadů s možností jejich recyklace mobilním zařízením.

4.B.! Svoz odpadů

Svozem odpadů se rozumí činnost, při které je obsah sběrných nádob přemístěn do

speciálních svozových automobilů. odpady jsou pak po naplnění svozového automobilu

odvezeny na místo určení, tj. na dotřidbvací linku nebo mezideponii v případě využitelných

odpadů z odděleného sběru, nebo na skládku (do spalovny) v případě směsných

komunálních a dalších odpadů.

Systém svozu odpadů odpovídá technickému vybavení pro sběr odpadů v obci. Použitá

technika musí zohlednit místní podmínky ke svozu (úzké ulice, špatně dostupný terén apod.).

Svoz odpadů je zajišťován oprávněnými osobami (svozovými firmami) většinou na základě

smlouvy s obcí. Ve většině případů v současné době svozová firma rozhoduje také o dalším

způsobu nakládání s odpady a vybírá si vhodné zařízení.

5voz odpadů v regionálním lSNo by měl zůstat plně v kompetenci obcí. obce by však měly

určovat, jak se bude s odpady nakládat a na jakých konkrétních zařízeních odpady skončí.

5 tím souvisí i ujednání o cenách nakládání s odpady u koncových zařízení, které by měla

učinit obec. Vhodnější je pak využít možností vyjednávání v rámci regionálních sdruženíobcí,

které se jevíjako nejvhodnějším modelem pro dosažení cílů oH za přijatelných podmínek.

4.B.2 Přeprava odpadů

adů V upravených

lezniční ifla pretláoky odpadů na místo jejich konečného

l
I
:.

I
I
I

I
I
st

t
I
.:

i Podmínkou efektivní přepravy do velkých zařízenív regionálním lSNo (spalovny, dotřidbvací

linky, kompostárny, bioplynové stanice apod.) je existence překládacích stanic' Protože

I
I
I
I
I
I
I
I

nejvýznamnější množství přepravovaných odpadů se bude týkat směsných komunálních

oapaoo z ouii (a od ostatních původců) a objemných odpadů do zařízení na energetické

wužití odpadů (zEVo), je v následujícím textu popsán princip překládacích stanic, které by

'mrajeprávězpohledupřepravyuvedenýchodpadůdoZEVo.
Předpokladem je, že obce a jejich svazky zajistí svoz odpadů z jednotlivých obcí na vybranou

překládací stanici, která je ve vhodné dojezdové vzdálenosti.

Z překládací stanice bude odpad dopravován na zEVo. Schema je uvedeno na následujícím

schématu.
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Schématoku odpadú z obcí do zwo

Výchozí předpoklady

_ zEVo bude umístěno v lokalitě Mělník (výběr varianty řídicím výborem lSNo)
_ Předpokládanírpaciiá7EVo pojme veškeré produkované SKo a obiemný odpadů

z obcí Středočeského kraje
_ Ve spádové oblasti v oko!í zEVo se předpokládá přímá přeprava odpadů ve svozových

vozidlech z jednotlivých obcí do ZEVO

_ Vzdálenější svozové oblasti využijí překládací stanice.

_ Pro vytvoření základní představy u možném umístění stanic a přepravních trasách

byly vybrány dvě krajní varianty - silniční doprava velkokapacitními soupravami

(var.l) a železniční doprava speciálnímivagony na místo určení (var. 2)

- V reálném modelu, který bude předmětem další studie, budou překládací stanice

zřejmě kombinací obou variant podle vhodných podmínek v konkrétních částech

Středočeského kraje..

- Výpočty jsou prováděny pro rok 20L7, kdy je možné předpokládat provoz daného

systému. Jedná se modelové řešení a použité vstupní parametry odrážejí současnou

znalost a předpoklady v,ývoje budoucí situace v oblasti nakládání s odpady.
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4.B,2.L Var. 1 - Silniční přeprava

- Modelový návrh překládacích stanic vychází z lokalizace stávajících významnějších

skládek komunálních odpadů. Na t$o skládky je již v současné době soustředbván

svoz odpadů z konkrétních obcí k trvalému odstranění. Areály skládek většinou

disponují dostatečným prostorem a jsou uzpůsobeny k přejímce a dalšímu nakládání

s odpady.
- Pro variantu byly vybrány areály, které jsou svou lokalizací potenciálním spádovým

místem k vybudování překládací stanice
_ Při konkretizaci celého projektu je výrazným omezením vlastnictví skládek privátními

i komunálními subjekty, které nemusí mít zájem na umístění překládací stanice na

svém zařízení.
_ Model umožňuje přepočet celého systému podle konkrétních vybraných lokalit.

Výběr lokalit je nutné ale omezit podle váhy produkce SKo ve spádové lokalitě a

dostupnosti přepravní trasy do zEVo.

Sk-ps - skládka s překládací stanicí

zEVo - zaÍízení na energetické vyuŽití odpadů

Do ZEV9 bude bez překládky přepravováno 6% odpadu. Překládací stanice s největší

kapacitou budou mohly blit vybudovány v Benátkách nad Jizerou, v Rynholci a v Radimi.

oblasti svážené na jednotlivé překládací stanice jsou koncipovány tak, aby byl odpad

převážen na nejbližší dostupné zařízení. Na mapě č. xxx jsou graficky znázorněny jednotlivá

území a k nim náležící překládací stanice včetně množství, které na nich bude v roce 20]'7

přeloženo za účelem energetického využití.
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Tabulka č.8: Ztúkladní parametry var.7

ZařízenÍ

Lokalita

zařÍzenÍ

k překládce

odpadu e

prlrrámího

5\rozu

Pďé!obcÍ
nápqených
na rařlzení

(ťrok)

Pďet
obwatel

napqjených
na zařízenl

(Vrok)

Produkce SKC

zé systému
obcí

Produkc€ oo
le systému

obcÍ

Prcdukce SKO

od ostatnÍch
původcú

Produkce OO
od ostatnÍch

původců

Produkce
SKO+OO tok

na zařízení k
překládce

odpadu z

primárního
sběru

PďÍl
množství

pfipadajícÍ na
jednotlivé

aÍizeni

rihiiÍ ' obwatel ttok t/rck Vrok Vrok Vrok %

ik- ps
lenátky na(

izerou 16! tgs t72 48 93( 5 05: 23 00i I 041 78 03( 16t(

Sk- ps Bfuznice 7! 71 455 1886t I 85( I 423 381 29 51t 6X

Sk- ps lvstřice 8i 87 08! 21 99! 2 z't 10 26( 46t 34 98( n

Sk- ps ílolé u Pnhy 7Í 98 31( 25 0S{ 2 54: 11 59C s2t 39 71' 89

ZEVO v|ělnÍk 6l 75 24t 19 05{ 1 941 8 87( 40 30 z7i 69

5k- ps ladim 15; 167 89Í 43 4Ll A 341 19 792 89! 68 45: L47.

;k- ps lynholec 14! 194 301 45 84r 5 02! 22 90: 1 036 74 87t 15t

ik- ps évnlce L3t 139 03i 35 40: 3 59! 16 38! 741 56 13 719'

;k- ps
JhlÍřské

anot/ice r4t 96 07( ?s 72 2 481 tr 32( 572 40 05: 89

;k- ps Jholičkv 9 116 79t 29 87 302 13 76Í 623 47 29 9'
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V rámci modelování produkce a následné přepravy odpadu z překládacích stanic do ZEV9 je
nutno přistupovat, že se jedná o model, který počítá s průměrnými hodnotami' Z tohoto
důvodu jsou vypočtené hodnoty navýšeny o cca 30% z důvodu sezonních výkyvů a
nepřesností modelu.

V následující tabulce je uveden hypotetický počet jízd svozových vozidel na překládací stanici
a počet velkokapacitních souprav ze stanice do ZEVO.

Tabulka č,9: Počet jízd svozových vozidel nq přektádací stanici a počet
velkokapacitních souprav ze stanice do ZEVL.

s
t\i

\o

$xa
b)

ilIJ
Ú

4.8.2.2 Var. 2 - Železniční přeprava
Modelovtý návrh překládacích stanic vychází z lokalizace významnějších železničních uzlů.
Pro variantu byly vybrány místa, které jsou svou lokalizací potenciálním spádouým místem
k vybudování překládací stanice z hlediska vedení železnice a produkce odpadů v dané
lokalitě.

V rámci Železniční přepravy budou požity hermeticky uzavíratelné kontejnery z důvodu
zamezení šíření zápachu. Předpokladem je použití spádových tras tak, aby bylo možné
vagony spojovat do několika vlakových souprav, končících v ZEV).
Při konkretizaci celého projektu je výrazným omezením nalezení vlastního místa na
vybudování stanice, která by měla být přímo V prostorách železnice tak, aby umožnila
nakládku odpadů přes lisovací jednotku přímo do vagónů.

Model umožňuje přepočet celého systému podle konkrétních vybraných lokalit. Pro další
konkretizaci železniční přepravy je nutné jednání s provozovatelem železnice - čD.

Varianta umístění překládacích stanic s železničnídopravou je uvedena v následující mapce.

Základní parametry varianty jsou uvedeny v tabulce č.10.
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Zařízení

Lokalita
zařízení

k překládce

odpadu z
primámího

svozu

Pritnámí svo4
na lařízení -

'Press

Odvoz ze
zařízení'

Abřol 2*4o

Primámí svoz
na zařízení -

Press

Odvoz ze
zaffzení _

Abrol 2*40

Primiímí svoz
na zaízení _

Press

Odvoz ze

zařizenÍ -

Abrol 2140

přepravené

množství za
den

Iízd lrok lízd lrok lízd /týden iízd /týden tlzd lden jízd lden t/den

k- ps
}enátky nat
izerou

14 451 ] 902 278 75 r$ 300,1

Sk- ps Březnice 5 466 1 476 105 28 113,5
Sk- os ]ystřice 6 478 t749 12s 34 v' 134,5

ik- ps lílové u Prahy 7 355 1 986 t41 38 $r 152,8

ZEVO Mělník 5 607 ) 108 0!" 176.4
Sk- ps ladim 12 676 3 423 ZM 66 263,3

)Re ,7

ik- ps Řevnice r0 395 t807 200 54 7.r,Jti 215,9

5k- ps
UnllRl(é
lanovice

7 477 z 003 143 39 B.: : L54

V

,ť/
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Tabulka č. 70 : Základní parametryl varianý

ZaítzenI

Lokalita
zaíÍzenÍ

k přeHádce

odpadu t
primámího

svouu

Pďetobcí
mpolených
na záňzenÍ

(Vřokl

Pďet
obwatel

napolených
na zařízení

(Vrok)

Produkce SKC

ze systému
obcÍ

Produkce OO
Ž€ sYstému

obcí

Produkce SKC

od ostatních
púvodců

Prďukce oo
od ostatnÍch

původců

Produkce
SKO+OO tok
na zařízení k

překládce

odpadu z

primámÍho
sběru

Podíl

množswÍ
připadajícÍ na

jednotlívé

zařízenÍ

obcl ob\r t€l Vrok Vtok ýrok Vmk tlrok %
)s lenešoV LAt Í62 464 41 241 4 ZO: 19 15i 85( 65 45! 139
rs leroun 9i 103 02t 26 36: 2 66', 12 14S 54! 41 721 8?
PS )obříš 7( 56 61t 14 66i L 46! 6 674 30; 23 10Í 5?,

PS (ladno 9( 163 7s! 37 67 4 231 19 304 a7i 62 09( IzŽ
PS (olÍn L7( L96 741 50 58Í s09 23 19: 1 04! 79 92i 169

rs
(ralupy na(

r'ltavou
8: 101 43( 26 08! 262( 11 95Í 541 41 27i 8%

ZEVO MělnÍk 7C 109 86r 27 Lt! 2W 12 951 58f 43 49( 99

)s víladá

]oleslav
74r. 150 94: 38 20t 3 90; i7 79: 805 60 71: IZ'

)s
'říbnm 8( 83 55( 27 791 2 76! 9 845 441 34 25" 7?

)s RakovnÍk 7Í 51 211 13 37! 7 32( 5 03t 271 21 01: 47,

rs Uhlířské

lanovice
12( 6776', L7 06i 1 59! 7 287 32! 26 27 5?

V následující tabulce je uveden hypotetický počet jízd svozových vozidel na překládací stanici
a počet vagonů (speciálníželezniční kontejnery) ze stanice do ZEVO.

Tabulkač.77:Počet jízd svozových vozidel na překlddací stanici a počet vagonů
(speciúIní železniční kontejnery) ze stanice do ZEVO

Pro konkretizaci skutečného umístění překládacích stanic je nutné ověřit podmínky pro

silniční přepravu u spráVců komunlkací. Je také nutné projednat s Českými drahami jako

provozovatelem železniční přepravy Ve Středočeském kraji moŽnosti vybudování takových

technologických celkri v přímé blízkosti železnice a následně možnosti dopravy speciálních

souprav napříč krajem denně do lokality Mělník.

Zařízenl

[okalita
zařízení

k překládce

odpadu z
prímámího

svozu

PňrÉmÍ svoz
ná zařízení _

: Press

Odvoz ze

eaffzení _

železniční
kontejner

Prinrámí svoz

na zařízení -

Préss

Odvoz ze

zařízení _

železniční
kontejner

Prinúmí svoz
na zařízení _

Press

Odvoz ze

zařízení _

železniční
kontejner

přepnvené
rrvpžsM za

den

tlzd lrok llzd lrok iízd /!ýdeh iízd /triden iízd lden iÍzd lden Vden
)s lenešov 12 123 s 08: 23: 98 !íi i:l ;;.i:,i1,,,tfu .r 25r,t
)s leroun 7 72-, 3 23Í t4! 6i 160,5

rs Dobffš 427! L79t 81 3: 88,!

PS Kladno 11 49Í 4821 221 9: ]Í| 238,8

PS Kolín 14 80( 6 20! 28! 11! t1 il: zl. 307.1

PS
Galupy na(
y'ltavou 7 63i 3 20( I41 6i x58,:

ZEVO Vlělník 8 05! 155 ,il: i, 167.i

PS
vlladá
Boleslav

tL243 4 7IA 27( 91 i,,' ,,'r i*l x8 233,1

PS rříbram 6 34! z 6s9 rz2 5l il( 131.

PS lakovník 3 492 1 632 7! 3l 'Í 80,{

PS
JhlÍřské
lanovice

4865 204( 94 3S 101
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Ve Středočeském kraji bude ale kombinace obou způsobů dopravy nutná. Je potřeba ji

posoudit nejen z hlediska technické proveditelnosti, ale také z pohledu ekonomické
náročnosti.

Do nákladů je nutné započítat především investici na vybudování stanice, její vybavení
technikou, přepravními prostředky, v případě železnice speciálními vagony.

4.9ZaÍízení pro úpravu odpadů v regionálním IsNo

Kapacita dotřidbvacích linek byla posuzována v analytické části studie k lsNo Středočeského
kraje.Zhlediska úpravy jednotlivých využitelných komodit odpadů lze konstatovat:

- Ve Středočeském kraji se nachází linka na úpravu skleněných odpadů nadregionálního

rnýznamu. Sk]o z obecních systémů sběru je přes překladiště svozových firem nebo

napřímo odváŽeno do zařízení AMT Příbram. Kapacita tohoto zařizeni je dostatečná a

pojme odpady iz okolních krajů.

- Stěžejní pro Středočeský kraj jsou dotřidbvací linky na papír a plasty. V současné době je

provozována na území kraje cca 18 dotřiďovacích linek. Kapacita těchto zaíízeníje cca

úprava 8_2o tis. tun papírových odpadů ročně a cca -1-13 tis. tun plastových odpadů

ročně.
_ Dotřidbvací linky jsou velmi rozdílné kvality. Většínou se jedná o malá zařízeni

s nedostatečnými prostorami pro manipulaci a skladování odpadů či druhotných surovin

a má]o Wkonnými lisy.

_ To Vede také k tomu, že řada zařízeni dotřid'uje pouze lukrativní druhy odpadů (např. jen

PET z plastů), zbytek skládkuje. Rozsah úpravy odpadů v zařízení pak omezuje často

rozsah sbíraných komodit ve spádovém územítakového zařízeni

Plánování kapacit zařízení na úpravu je třeba věnovat pozornost především odpadům ze

systému obcí. Vytříděné odpady od ostatních původů, a to jak komunální tak i obalové jsou

většinou ve velmi dobré kvalitě a jedná se mnohdy o jednodruhový materiál bez nutnosti

dotřidbvání.

Kvalitativní požadavky na vyrobenou druhotnou surovinu se neustále zvyšují. Tříděné

odpady, původem ze systému obcí, jsou směsí různých druhů odpadů, obalů a neobalů

s odlišnými vlastnostmi. U papíru se jedná o především směs novin, časopisů, kartonů a

jiných obatů a nežádoucích příměsí. U komodity plasty se jedná ještě o Většíškálu materiálů

a rnýrobku s odlišnými vlastnostmi počínaje PET lahvemi, přes folie, dózy z PP, PE, PS, kelímky,

hračky a jiné plastové výrobky až po nežádoucí příměsi.

4.g.L Předpokládaný rozvoi sítě na úpravu/clotřídění
využitelných odpadů

V kap. 4.1 byla uvedena prognóza vývoje produkce, resp. odděleného sběru využitelných

sIoŽek Ko (papíru, plastů, skla} do roku 2020. Množství odpadů, které bude potřeba upravit

na druhotnou surovinu, vzroste v obcích cca o 30 o/o oproti dnešnímu stavu. Pokud

započteme také podobný odpad ostatních původců, který je také z velké části upravován na
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dotřidbvacích linkách, pak se množství odpadů pro úpravu vzroste o cca 19 tis. tun v případě
papíru a cca 7 tis. tun plastů. Do budoucna bude potřeba posílit procesy úpravy na území
kraje pro obě uvedené komodity.

Možnostiřešení:

- Z hlediska rostoucích kvalitativních požadavků na výstupní kvalitu druhotné
suroviny a náklady na dotřídění je nutno do budoucna zvážit zvýšení účinnosti a
efektivnosti dotříděn í.

- Z dlouhodobého hlediska jsou možná tato řešení:

- Postupně rekonstruovat a modernizovat některé dotřidbvací linky se širší
spádovou oblastí a to včetně rozšíření kapacity linky, pokud to bude možné

- Vybudovat nová velkokápacitní moderní zařízení - poloautomatickou technologii
s optickými třídiči s následným řešením logistiky a přepravy odpadů do tohoto
zařízení. Taková zařízení by měla b'it budována ve vazbě na překládací stanice
odpadů, čímž by se zýšila efektivita provozu celých provozů

- S ohledem na očekávaný vývoj a zkušenosti ze zahraničí jednoznačně

doporučujeme orientovat se na jedno až dvě větší zařízení vybavené moderními

třídícími technologiemi a nižšími provozními náklady, než na udržení stávajícího

stavu více malých manuálních třídících linek.

Konkrétní umístění zařízení do vhodných lokalit s vazbou na celkovou logistiku přepravy
odpadů z obcí v regionu bude řešeno v další fázi projektu lSNo. Lokalizace nových zařízení a
posouzení použitelnosti stávajících zařízení jako klíčových zařízení v regionu pro zajištění
úpravy odpadů bude podkladem pro Plán odpadového hospodářství středočeského kraje,

kteď by měl definovat síť páteřních zařízení pro nakládání s odpady v regionu.

4.9.? Zatízení pro nakládání s bioodpady
v regionálním IsNo

Bilance kapacit zařízení a stanovení poŽadavků na jejich rozšíření respektive výstavbu je

zaměřeno na zařízení pro zpracování bioodpadů rostlinného původu, kterýmijsou především

regionální kompostárny a regionální bioplynové stanice.

4.9,2.| Bilance poŽadavků na zpracování biooclpadů

Na základě prognózy množství bioodpadu rostlinného původu jsou v následující tabulce

uvedeny požadavky na rnývoj potřebných kapacit pro zpracování bioodpadů ze systému obcí

Středočeského kraje.

Vývoj produkce v prognóze je již stanoven pro domácnosti v zástavbě rodinných domů, u

ktených se očekává produkce bioodpadu v množství 130 ks/obyv. a rok. Bilance vychází

z tohoto vývoje produkce a je založena na zhodnocení současné kapacity zpracovatelských
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zaÍízení a jejich naplnění, přírůstku produkce bioodpadu do roku 2o?o a výpočtu potřebných

nových kapacit.

Tabulkač.7Z:Bilance potřeb kapacit na zpracování bioodpadů ve Středočeském
kraji

Z provedené bitance kapacit provozovaných kompostáren a komunálních bioplynouých

stanic a předpokladů požadavků vývoje produkce odděleně sebraných bioodpadů

rostlinného původu vyplývá, Že dosud provozované kapacity zařízení v kraji jsou dostatečné

pro zpracování bioodpadů až do roku zo2o. K tomu je třeba připočítat kompostárny ve

uýstavbě a vzniká rezerva, která je více než dvojnásobná. Navíc je zde kapacita přibližně ve

výši 100 tis. tun v kompostárnách umístěných na regionálních skládkách komunálních

odpadů. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že kompostárny na území kraje nejsou

rovnoměrně rozmístěny.

4,g,z,z Návrh na qýstavbu noých zaíízení

Z analýzy kapacit pro zpracování bioodpadů rostlinného původu ve Středočeském kraji

vyplývá, že kapacity současných zařízení a zařízení ve výstavbě jsou dostatečné pro

zpracovánítěchto odděleně sebraných bioodpadů do roku 2020. Rezerva v kapacitách je více

než dvojnásobná. Avšak s ohledem na lokalizaci zařízení v rámci kraje je vhodné podpořit

nové investice na zpracování bioodpadů. lařízení pro zpracování bioodpadů zcela schází

nebo kapacity jsou nedostatečné ve správních obvodech oRP Be Brandýs nad

Stará Boleslav, český Brod, Dobříš, Mělník, ryglglovlce,

v uveoených správních obvodech by měly být provozovány menší regionální kompostárny o

roční kapacitě L aŽ 3 tis. tun zpracovávaného bioodpadu. Celková investice do uvedených

regionátních kompostáren se odhaduje na 70 mil. Kč.

--

Produkce (t/rok)

20tL 20L3 2015 2018 20zo

MnoŽství bioodpadu ze systému obcí 26 L50 31 462 37 222 45 801 51 584

Množství bioodpadu od ostatních původců 7 795 9 042 L0 546 L2 664 L4 OLz

Množství bioodpadu celkem 33 945 40 504 47 768 58 461 65 596

Přírůstky množství bioodpadu 6 559 7 264 10 693 7 t3s

Současná kapacita pro zpracování
bioodpadu

30 000

Rezerva kapacit včetně nových
kompostáren

66 000
*)

Současná kapacita komunálních BP5 30 000

Bilance potřeb zpracovatelských kapacit -92 055 -85 496 -78 232 -67 539 -60 404

*) další rezervy jsou v kompostárnách na skládkách odpadů (přibližně 100 tis. t/rok)
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Regionální kompostárny většinou provozují soukromé podnikatelské subjekty včetně
podniků veřejných služeb zřizovaných (zaktádaných) obcemi. Regionální kompostování je
náročnou činností, která musí splňovat řadu předpisů vodohospodářských, hygienických a
předpisů ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. Vysoké kvalitativní požadavky
jsou kladeny na kompostárny v těch případech, kdy se vyrobený kompost uvádí do oběhu
prodejem. K optimálnímu provozu kompostárny je potřebná uriita piovozní kapacita, její
nenaplnění je jednou z příčin ztrátového provozu současných kompostáren. Skladba
vstupních surovin do zakládek kompostu je velmi rozmanitá a jejich dodávky souvisí se
širokým spektrem původců v rámci regionu.

obce v těchto správních obvodech by mohly být také napojeny na jiŽ provozovaná
zemědělská zařÍzení. Je účelné zpracovávat bioodpady na bioplynových stanicích zřizovaných
u zemědělských provozů pro zpracování zvířecích fekálíí. Při dostatečném zásobení vhodnou
surovinou se eliminuje poměrně vysoká investiční náročnost technologie a vyšší provozní
náklady. Tato zdánlivá nevýhoda je při naplnění projektované kapacity kompenzována
energetickým přínosem bioplynu.

4.10 Zatízení pro energetické vyuŽití odpadů v IsNo
Středočeského kraje

Předchozí analytická část definovala, jako zásadní problém odpadového hospodářství, řešení
ukončení nebo zásadního omezení skládkování především odpadů katalogových čísel 20 03
01směsný komuná|ní odpad a 20 03 07 objemný odpad.

Pro tyto odpady byly v návrhové části porovnány možnosti využití v kontextu obecných
technologických možností a také v kontextu konkrétních podmínek Středočeského kraje.
Pro řešení těchto odpadů byla vybrána technologie přímého energetického využívání s
výstavbou ZEVO na území Středočeského kraje v lokalitě ČEz a.s. Mělník .

4.t0.7 Stanovení kapacity zBvo

Stanovení optimální kapacity zEvo ve Středočeském kraji je závislé na dvou základních
aspektech. Jedná se především o optimální kapacitu z hlediska produkce a potřebě
energetického využití SKo, popřípadě některých dalších odpadů ze Středočeského kraje.

Druhým zák|adním pilířem pro stanovení optimální kapacity ZEVO je energetická
charakteristika zvolené lokality vzhledem k možnostem odbytu tepelné energie . Pokud se
tyto dva požadavky nebudou shodovat, je nutno následně zvolit oboustranně přijatelný
kompromis, přičemž prioritu z pohledu municipalit tj. obcí, jakožto producentů odpadů má
odpadové hledisko'

Púvodní potřeba pro 
' 
implementaci ZEVO do odpadového hospodářství 5K vycházela

z povinnosti plnění PoH sK, především požadavku na postupné snižování ukládání BRKo na
skládky. Tento požadavek byl přepočítán na SKo, který obsahuje cca 45% BRo složky, která je
ukládána na skládky.

Pro rok 2020 se uvažovalo, že bude nutno dle tohoto požadavku energeticky využít cca 75 -
80% produkce SKO v SK.
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Vzhledem k připravované legislativní úpravě, která směřuje k výraznému zdražení
skládkovacího poplatku až na více než trojnásobek současné hodnoty, je nutno koncipovat
lSNo v SK tak, aby by|o schopno omezit skládkování energeticky využitelných odpadů na
minimální úroveň, optimálně skládkování těchto odpadů úplně vyloučit.

Dalším důvodem proč je nutno uvažovat o energetickém využití celé produkce SKo popř. oo
je připravovaný zákaz skládkování neupraveného Ko do roku 2022 - 2025.

Tato kalkulace vychází z předpokladu, že jakékoli množství skládkovaného odpadu zatíží
neúměrně ekonomiku svozu postižených obcí nebo jiných subjektů.

Situace ve stanovení kapacity zEVo ve Středočeském kraji je komplikovaná nejistotou
ohledně vrýstavby tvtsÚ jednotek, které mohou potenciálně odčerpat část produkce SKo.
V analytické a návrhové částijsou uvedeny známé záměry na výstavbu MBÚ v kraji.

Dle předběžných propočtů je vysoce pravděpodobné, že ekonomika celého cyklu MeÚ, jejíž
část bude zatížena navýšeným skládkovacím poplatkem, bude v konečném součtu
převyšovat náklady na energetické využívání SKo v ZEVO Mělník.

Vzhledem ktěmto skutečnostem bude snaha o koncepci zEVo v kapacitě celé prognózované
produkce SKo a objemného odpadu ve Středočeském kraji.

4.t0.2 Popis stávaiícího stavu lokality Mělník

Pro i|ustraci a pochopení souvislostí s navrhováním kapacity ZEVO v lokalitě Mělník uvádíme
podrobný popis aktuální výchozí situace v dané lokalitě, kterou dnes kompletně provozuje

energetická společnost črz a.s..

Elektrárna Mělník leží přibližně třináď kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládá se

původně ze tří technotogických celků EMĚ l, EMĚ ll,EMĚ lll, vybudovaných postupně

v rozmezí konců šedesátých a sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren

spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. V
současnostlčiníinstalovanývýkonblokůvMělníku1x352MW,2xL10MWaLx500MW.

4,!0.2.L Elektrárna Mělník I (1 x 35z MWe)

Elektrárna Mělník l disponuje celkovým tepelným výkonem 1098 MWt a instalovaným

elehrickým výkonem 352 MWe. Jejístavba byla zahájena V roce ]'956, provoz byl zahájen v

roce 1960. od roku 1993 je jejím provozovatelem společnost Energotrans a. s., v červnu

2012 povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začlenění Energotrans do skupinv Čtz.

Spaliny ze spalování hnědého uhlí jsou odsiřovány mokrou vápencovou vypírkou. Emisní

limity jsou stanoveny lntegrovaným povolením následovně:

pro TZL 50 mg/Nm3, pro SO2 400 mg/Nm3, pro NOx 500 mglNm3 a pro CO 250 mg/Nm3.

Koncentrace škodliviň ve spallnách jsou měřeny pomocí kontinuálního emisního

monitoringu.

Emisní stropy byly zrušeny Rozhodnutím Městského soudu v Praze, č.j. A 103/20L0-103-108

ze dne 30. 6. 2011.
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Elektrárna Mělník l zajišťuje kromě výroby elektřiny i dodávku tepla. obě komodity vyrábíve
společném, tzv. kombinovaném cyklu, coŽ vede k podstatně vyššímu vyuŽití paliva a tím
k energetickým úsporám s pozitivním v!ivem na životní prostředí.

V devadesátých letech došlo k rekonstrukci elektrárny Mělník l. a instalaci tepelného
napáječe pro dodávku tepla do pražské teplovodné sítě. od roku 2003 je do dodávky tepla
zahrnuto i město Neratovice. Projektovaný výkon pro dodávky tepla je 696 MWt, využívaný
výkon je do 650 MWt. Roční dodávka tepla dosahuje necelých 10 mil. GJ ročně při
dosažitelném max. výkonu 1098 MWt (max' 250 t páry za hodinu na 1 kotel).

4.La.z.2, Elektrárna Mělník II (2 x 110 MW)

Původní čtyři bloky Elektrárny Mělník ll byly uvedeny do trvalého provozu v listopadu roku
1971. období let 197L - 1976 bylo charakteristické postupnou optimalizací hlavního
technologického zařízení. V dalších letech probíhala modernizace technologie zařízení.
V letech 1994 - 1996 prošly dva bloky pokračující v perspektivním provozu celkovou
rekonstrukcí. Byly instalovány nové turbíny s budoucí možností odběru tepla jak v páře, tak
v horké vodě.

od roku 2000 je z Elektrárny Mělník ll dodáváno teplo do regionálního tepelného napáječe
pro město Mělník a blízké obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice. V roce 20]'3 se předpokládá
vtýstavba horkovodního propoje mezi EME ll a EME ], která zvýší spolehlivost dodávek tepla
do pražského horkovodu.

4't0.2.3 Elektrárna Mělník ItI (1 x 500 Mw)

Elektrárna Mělník ltls blokem 500 MW byla uvedena do trvalého provozu V roce 1981. Tento
blok je největším uhelným blokem v Čn. u tohoto bloku byla poprvé použita nová sktadba
řídící techniky - volně programovatelné sekvenční automaty a počítačový informační a řídicí
systém. Díky své technické koncepci se staljedním z nejekonomičtějších energetických bloků
uhelných elektráren. Po roce 20L5 se předpokládá odstavení bloku do zálohy. Výkon má
nahradit nově budovaný blok ČEz ooo MW v ELE (Ledvice).

4.Ia,2.4 Dodávka tepla

Elektrárna Mělník zajišťuje kromě výroby elektřiny i dodávku tepla. obě komodity vyrábíve
společném, tzv. kombinovaném cyklu, což vede k podstatně vyššímu využítí primárníenergie
v palivu a tím k energetickým úsporám s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Teplo je dodáváno horkovodem do města Mělník a do obce Horní Počaply a dále
odběratelům v areálu a v bIízkosti elektrárny. V provozu je také dodávka technologické páry
do sousedícího závodu fy Xella (výroba porobetonu). Celková roční dodávka je cca 500 TJ při

max. rnýkonu 80 MW' .
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4.!o.3 Variantní možnosti r4ýstavby ZEYO v lokalitě
Mělník

Podstatou záměru výstavby zEvo v lokalitě Mělník je filosofie nahrazení části současného

výkonu instalovaného v dané lokalitě a jeho využití pro kogenerační výrobu tepelné a

elektrické energie.

Výběr optimální kapacity ZEVO bude průsečíkem energetických možností optimálního

odbytu tepta a možností zajištění dostatečného množství vhodných odpadů.

Variantní možnosti výstavby z-trvo je možno zvažovat ze dvou hledisek.

Jedná se o možnost variantního řešení kapacity SKo na vstupu pro ZEVO a variantní řešení

investice a provozování ZEVO.

Zpohledu provozovatele lokality společnostiČEz, má smysl uvaŽovat v zásadě pouze o dvou

záktadních atternativách kapacity zEva a o dvou alternativách investice a provozováníZEVO.

Jedná se o základní kapacitu 2oo - 3oo kt a o kapacitu optimální 400 - 500 kt.

Menšíkapacita nemá v dané lokalitě ekonomický smysl a kapacita větší než 500 kt by mohla

mít zase prob;émy se splněním parametru R1 na energetickou účinnost energetického

zařízení.
Ú-
T-z ňnl.ou investice a provozování ZEVO je moŽno uvažovat o variantě investice a

Iniouo.ouaní rnýhradně vrežii Čez a.s' nebo o společném záměru ČEz a.s. a municipalit

l středočeského kraje.|l-.
Varianta investice a provozování ZEVO v režii municipalit se současným prodejem tepla a

elektrické energie pro odběratele čEZ a's. není v lokalitě Mělník z pohledu současného

vlastníka organizačně ani ekonomicky smysluplná, proto se jíve studii nebudeme zabývat.

obě varianty budou mezi sebou porovnány a vyhodnoceny'

4'10.3.1 Posouzení kapacity ZEvo

Kapacita ZWO 200'300kt

Varianta rnýstavby zlvo mezi 200-300 kt vychází z předpokladu skutečné realizace projektů

MBÚ v SK v maximalistické variantě.

Vtéto variantě bude energeticky v lokalitě Mělník využito cca 50o/o sKo z produkce

Středočeského kraje.

Tuto kapacitu je možno z pohledu provozovatele ČEz a's. bezproblémově implementovat do

struktuiy sou|asných zdrojů a využít ji v základním výkonu pro Vytápění Prahy a dalších

měst a obcí napojených na horkovod'

Ekonomické a environmentální parametry dané varianty jsou patrné především v rámci

porovnání s druhou, kapacitní variantou'

Rizikem této varianty je nenaplnění očekávání Wstavby MgÚ jednotek nebo jejich

neuspokojivá ekonomika, která může být pro producenty odpadů dlouhodobě neudržitelná.
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Je otázkou zda by mohla b'ýt následně daná kapacita zEVo Mělník rozšířena nebo by v dané
lokalitě již provozovatel nalezt jiné energetické řešení .

Kapacita ZEVO 400-500 kt

Varianta výstavby zEvo o kapacitě 400- 500 000 t sKo na Vstupu vychází z předpokladu, Že

ve Středočeském kraji nebudou z výše uvedených důvodů zprovozněny kapacity MBÚ nebo
budou
vybudovány pouze menší zanedbatelné kapacity této technologie.

Vtéto variantě Je předpoklad využitíveškerých produkovaných SKo a objemných odpadů ze
SK vZEVO Mělník. Tato varianta je proveditelná ivpřípadě, že kapacity MBÚ vkraji
vybudovány budou. V tomto případě by bylo nutné doplnit ,,chybějící" množství SKo ze

sousedních krajů. Množství disponibilních energeticky Využitelných odpadů ze sousedních
krajů uvádítabulka č.

V tabulce jsou zohledněny stávající a plánované ZEVO v okolních uvedených krajích.

Ztabu|ky je patrné, že množství disponibilních SKo v sousedních krajích, pro které zatím není
v uvedených krajích smysluplná alternativa skládkování daleko převyšuje možnosti ZEVO

Mělník.

Varianta kapacity ZEVO v rozmezí 400_500kt zajišťuje optimální využití dodávek tepla v rámci

zařazeníZEVo do základního energetického režimu v rámci lokality Mělník.

Tabulka č,I3:Mnažství disponibilních energeticl<y využitelných komunáInÍch
odpadú ze sousedních krajů

4.!a.3.2 Environmentální porovnání Variant

Environmentální porovnání variant vychází ze základního předpokladu záměru, tj. náhrady

stávajícího výkonu zdrojů EMĚ 1 a EMĚ 2 nově vybudovanou jednotkou ZEVO.

Vzhledem ke skutečnosti, že emisní limity nově budovaných ZEVO jsou výrazně přísnější než

aktuálně platné emisní limity u současných uhelných zdrojů, dojde v případě realizace

projektu výstavby zEVo k výrazné redukci všech měřených polutantů a tím ke zlepšení

ovzduší v lokalitě realizace.

Konečný environmentální profit bude ještě výraznější, protože reálné emise moderních ZEV0
jsou vždy z praktických zkušeností výrazně pod limitními hodnotami.

Vtabulce č. jsou uvedeny pouze polutanty, pro které mají stanoveny platné emisní.limity

uhelné zdroje.

V případě ZEVo budou měřeny ještě datší polutanty jako např. dioxiny, těžké kovy apod.

Krai

Piď'ai JIhďp'*ý Pheňdď (arlolar*ý Ústec*ý Llberecký Padubiclcý firátďelÍ.fuý

sKo 462572 762702 LzL991 94 393 234678, 12L46i 130 298 í.46998

oo 89 70C 2t927 33731 Ls 679 48 109 24388 18 014 1193i

Celkem 552272 t84628 t557U LLo072 28278e 145 855 L483LZ 158 93(

Disponibilní 2s2ťř2 lil529 s5 734 tiloa'n t:rz7ffi 45855 L4a37:2 1s89!l(
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Dalším environmentátním profitem bude náhrada přírodního neobnovitelného zdroje

hnědého uhlí, které bude ušetřeno s pozitivním vlivem na krajinu v místě těžby.

Ztabulky č' vyplývá, jakým způsobem budou ovlivněny výše uvedené environmentální
profity kapacitou zdroje. Větší kapacita má logicky v tomto případě větší pozitivní

environmentální dopa d.

V případě náhrady hnědého uhlí komunálními odpady je možno počítat téměř s poměrem

1:1, neboť současná energetická hodnota hnědého uhlí spalovaného v lokalitě EMĚ 1 a EMĚ

2 je téměř totožná s energetickou hodnotou SKo, tj. 10 - L2 K]/ke.

V případě realizace optimální kapacity ZEVO bude nahrazeno a ušetřeno cca 450 - 550 000 t

hnědého uhlí.

Vedlejším efektem nahrazení hnědého uhlí, který sice nemá přímý vliv na kvalitu ŽP, bude
úspora ekvivalentního množství CoZ, neboť cca 45% objemu SKo tvoří BRo sloŽka, která je

z pohledu emisí Co2 neutrální.

Uvedené jednoduché základní environmentální porovnání možných kapacitních variant

ZEVO jasně hovoří ve prospěch kapacitníjednotky 400 _ 500 kT.

Tabulka č,74: Porovnání emisí zEVo a uhelného zdroje

Polutanti TZr TOC Soz HCL HF Nor

Úmit spalovny mglNm3 10 10 50 10 1 200

Limltv BAT- marr.2'lh prům. mglNm3 5 10 N 8 1 180

Limitv t/rok LO,72 r0,72 53,60 to,72 r,o7 274.44

Liml$ spalovnv (BATI t/rok s.36 LO,72 42,88 &s8 r,o7 192,96

Soalovna KO tlrok 5,24 10,48 47,92 8,38 1,05 188,64

Limltv ke/n 6,70 6,70 33,50 6,70 0.67 134,00

Limltv spalovnv (BATI lt€.lT! 3,35 6.70 26,80 5,36 0,6t L2:0,@

loalovna KO a<sft! 3,42 6,U 27,36 5,47 0,69 L23,L3

Emlse EME kcltt tL,25 r20,zo 156.19

Úsoora emisí l.g.ftl -7,83 '92,U -33,06

Úsooraemlsí 1 (lanTJ) t -LZ,S2 -!t8,s4 -52,89

Úsooraemisí2 í40(I)TJl t -31,31 -371,35 -132.23

Kapacita L 2OO kt/rok

Kapacita 2 500 kt/rok

Účinnost 0,8

Výhřevnost paliva 10 MJ/ks

Provoz 8 000 h/rok

Celková energie(V teple) 1 1 600 TJ

Cetková energie(V teple) 2 4 000 TJ
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4.10.3.3 Ekonomické porovnání variant

Ekonomické tabulky potenciálních výnosů a nákladů jsou uvedeny pro orientaci' aby bylo

zřejmé, že veškeré ekonomické úvahy jsou založeny na reálných úvahách a reálných a

aktuálních ekonomických ukazatelích'

Tabulka č. , která ukazuje možnou výši výnosu a jejich strukturu' je určena především pro

variantu spotečného pooniLu Čez a.s. a municipalit, aby municipality měly k dispozici reálnou

představu o možném ekonomickém pozadí, protoŽe s těmito a podobnými údaji disponuje

potenciální partner projektu ČEz a's'

Reálné a přesné výpočty ekonomických ukazatelů bude možno predikovat v případě

zadávání upřesněných dat od prouorouutele zdroje a na základě aktuálních cen, ale uvedená

kalkulace může alespoň řádově věrně modelovat aktuální ekonomické možnosti záměru.

V tabulce kalkulací výnosů je uvedena cena za přÚey odpadů v ZEVQ na úrovni aktuální

průměrné ceny za příjem odpadů na skládkách v Čn' Cena za odběr tepla je uvedena

s ohledem na palivo spalované v dané lokalitě'

V rámcl provozních nákladů bude zásadním nák]adem výdaj na poskytnutý úvěr. V kalkulaci

nejsou zohledněny možné pozitivní efekty získání dotačních prostředků'

Provozní náklady jsou odhadnuty zhruba, neboť řada proměnných ukazatelů' často

zásadního v,1znamu bude znám á aŽ v další fázi projektu' Jedním z těchto nákladů je např'

možný nák|ad za likvidaci škváry, který je ale závislý na lom, zda se podaří produkovanou

škváru udat jako certifikovaný materiáíu" st.u.unictví nebo ji bude nutno uložit na skládku'

Vpřípadě,žebudenutnoškváruzespalováníukládatnaskládky,můžetentonákladwořitaž
50% provozních nákladů zEVo'

Zporovnání tabulek potenciálních výnosů a potenciálních nákladů vyplývá, že uvedené

započítané ekonomické parametry mohou přinést nejen vyrovnané hospodaření' ale

v iripaae kapacitní jednotky také přiměřený zisk'

Z uýnosů je patrné, že zásadní položkou jsou tržby za příjem odpadů a výnosy z prodej tepla'

pouzedoplňkové,'l,ouprianuátnictrcenáchsilovéelektřinytržbyzaprodejelektrického
proudu.

V případě, že investorem a provozovatelem ZEVo Mělník bude črz a's'' bude jediným

ekonomických ukazatelem relevantním pro obce a města sdružených regionálním svazkem

cena za odběr SKo.

ffi"@Z a.s. v případě kapacitní jednotky

4oo.5ookTSKoudrŽetcenyzaodběrodpadůnarirovniaktuálníchclt11 -. .+^^ ^^ří+lfilffi;;; ilffi rozhodnuto o výstavúě jednotky u.r'!ánty 2o0 - 3oo kT, je nutno počítat

s}So/onavýšením ceny za příjem odp'ů
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Tabulka č.75: Kalkulace ýnosů z energetické jednotlry

Eneryptitká jgdnotl$ {ď 200 500

Příjem odpadu kt zu 50(

Produkce tepla GJ 1 333 333 3 333 00(

Produkce el. En. MWh 68 00c 170 00c

Ročnínák]ad investice 691333333 Kč 41480o000 Kč

Roční provozní náklady 400000000 Kč 200000000 Kč

Celkem l091333333 Kč 6148mm0 Kč
vV?ekE

4.!0.3.4 Variantní možnosti investice a provozováníZEvo

Varianta investice a provozování ZEVO v režii čez

Tato varianta je organizačně nejjednodušší variantou z pohledu municipalit středočeského

kraje. Základním úkolem municipá|ního subjektu v této variantě je zajistit logistiku dopravy

SKo do zdroie a mít k dispozici dostatečné množství odpadů pro plánovanou kapacitu ZEVO.

Úkolem investora a provozovatele zdroje ZEVo směrem k obcím Středočeského kraje je

zajistit ekonomicky výhodnou cenu za příjem odpadu. Veškerou organizaci výstavby a

provozu ZEVO by následně zajišťovala společnosti čEz a's'

Výstavbu ZEV9 by v této variantě mohl črz zajistit pouze v případě, že by měl smluvně

zajištěno dostatečné množství odpadu - paliva.

Zajištěníorganizace dopravy je patrné z kapitoly překládací stanice.

V rámci této varianty není jasné, jestli by bylo možno čerpat dotace na výstavbu ZEVo.

S veIkou pravděpodobností by mohty být čerpány dotace na infrastrukturu dopravy v režii

municipalit.

Příjem odpadu 1300 kč/t 260 00c 65000c

Prodej tepla llm kč/GJ 186 667 46662(

Prodeiel. Energie 1 kčlkwh 68 00c L70aď'

Celkem tis.Kč s74ffi7 72%620

Tabulka č.76: Příklad investiční náročnosti uýstavby ZEvo

za'o sďllct zEvo 200kt

lnvestice 5000m0000 Kč 3 000000o00-Kč-
technolosie 60 o/o 60%

Stavební část n% N%
0dois technolosie 6 let 6 let

odois stavební části 30 let 30 let

úvěr 4 %p.a 4 %o o.a

Splatnost 10 let 10 let

úvěrová zátěž L,22 1,22

lnvestice vč. úvěru l 0roo000000 Kč E go60oooooo re
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Varianta spotečné investice municipalit SK a črz a.s.

Varianta společné investice Čez a.s' a municipalit středočeského kraje v sobě ukrývá řadu

potenciá|ních synergických efektů, které mohou být atraktivní pro oba partnery.

7ávazek společného vlastnictví municipalit a energetické společnosti můŽe především

v1irazně přispět k zajištění jistoty dodávek potřebného množství odpadů do ZEVO'

Z hlediska zajištění prostředků na investice je možno v rámci municipálního spoluvlastnictví

uvažovat o využití dotačních prostředků.

V současné době není prozatím rozhodnuto o pokračování možnosti čerpání dotací

z operačního programu životní prostředí z EU, ale i tuto alternativu je nutno neustále vést

v patrnosti a eventuelně vyuŽít.

Další moŽností je využít připravovanou podporu MŽP, které předpokládá využití prostředků

z výnosu nav'ýšených poplatků za skládkování pro realizaci energetického využÍvání Ko a

příslušné infrastruktury potřebné pro daný typ nakládání s odpady.

Podrobné mechanismy tohoto typu podpory ještě nejsou definovány, ale předpokládá se, že

část prostředků bude k dispozici krajům, které je vyuŽijí v rámci aktuálních potřeb a situace

v daném regionu.

Z hlediska typu společného podniku je favoritem akciová společnost, kde Črz a.s

předpokládá a vyžaduje zisk majoritního podílu.

Výhodou uvedeného typu vlastnictví ZEVO pro municipality je získání určité formy kontroly

nad projektem a především možnost získání v'ýnosů ze zisku'

4.!0.4 Doporučená variantaZEYO v lokalitě Mělník

Výše uvedené kapitoly a úvahy zahrnující širší souvislosti vstupující do procesu realizace

ZEV9 Mělník jako jednoho ze základních pilířů budoucího komunálního odpadového

hospodářství Středočeského kraje vygenerovaty optimální parametry tohoto záměru.

Z pohledu ekonomického a environmentálního profitu vychází jako optimální Varianta

rr'ýstavba ZEVO Mělník v kapacitě' ry':o n11tunu'

Přesná kapacita bude stanoveňí až v další Íázi, kdy provozovatel Čez a.s. dopracuje na

zákIadě údajů ze studie o komplexní podobě lokality Mělník optimální kapacitu ZEVo

začleněné do energetického komplexu.

Na první pohled se jedná o poměrně kapacitní jednotku, která nemá v Čn obdoby. Je nutno si

uvědomit, že tato skutečnost je dána především energetickými předpoklady dané lokality,

která má zajištěný dtouhodobý odbyt tepelné energie do hlavního města Prahy a také pro

okolní města a obce. 
'

Cenným synergickým efektem a profitem takto nakoncipovaného projektu je zajištění

spolehlivých a cenově dostupných dodávek teplené energie pro okolní města a obce

vdlouhodobém horizontu bez závislosti na cenových turbulencích na trhu s palivy.
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Ztohoto faktu následně rezultují příznivé ekonomické parametry pro odběr SKo pro obce a

města, které budou do systému zapojeny, a které mohou dlouhodobě stabilizovat

ekonomiku celého nakládánís Ko v SK'

Kapacita 4oo- 5oo 000 tun sKo popř. odpadů objemných zajišťuje L}oo/o odklon těchto

odpadů od skládkování v rámci predikované produkce do.roku 2020 bez ohledu na to' kolik

bude nakonec realizováno v současnosti plánovaných MBÚ jednotek"

V případě, Že přes veškeré legislativní, ekonomické a environmentální překážky bude část

produkce SKo zpracována technologií MBÚ je v okolních krajích dostatek disponibilních

lnergeticky využiteIných pro ZEVO Mělník viz tabulka č'

Z pohledu zajištění investice a provozování ZEVO je dle analýzy možností optimální společný

podnik mezi municipalitami SK (sdruŽeníobcí) a společností ČEZ a's"

Forma a způsob spolupráce bude předmětem další fáze projektu' pokud tento bude

schválen.

4,1a.4.L sWoT analýzadoporučené varianty

Slabé stránky

- Nalezení společné platformy pro obce a

města středočeského kraje v relativně krátké

době

Silné stránky

_ MoŽnost odklonění aŽ L00Yo sKo a

objemného odpadu od skládkování

- Zajištění výhodné ceny za nakládání s SKo na

dlouhou dobu

- Stabilizace ekonomiky nakládání s Ko pro

obce středočeského kraje

_ MoŽnost využití synergických efektů pro oba

partnery projektu (svazek obcí a čez a's')

Hrozby

- Malá aktivita obcí středočeského kraje při

ustavení sdružení a stím související

nedostatečné disponibilní mnoŽství SKo pro

ZEVO
_ odpor nevládních organizací k projektu a

s tím související manipulace veřejnosti

Příležitosti

_ Možnost získání finančních zdrojů z výnosů

ZEVO a.s. pro obce a města středočeského

kraje

- MoŽnost získání dotací na rnýstavbu a

vylepšit ekonomické pa ra metry projektu
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4.10.5 MoŽnosti uplatnění kompenzačních opatření
v lokalitě realizace ZEV0

Jako nedílnou součástí přípravy na výstavb u ZEV7 v lokalitě Mělník navrhujeme již

v přípravné fázi možnost uplatnění tzv. kompenzačních opatření pro město nebo obce

v okolí lokality Mělník'

l když v,ýstavba z1vo nepředstavuje žádné zhoršení životního prostředí daného území a má

řadu pozitivních efektů včetně zlepšení ekologických parametrů především v oblasti ovzduší'

je vhodné, vlivem dlouhodobých demagogických kampaní především ze strany nevládních

tzv. ekologických organizací zohlednit negativní nálepku ZEVO a určitým způsobem jej

zatraktivnii a zvýšit tak pobídtu pro budování ZEVo ve vybrané lokalitě'

Konkrétní podobu kompenzačních opatření bude nutné hledat po přijetí a odsouhlasení

projektu nejlépe již na ilatformě svazku obcí a v souladu s požadavky a představami města

Mělník a obce Horní Počáply.

V současnostl je možno uvažovat o několika možnostech zatraktivnění dané investice pro

města a obce v okolí jako je např. možnost platby určené částky za L t SKo určené

k energetickému využívání do rozpočtu města, úleva na poplatku za platbu Ko pro občany

daného města či obce, výnos části zisku v případě realizace zEVo s účastísvazku obcíapod'

V případě dovozu odpadů ze sousedních krajů je možno v závislosti na stanovené ceně získat

i prostředky do rozpočtu sdružení obcí nebo kraje'

Varianta výstavby zEVo v lokalitě Mělník byla odsouhlasena a doporučena k rozpracování

řídícím týmem složeného ze zástupců kraje a obcí'

4.LlSkládky v IsNo Středočeského kraje

PřestožejednouzezákladníchúlohnověnavrženýchopatřeníjeomezenískládkováníKo,je
role skládek ve fungování odpadového hospodářství lg3g:tu:Etll+ Především bude

k dispozici stále ve inačném množs*í energeticky n.uyuzit.tný Ko (cca 50lít). Dalším

potenciálním odpadem ke skládkování je škvára z procesu energetického využívání odpadů

v případě, Že se nepodaří nalézt pro ,uio uplatnění ve stavebnictví' Množství této škváry je

závislé na kapacitě zlvo.V maximální variantě se můŽe jednat 
PŽ o 150\t'

Kromě standardní role klasického skládkování budou skládky plnit roli bezpečnostní pojistky

v případě mimořáonýci událostí, pi!. kterých :i!:*'- T.:.1T:- ""t1'."*^':i:::':::#II
:il:ň:i:l;ffi; ilil"':;ř;',,i'jrorr'i mohou být živelné katastrofy typu povodně

apod.adáleneočekávanéudálostinazařízenínaener8etic

4.llMožnosti spolupráce obcí při hospodaření

s odpady v regionu

z hlavních nedostatků odpadového hospodářství čR, jak konstatuje podkladový

k novému poH en, i" roitříštěnost řešení hospodaření s odpady. JeUnotlivé obceJedním
materiál
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stanovují vlastní systémy nakládání s odpady většinou bez zásadní vazby na okolní obce a

širší region. obecní systémy jsou svébytné a obec rozhoduje o rozsahu a zaměření systému'

Tato roztříštěnost vede k polarizaci a roztříštěnosti při rnýběru vhodných partnerů pro

zajišťování stužeb nakládání s odpady z měst a obcí, přímo úměrně tomu dochází ke

zvyšování nákladů na všech stupních nakládání s odpady. oprávněné osoby - podnikatelé

zajišťující služby v odpadovém hospodářství nezajistí díky roztříštěnosti trhu optimální
podmínky pro sběr (jednotná sběrná síť), svoz odpadů (optimalizované svozové trasy

s omezením nadbytečné přepravy odpadů) atd' V rámci takové organizace odpadového
hospodářství nelze ani v rozumné a optimální míře zajistit dostatečné a sociálně-ekonomicky
únosné procesy pro úpravu, využití a odstraňování odpadů v rámci provozovaných zařízení.

Jedním z hlavních principů Strategie odpadového hospodářství ČR zpracované SMo ČR za
podpory HK Čn a dalších organizací je tedy nutnost optimalizace veškeré činnosti

v odpadovém hospodářství, s ohledem na vynaložené náklady a ekonomickou a sociální

udržitelnost. Dalším principem s tím souvisejícím je zajištění dlouhodobé stability
odpadového hospodářství v regionech i v rámci ČR.

Většina menších obcí a velkých měst není schopna plnit požadavky zákona spojené

s recyklací a využitím odpadů samostatně. Pro naplnění těchto principů je nutné podpořit

vytváření regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady z obcí jako kolektivních

řešení, které zajistí stabilní a dlouhodobě udržitelné komunální odpadové hospodářství.

Navrhuje se, aby obec měla moŽnost plnit povinnosti zákona o odpadech (zejména v oblasti

zajištění recyklace a využití odpadů, včetně směsných Ko) samostatně nebo prostřednictvím

svazků obcí.

Základní princip

Navrhuje S€, aby se obce sdružovaly do účelových svazků p.ro řešenlodpadového
hospodářství. příp. dalších společných zájmů (zákon o obcích L28l2oo0 sb., $ 49 aŽ $ 53).

Aby mohl svazek zajistit efektivní nakládání s odpady s kontrolovanými náklady, je nutné,

aby se počet obwatel obcí sdružených ve svazku pohyboval na úrovni větších měst, tj. min.

4o-7o tis. obyvatel. Pro výrazně menší svazky nelze technicky a logisticky uspokojivě řešit

hospodaření s odpady. Tyto svazky mohou společně řešit problematiku zejména sběru a

svozu odpadů a některých dalších činností.

Svazky obcí se následně sdruží v regionélním svazkv' který bude organizovat přepravu a

konečné vyuŽití (materiálové, energetické}, případně odstranění odpadů na smluvní zařízení.

Regionální svazek může být pověřen řadou dalších činností (evidence, informační aktivity,

PoH, vyjednáváníapod.). l

Svazky obcí a regionátní svazek zajišťují činnosti na základě výběrouých řízení podle pravidel

o veřejných zakázkách. Svazky mohou vlastnit některá zařízení nebo systémy pro nakládání

s odpady.

Svazky obcí a regionální svazek může případně za]ožit obchodní organizaci, která může

vykovávat pro členy švazky některé činnosti při nakládání s odpady.

Kraie mají v celém systému koordinační a kontrolní roli. Stanovují povinnosti pro původce

v kra1ském PoH, navrhují rovněž regionální integrovaný systém nakládání s odpady, tj. síť

zařízení (typy zařízení a minimální požadavky na tato zařízení včetně potřebných celkových

kapacit) a procesy, potřebné k zajištění nakládání s odpady produkovanými na území kraje.
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Kraje jako správci výnosu ze skládkovacího poplatku budou hodnotit Žádosti na čerpání

tnanenictr prostředků určených pouze na využití odpadů v obecních systémech. Příjemci

mohou b,ýt obec/město, účelový svazek obcí nebo regionální svazek, kteří plní zákonné cíle

pro využití odpadů.

Možnost modelu obchodní společnosti

Pro efektivní zajištění veřejné služby vykonávané samosprávami obcí se nedoporučuje

zřizovat jako prvotní organizáci obchodní společnost (např. s.r.o., a.s. apod.). Do obchodních

společností podle obchodního zákoníku (zákon č.513/199L 5b' v pozdějším znění) mohou

urtupou.t jakékoliv subjekty komerčního charakteru, coŽ můŽe vést k roztříštěnosti subjektů

- akiionářů (hrozba skryté privatizace veřejné správy). Majetkové nebo hlasovací podíly jsou

diferenciovány podle množství nebo váhy držení akcií, coŽ vede od samého začátku

k nerovnosti jednotlirr'ých členů. Popírá se tím rovný přístup k jednotlivým samosprávám'

obchodní společnosti jsou zakládány jednoznačně za účelem zisku nikoliv za účelem

realizace úkolů veřejné správy. Jsou mimo veřejnou kontrolu (vzniká zde problém se

zadáváním veřejných zakázek)' Nelze na ně přenášet přenášet i úkoly a povinnosti

jednotlivých obci {akcionářů) dle zvláštních zákonů. Model obchodní společnosti je vhodný

pro ratoiení podpůrné struktury pro některé činnosti svazku obcí, např' pro provozování

překládacích stanic, vlastnictví a správu některých zařízení pro nakládání s odpady apod'

Prvotnísdružení samospráv by mělo zůstat na principu rovné dobrovolné spolupráce v rámci

svazků obcí.

Právní hledlsko

Svazek obcí ie tegislativně upraven zejména v zákoně o obcích !2:|??o9''l. !5 
49 až 5 53) a

v zákoně o rozpočtových piavidlech územních rozpočtů č. 25o/2ooo sb' V Čn jae o velmi

známou a frekventovanou formu sdružování obcí za účelem realizace jejich zájmů (různé

názvy - mikroregiony, dobrovolné svazky či sdružení obcí).

Svazek je dobrovolný. Vzniká na základě dohody členských obcí' Je určen pouze pro oblast

samostátné působnosti obcí. Členy mohou být pouze obce bez rozdílu velikosti'

Účelem svazku obcí je obecně realizace společných zájmů v oblasti veřejné správy

(zdravotniďví, ško|ství, kultura, doprava, veřejného pořádku, požární ochrana' péče o

veřejnou zeleň, shromaždbvání a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného

zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod)'

Na svazky lze přenášet i úko|y a povinnosti jednotlivých obcí dle zvláštních zákonů (např'

školství}.

Zastupitelstva členských obcí odsouhlasujísmlouvu a stanovy svazku. Delegují zástupce nebo

způsob volby těchto zástupců do vrcholného orgánu svazku (sněm, předsednictvo apod')'

Postavení obcí ve svazku je rovné, většinou s rovnou váhou hlasů' Lze ale zohlednit váhu

hlasů iednotliuých obcí vzhledem k jejich majetkovému vkladu do svazku (úprava váhy hlasu

se zohtedněním velikosti obce se nedoporuduje, protože malá obec je v oblasti samostatné

působnosti na stejné úrovnijako velké město)'

Svazek vyvíjí vlastní (obchodní) činnost, může i zakládat právnické osoby za účelem zajištěnÍ

veřejné služby V samostatné působnosti obcí'
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Přičinnosti svazku může brit generován i zisk, ktený se podle dohodnutých pravidel dělí mezi

členy nebo se generuje do rezervního nebo investičního fondu (nákup majetku, vybavení
svazku);

Svazek obcí má vlastní právní subjektivitu, vlastní vedení, vlastní hospodaření (obdobné jako

u příspěvkových organizací) a nabývá i vlastní majetek (Upozornění: majetek vloŽený

členskými obcemije stále majetkem obcí, nikoliv svazku, svazek s ním jen hospodaří);

o něktených majetkových úkonech (zejména v oblasti nemovitosti) musí rozhodovat i členská

zastupitelstva obcí.

Svazek je veřejně kontrolován krajským auditem (pokud si svazek nenajme svého auditora).

Přezkoumání hospodaření a jeho výsledek projednávají zastupitelstva členských obcí.

Navrhovaný regionální svazek je založený na stejných principech jako základní svazek obcí.

členy mohou být obce bez rozdílu velikostí nebo základní svazky obcí. o členství

v regionálním svazku (samostatném, prostřednictvím základních svazků obcí) musí

rozhodnout členská zastu pitelstva.

výhody kolektivního řešení

Cílem společného řešení oH je efektivní realizace veřejné služby nakládání s odpady při

zachování rovných podmínek pro všechny obce. Případná obchodní činnost svazku nebo jím

zřízených organizací je doplňkem při nabídce využití aktivit svazku jiným původcům odpadů

mimo svazek.

Výhodou společného řešení je:

e Přímé ovlivňování náktadů na oH díky zvýšení vyjednáVacího potenciálu v rámci

svazku s provozovateli zařízení a zajišťovateli služeb {svoz, přeprava, úprava, využití,

odstraňování odpadů), investory zařízení pro nakládání s odpady apod.

o plnění zákonných povinností přenesené na svazek (obcím přitom zůstává

odpovědnost za své odpady podílem na spolurozhodování o procesech v rámci

svazku)

o Snížení administrativní zátěže obcí s organizováním oH {výběrová řízení, smlouvy a

smluvní podmínky s dodavateli služeb, účetnictví apod')

o Zajištění odborného řízení oH ve svazku (např. optimalizace systémů sběru, svozu,

přepravy a dalšího naktádání s ohledem na plnění zákonných cílů' Stanovení

podmínek pro dodavatele služeb) s plněním dalších povinností (např. zpracování PoH

pro svazek, vedení evidence odpadů apod.)

o optimatizace nákladů na oH v rámci celého svazku (např. sdílení nákladů na přepravu

odpadů do koncových zařízení, nákladů na zajištění využití včetně energetického

nebo bezpečné odstranění odpadů). Náklady mohou být částečně pokryty výnosem

sktádkovacího poplatku, který bude rozdělovat kraj dle určených pravidel do svazků

obcí.

o zvýšení investičního potenciálu (možnost čerpání dotací, sdruŽení vlastních

prostředků, vyuŽití výnosu sk!ádkovacího poplatku) na případné investování do

rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady (sběrná síť, přepravní prostředky,

překládací stanice apod.) nebo spoluinvestování do velkých zařízení
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Charakteristika jednotlivých typů svazků obcí

V následujícím textu je uvedena stručná charakteristika základních účelových svazků obcí,

které spolu (případně se samostatnými městy nebo obcemi) vytvoří regionální svazek. obě
úrovně svazků mají své opodstatnění pro zohlednění konkrétních místních podmínek anebo
pro zajištění nejvýhodnějších způsobů konečného nakládání s odpady s ohledem na plnění

zákonných cílů a cílů PoH.

r. Účetový svazek obcí
Kdo

- jednotlivé obce a města v ucelené oblasti/části regionu s obdobnými podmínkami pro

nakládání s odpady
_ minimální velikost 4o-7a tis. obyvatel v obcích svazku

Řízení

- svazek s rovným postavením samospráv a rovnou váhou hlasu

- vrcholných orgánem je sněm členských samospráv

- sněm jmenuje předsednictvo (5-9 členů} se zastoupením hlavních velikostních skupin

obcí ve svazku
_ svazek uytvoří provozní aparát s manažerským řízením a zastoupením odborníků,

finance a účetnictví, právní podpora atd. Na činnost výkonné složky svazky dozírá

předsednictvo

Činnosti
_ sběrné systémy zajišťují samostatně obce podle dohodnutých principů svazku {např.

druhy sbíraných komodit, způsoby sběru apod.). Svazek může vlastnit část sběrné sítě

na některé druhy odpadů

- svoz zajišťují samostatně obce podle dohodnutých principů (např. frekvence svozu,

způsob dopravy apod.), nebo mohou pověřit zajištěním svozu svazek, který organizuje

výběrové řízení na dodavatele služby. Případně můŽe svazek zajistit službu přímo

vlastní k tomu zřízenou obchodníorganizací.
_ svazek může provozovat nebo vlastnit předkládacístanice pro přepravu do koncouých

zařízení vybraných regionálním svazkem nebo základním účelovým svazkem dle

dohodnutých principů v regionálním svazku. Účelov'ý svazek může být také vlastníkem

nebo spotuvlastníkem některých koncových zařízení (např. skládka, dotřidbvací linka

apod.).

- svazek může zajišťovat jednotnou evidenci odpadů, zpracování PoH, optimalizaci

procesů v rámci ce!ého svazku

- svazek rozúčtovává společné náklady na zajištění činností podle dohodnutých pravidel

jednotlivým členům svazku

_ můŽe zpracovat jednotkou vyhlášku pro nakládání s odpady na území svazku
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v případě sdílení nákladů (z činností přenesených na svazek) stanovuje výši fixní části

poplatku pro občany v členských obcích, které se stávají součástí poplatku

v jednotlivých obcích

svazek je čtenem regionálního svazku obcí

Vlastníkem komunálních odpadů se stává svazek (vlastniďví přechází na svazek

v okamžiku svozu nebo přepravy odpadů z obce zajišťovaného svazkem, pokud není

dohodnuto jinak). obec přenese své povinnosti podle zákona o odpadech na svazek'

Na svazek se pak vztahují vybrané povinnosti obce jako původce odpadů'

Financování

členské poplatky obcí na provoz svazku

hrazení nákladů obcemi podle produkce odpadů v hlavních skupinách podle nakládání

s odpady u činností, kde zajišťuje svazek nakládání s odpady (např' přeprava do

koncových zařízení)

příjem za prodej recyklovatelných odpadů na dotřidbvací zařízení, pokud je tato

činnost zajišťována svazkem

případně příjem od AoS, KS apod'

dotaze z veřejných zdrojů na investice

2. Regionální svazek obcí

Kdo

_ účelové svazky obcí, samostatná města nebo obce nezapojené do základních lokálních

svazků

-minimálnívelikost3oo-500tis.obyvatelzregionu(kraje)

Řízení

obdobný model jako v záktadním účelovém svazku s rovným postavením členských

samospráv zastupovaných jednotlivými svazky

vrcholným orgánem je sněm, do kterého delegují svazky svoje zástupce (3_5)

sněm jmenuje představenstvo (5'9 členů) tak, aby byl pokud možno zastoupen každý

členský svazek

svazek zřlzuje provozní aparát, řízený manažery s odborníky na oH' ekonomiku' práVo'

případně komunikaci. Vedení účetnictví svazku' Činnost je kontrolována

předsedniďvem svazku.

Činnosti

svazek vybírá rta základě dohodnutých principů ve veřejné soutěži koncová zařízení pro

úpravu, využití nebo odstranění odpadů (např' dotřidbvací linky' kompostárny'

bioplynové stanice, skládka apod.). Svazek můŽe vlastnit nebo spoluvlastnit překládací

staniceneboněkterádalšízařízenípronakládánísodpady.
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_ Svazek zajišťuje energetické využití směsných komunálních odpadů na vybraném
zařízení dle dohodnutých podmínek výhodných pro všechny členy svazku. Vyjednává
pro všechny členy svazku s dodavatelem služby o cenách a technických podmínkách.

Svazek může b'ýt spoluinvestorem nebo akcionářem velkých zařízení
- svazek může zajišťovat jednotnou evidenci odpadů, zpracování PoH, optimalizaci

procesů v rámcicelého svazku
_ svazek může zajistit jednotnou komunikaci, informování a vzdělávání obyvatel a dalších

účastníků oH v rámci celého svazku

- svazek vyjednává o zájmech svých členů a zastupuje je na jednáních, např. k novým
zákonům

svazek rozúčtovává společné náklady na zajištění činností podle dohodnutých pravidel
jednotlivým členům svazku

Financování
provozní náklady jsou hrazeny z členských poplatků

hrazení nákladů obcemi podle produkce odpadů v hlavních skupinách podle nakládání

s odpady u činností, kde zajišťuje svazek nakládání s odpady (např. přeprava do

koncouých zařízení, en e rgetícké využ ití, kom postová n í a pod. )

příjem za prodej recyklovatelných odpadů na dotřidbvací zařízení, pokud je tato

činnost zajišťová na svazkem

svazek je příjemcem části výnosu skládkovacího poplatku od kraje. Při rozpočítání

nákladů je zohledněn tento příjem na úhradu celkových nákladů spojených např'

s přepravou odpadů, energetickým využitím apod' dle pravidel svazku tak, aby
jednotkové náklady na uvedené činnosti byly shodné pro všechny obce ve svazku.

Dotace z veřejných zdrojů

4.L3 Doporučení dalšího postupu

Realizace postupného dobudování integrovaného systému Ve Středočeském kraji v intencích
doporučení směrné části je nutno započít neprodleně po odsouhlasení principů a závěrů

studie řídícím týmem.

4.t3.1 Harmonogram qýstavby klíčového zatízení'
ZEVO

Realizace opatření na dobudování systému pro plnění opatření - je nutno navrhnout

harmonogram, ktený by stanovil jednotlivé etapy dobudovaní systému, přičemž rozhodující

bude dodržet harmonogram realizace ZEVO.

L- 3/2ot3 ustanovení municipální společnosti (regionální svaz/svazek obcí}
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z-L2|2OL3
investorem

2AL4

20L4

20L5

z0t5

2016

20L7

2018

Harmonogram je uváděn jako rámcový, ale pokud se mají splnit cíle odpadového

rrospoaaritví, není možno se od tohoto procesu příliš odklonit'

4.!g,2 Nutné kroky

Prvotním úkolem, klíčovým pro realizaci dalších kroků vedoucích k reatizace energetického

využíváníSKovsrJeinstituatizacesdruženíobcítak,abymohlvzniknoutoficiálnípartner,
ktený zaštítí zájmy obcí a bude partnerem energetické společnosti ČEZ při realizaci ZEVo

v lokalitě Mělník.

V případě definitivního odsouhlasení parametrů ZEV. v lokalitě Mělník a dohodě na dalších

předběžných opatřeních pro realizaci záměru (kompenzační opatření apod') je nutno

paralelně pracovat na budování infrastruktury pro svoz SKo do ZEVO'

V harmonogramu v kap. č.1o.1 jsou uvedeny rámcové termíny pro realizaci jednotlivých

etap budování systému'

V období příprav je nutno řešit řadu ekonomických a organizačních záležitostí jako je

zajištění dotačních prortr.atů apod'.,. které budou určovat' zda realizace projektu bude

úspěšná. Zásadní l. irpoi"ni co největšího počtu obcí Středočeského kraje, které shromáŽdí

Jor,.,"ene množství energeticky využitelných odpadů'

V rámci svazku obcí je potom nutno řešit řadu konkrétních otázek, jako je zajištění

spravedlivé ekonomiky svozu po'o'i překládacích stanic' tj' taková' která nebude

znevýhodňovat vzdálenější obce'

Proto je zásadní, aby obce na základě předpokládaného- harmonogramu realizace ZEVo a

celého lsNKo neuzavíraly dlouhodobé smlouvy na odběr a odstranění Ko se současnými

nebo budoucimi oJueraieli, neboť uv iri 'ot 
ty zablokovat uzavírání potřebných smluv

popř. smluu o ,.Jouvách'budoucích s investorem nebo spoluinvestorem projektu pro

kterého je klíčové ;'á^" zabezpečení dostatečného množství odpadů.

uzavření rámcových smluv mezi regionálním

rnýstavba překládacích stanic

ElA + územní řízeníZEVO

schválení procesu E|A + územní řízenízEVo

stavební povolení + zahájení výstavby zEVo

výstavba + zkušební provoz ZEVO

zkušební provoz zEVo

uvedení do trvalého provozu

svazem s Čez a.5. jako

i

I
!

I

I

I

I

I

I

I

I
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4.L4 Závér studie

5tudie proveditelnosti na lntegrovaný systém nakládání s komunálními odpady zodpověděla

řadu otázek nad budoucností komunálního odpadového hospodářství ve Středočeském

kraji. JednotIivé kapitoly studie byly připomínkovány odpovědnými politiky a odbornými
pracovníky měst, obcí a kraje, proto je zde garance, že závěry studie budou postupně

uváděny do života.

Studie reaguje nejen na současnou legislativnísituaci v odpadovém hospodářství, ale snažila

se na základě dostupných údajů, předjímat připravované legislativní opatření, především

situaci kolem zvyšování poplatků za ukládání odpadů na skládky a možného ukončení

skládkování v horizontu let 2022 _ 2025.

lmptementace cílů odpadového hospodářství v rámci návrhu lntegrovaného systému

nakládánís odpady sebou přinesla řadu konkrétních řešení, přičemž jedním z nejdůleŽitějších
je výběr konkrétní techno|ogie pro řešení směsných Ko.

Zároveň byly nově formulovány cíle pro separaci a materiálové vyuŽívání složek Ko' V této

oblasti jsou stanoveny ambiciózní cíle uvedené v příslušné kapitole, které jasně ukazují, že

separace složek Ko a jejich materiálové využívání zůstává prioritou a bude tvořit základní

pilíř komuná!ního odpadového hospodářství.

Vzhledem k tomu, že tato část odpadového hospodářství je poměrně dobře rozvinuta a má

neustále zlepšující se tendenci, byl jí věnován ve studii menší prostor než v případě zatím

nedostatečně řešené otázky snižování skládkování sKo. Nicméně i tak bude plnění

nastavených cílů separace velmi obtížná a bude vyžadovat velké úsilí všech

zainteresovaných.

Zásadní organlzační změnou, která můŽe brit rozvíjena na základě závěrů studie, je možnost

určité rekomunizace komunálního hospodářství Středočeského kraje a tím získání kontroly a

ovlivňování toků Ko ve prospěch ekonomiky obcí, což se nakonec může pozitivně projevit

v platbách občanů za tyto služby.

Nově nadefinovaný systém je nutno v následujícím období přenést do konkrétních cílů, tj.

především zatožit municipální společnost, která bude nositelem nebo komunikátorem

projektu na energetické vyuŽívání Ko a může také pozitivně ovlivňovat další odvětví

odpadového hospodářství jako je vyuŽívání separovaných komodit apod.

Studie v Žádném případě nedoporučuje jakékoli rušení nebo omezování dobře fungujících

subsystémů odpadového hospodářství SK, ať už jsou v režii municipálních svozových firem

nebo soukromých subjektů.

Zásadní změnu ale bude logicky tvořit kompletní přesměrování toků SKo ze skládek

k energetickému využívání, což si určité korekce v obslužnosti systému stávajícími firmami

vyŽádá,i když konkrétní mechanismy budou známy až po dobudovánísystému s konkrétními

místy překládacích stahic.

Zásadním výstupem studie je definování konkrétního místa realizace zlvo, které sebou

zároveň přináší konkrétního partnera a potenciálního investora projektu, který má o projekt

vážný zájem a je připraven na přípravě dalších fází realizace.
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Tato skutečnost je obrovskou komparativní výhodou měst a obcí středočeského kraje, neboť

jim může přinést náskok oproti ostatním krajům v České republice, které se mohou dostat do

iasové a ekonomické tísně při zabezpečení odkIonění SKo od skládkování'

Ve studiije uveden ambiciózní harmonogram realizace systému, který kopíruje připravované

zdražení skládkování a jeho nedodržení sebou může přinést citelné negativní ekonomické

dopady.

Proto je nutno, po odsouhlasení závěrů studie, pokračovat v realizaci navržených řešení,

přičemž klÍčov'ým se v následujícím období (měsíce) jeví založení konkrétní municipální

organizace, která bude pokračovat v realizaci navrŽených opatření a bude partnerem pro

ug-.anant konkrétních podmínek jednotlirných zařízení především s předpokládaným

prrtn"'.' pro výstavbu ZEVO společností Čez a.s.
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