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Anotace: 

Tato bakalářská práce pojednává o návrhu sběrného dvora pro město Nový Jičín. Součástí 
návrhu jsou stavební úpravy, zabezpečení proti úniků odpadů, technické vybavení a provoz 
sběrného dvora. Návrh vychází z Plánu odpadového hospodářství kraje, původce odpadů a 
evidence odpadů města Nový jičín. Součástí je také přehled legislativy týkající se životního 
prostředí a uvedení do problematiky zpětného odběru odpadů. 

 

 

Abstrakt: 

This bachelor’s thesis discuss about concept of collection yard for town Nový Jičín. There are 
the construction changes, the protection against the waste leak and the technical equipment 
including collection yard performance description all of which are the part of the presented 
project. The project is based upon The Regional Waste Management Plan and upon Nový 
Jičín city municipal waste monitoring program. The overview of legislation related to the 
environment and introduction to the waste recycling are also included as the part of the 
project. 
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1 Úvod 
 

Odpad je jeden z nejrozšířenějších problémů lidstva. Legislativně je odpad definován jako 
movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit [1]. S odpadem 
se člověk setkal už v dávných letech, tehdy produkce odpadů byla mizivá a člověk se ho 
zbavoval pouhým pohozením nebo skládkováním. První skládka odpadu byla nalezena už 
40 000 let před naším letopočtem, kdy se na jedné hromadě objevily zbytky asi 100 000 kusů 
zvířat. Odpad po celá staletí nenabýval výraznějších rozměrů a nebyl závažným problémem. 
Lidstvo nevyprodukovalo nic, s čím by si příroda sama neporadila. Po nástupu industrializace 
v 19. století nastal rozmach ve výrobě, těžbě a spotřebě. To znamenalo nárůst odpadů a 
skládek. Postupným zvyšováním produkce odpadů, zejména nebezpečných, nastala 
v polovině 20. století neúnosná situace, neboť se začali vyrábět složitější druhy výrobků, a 
jejich zpracování ve formě odpadů se stávalo náročnější. Tento případ se týká zejména plastů, 
látek těžce rozložitelných, zatěžujících životní prostředí. Jak řešit problém odpadů? 

Člověk musel najít způsob, jak s odpadem nakládat. Dnes se odpady skladují, skládkují, 
vykupují, spalují, upravují pro další materiálové využití, využívají v energetice, apod. Jak ale 
zajistit, aby odpad vyprodukovaný obcí, či městem byl správně vyseparován a efektivně 
využit?  

Rozumné řešení se nabízí ve formě sběrných dvorů, kde se odpad shromažďuje, třídí do 
určitých kontejnerů a poté je dále využíván ve zpracovatelských firmách a provozech. Pro 
obyvatele měst, nebo obcí je tento způsob efektivní a ekonomický. Sběrné dvory ulehčují 
práci obyvatelům, kteří se potřebují zbavit určitého odpadu. Nemusí každý druh odpadu 
rozvážet zvlášť do výkupen železa, papíru, kompostáren, na skládky, atd., ale využijí pouze 
sběrný dvůr, k tomu určený. Tím je i výrazně omezen vznik černých skládek. V současnosti 
jsou sběrné dvory navrhovány od velkých rozměrů s logistickým centrem a špičkovou 
technologií až po menší se základnám vybavením pro malé obce. Sběrné dvory jsou 
v současnosti aktuálním tématem odpadového hospodářství měst a obcí, a díky státní podpoře 
i dotací se uskutečňují záměry o jejich vybudování. 

V dalších kapitolách jsou uvedeny části týkající se návrhu sběrného dvora a jeho provozu pro 
město Nový Jičín. V návrhu jsou uvedeny technické parametry sběrného dvora, jeho 
technologické vybavení, umístění, provoz a následné další nakládání s odpadem. To vše je 
založeno na platné legislativě v nakládání s odpady, avšak i dalších legislativních předpisů, 
např. stavebního zákona, zákona o vodách aj. předpisů (např. týkajících se stavebních úprav 
sběrného dvora apod.). 
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2 Legislativa 
 

Ochrana životního prostředí byla do roku 1991 řešena pouze v dílčích zákonech, a to v 
konkrétních případech, v mnoha oblastech nebyla ani zmíněna. Po roce 1991 byly zpracovány 
a vydány nové zákony na úseku ochrany životního prostředí, mezi nimi také zákon o 
odpadech a zákon o ochraně životního prostředí. Od té doby byl zákon o odpadech již 
několikrát novelizován a v současné době připravuje Ministerstvo životního prostředí nový 
zákon o odpadech.  

 

Nový zákon o odpadech se zaměřuje na tyto oblasti [2]: 

• usnadnění třídění odpadů 
• zamezování černých skládek 
• zamezování skladování odpadu 
• zvýhodňování třídění odpadů 
• usnadnění zpětného odběru produktů 
• snižování administrativního zatížení podnikatelů 

 

2.1 Odpadové hospodá řství 

 
Odpadové hospodářství České republiky je stálé rozvíjející se oblastí. Vyspělé státy západní 
Evropy mají legislativu týkající se nakládání s odpady a jejich zpracování v platnosti mnohem 
delší dobu než Česká republika, a tím je systém řešící odpady již dobře propracovaný a 
zaběhlý. Legislativa odpadového hospodářství klade důraz na předcházení vzniku odpadů, 
nakládání s odpady a předkládá základní principy ochrany životního prostředí. Odpady jsou 
řazeny podle svého čísla do katalogu odpadů, a to podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Odpady se 
mohou také rozděleny do základních kategorií, které jsou uvedeny níže [2]. 

Kategorie odpadů: 

• Komunální odpad – veškerý odpad vyprodukovaný fyzickými osobami na území 
obce, která je dle zákonu o odpadech původcem odpadů. Jedná se zejména o plasty, 
papír, sklo, objemný odpad, nebezpečný odpad, odpad s údržby parků, atd. Hlavním 
cílem Plánu odpadového hospodářství ČR je zvýšení materiálového využití tohoto 
odpadu. 

• Biologicky rozložitelný odpad – jedná se o významnou skupinu odpadů, která může 
jak pozitivně, tak i negativně ovlivnit životní prostředí. Tento odpad lze kompostovat 
a využít jako organické hnojivo, nebo pomocí fermentace vyrábět z něho bioplyn. Při 
skládkování tohoto odpadu dochází k únikům skleníkového plynu metanu a 
znečisťování podzemních a povrchových vod. Velmi důležitou částí biologicky 
rozložitelného odpadu je biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), který je 
uveden dle katalogového čísla v tabulce č. 1. 
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Tab. č. 1 Druhy odpadů dle katalogu odpadů tvořící BRKO [3] 

Katalogové 
číslo 

Název druhu 
Podíl biologicky 

rozložitelné složky (% 
hmotnostní) 

20 01 01 Papír a/nebo lepenka 100 

20 01 07 Objemný odpad 30 

20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad z 
kuchyní a stravoven 100 

20 01 10 Oděv 75 

20 01 11 Textilní materiál 75 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 100 

20 03 01 Směsný komunální odpad 48 

20 03 02 Odpad z tržišť 75 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 100 
    

• Stavební a demoliční odpad – odpad vznikající při realizaci staveb, jejich oprav a 
rekonstrukcí, jejich údržby a odstraňování. Tento druh odpadu zaujímá asi ¼ všech 
odpadů vznikajících v České republice a v Evropské unii. Stavební a demoliční odpad 
představuje zdroj využitelných druhotných surovin, proto byl vydán metodický pokyn 
pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi.  

• Kaly z čistíren a odpadních vod – kaly jsou nedílnou součástí čistíren odpadních 
vod. Koncentrace nebezpečných látek v kalu závisí na počáteční kvalitě vody a na 
úrovni technologického postupu čištění vod. Úprava kalů je důležitá pro zabránění 
nežádoucích účinků na zdraví člověka a životní prostředí a zároveň musí být 
ekonomicky přijatelná. Ukládání kalů na skládky je v České republice zakázáno. 
Nelze zcela zabránit vzniku kalů, lze jej však omezit správnou technologií. 

• Nebezpečné odpady – Mezi nebezpečné odpady jsou řazeny odpady, které vykazují 
alespoň jednu vlastnost, mezi které patří např. toxicita, ekotoxicita, infekčnost, 
karcinogenita, mutagenita, aj. Mezi nebezpečné odpady patří např. polychlorované 
bifenyly (PCB), odpady obsahující rtuť, odpady z chemických výrobních procesů, 
perzistentní organické polutanty (POPs), aj. Nebezpečné odpady negativně působí na 
člověka a životní prostředí, proto v okolí jejich výskytu je třeba dbát zvětšené 
pozornosti. 

 

Pro správní a kontrolní činnost je v odpadovém hospodářství vedena evidence obsahující 
informace o produkci a nakládání s odpadem. Získaná data jsou důležitá pro vyhodnocení a 
plánování v oblasti odpadového hospodářství a pro legislativní činnost i pro poradní orgány 
ministerstva, mezi které patří např. Rada pro odpadové hospodářství České republiky [2].  

Ochrana životního prostředí souvisí nejen se zákonem o odpadech, ale také se zákonem 
o ochraně vod, zákonem o ochraně ovzduší a jinými zákony, vyhláškami a prováděcími 
předpisy. V tabulce č. 3 je uvedena některá důležitá legislativa.  
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Tab. č. 2 Přehled hlavních vybraných legislativních předpisů týkající se odpadového 
hospodářství ČR a související s nakládáním s odpady 

Právní předpis Oblast právního předpisu 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů 

Nakládání s odpady 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 
zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů 

Nebezpečné odpady, definice 
hodnocení nebezpečného 
odpadu, skládkování 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

Katalog odpadů, podmínky 
tranzitu odpadů přes hranice 
států 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady 

Podrobnosti  ke sběru a výkupu 
odpadů 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., 
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

Posouzení nebezpečnosti kalů 
a kritéria nakládání s kaly 

Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 
prostředí České republiky 

Způsob financování a řešení 
dotací k ochraně životního 
prostředí 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady 

Plán odpadového hospodářství 
České republiky, úprava 
odpadů před skladováním 

Vyhláška č. 353/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady 

Podrobnosti o nakládání 
s elektroodpady a 
elektrozařízeními a o 
podmínkách financování 
nakládání s nimi 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového 
hospodářství České republiky 

Plán odpadového hospodářství 
České republiky 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů 

Kritéria uvedení obalu na trh 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů 

Způsob ochrany ovzduší 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Základní pojmy a zásady 
ochrany životního prostředí a o 
zlepšování jeho stavu 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Způsob ochrany vod 
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2.2 Plán odpadového hospodá řství 
 
Dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, zpracovává plán odpadového hospodářství 
ministerstvo, kraje a původci odpadů (obce), a to z důvodů předcházení vzniku odpadů a jeho 
nakládáním dle zákona. Do těchto plánů je možno veřejně nahlížet. 

2.2.1 Plán odpadového hospodá řství České republiky 
Dle § 42 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, plán odpadového hospodářství 
ČR zpracovává ministerstvo po předchozím projednávání s jednotlivými kraji. Obsahuje 
směrnou část a závaznou část. Závazná část stanoví rámcové cíle a opatření k předcházení 
vzniku odpadů, jeho nakládáním a zpracováním. Zároveň je tato část podkladem pro 
zpracování plánu odpadového hospodářství krajů.  Plán odpadového hospodářství ČR se 
stanovuje nejméně na 10 let [1]. 

2.2.2 Plán odpadového hospodá řství kraje 
Dle § 43 zákona o odpadech, plán odpadového hospodářství kraje zpracovává v samostatné 
působnosti kraj. Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu s plánem 
odpadového hospodářství České republiky a musí obsahovat směrnou a závaznou část. 
Závažná část stanoví rámcové cíle a opatření k předcházení vzniku odpadů, jeho nakládáním a 
zpracováním, zároveň ji kraj vyhlásí obecně závaznou vyhláškou. Závazná část plánu 
odpadového hospodářství kraje je podkladem pro zpracování plánu odpadového hospodářství 
původců odpadů [1]. 

2.2.3 Plán odpadového hospodá řství p ůvodce odpad ů 
Dle § 44 zákona o odpadech, plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovává 
původce odpadů produkující ročně více jak 10 t nebezpečného odpadu ročně nebo více jak 
1000 t komunálního odpadu. Plán odpadového hospodářství původce odpadů se zpracovává 
na dobu minimálně 5 let a musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového 
hospodářství kraje [1]. 

 

2.3 Zpětný odb ěr některých odpad ů 
 

Zpětný odběr některých odpadů se řídí zákonem a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů. Povinnost zpětného odběru, se týká těchto odpadů: 

• oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živočišné výroby, dále přípravky 
obsahující olej minimálně ze 70 % hmotnostních 

• elektrické akumulátory 

• galvanické a alkalické články 
• výbojky a zářivky 

• pneumatiky 
• elektrozařízení pocházející z domácností 
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Sběrné dvory napomáhají zpětnému odběru odpadů, ale pro města či obce je tento systém 
finančně náročný. Obce musejí na tento systém vynakládat vysoké finanční prostředky, na 
které obce většinou nemají ve svém rozpočtu mnoho místa. Proto v ČR vznikají společnosti 
zajišťující zpětný odběr a využití odpadu. Například jsou níže uvedeny společnosti EKO-
KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. 

 

EKO-KOM, a.s. (vznik 2002)  

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje zpětný odběr a využití odpadu 
z obalů vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. EKO-
KOM, a.s. financuje náklady na sběr, svoz, třídění a využívání obalového odpadu. Společnost 
jednak eviduje údaje o produkci obalového odpadu a přijímá platby od osob, které obaly 
udávají na trh a do oběhu. Platby jsou závislé na množství obalů uvedený na trh. A jednak 
přispívá finanční prostředky na sběr, svoz a nakládání s obalovými odpady obcím a osobám 
oprávněným nakládat s odpadem. Tento systém znázorňuje obr. č. 1 [4].  

 

Obr. č. 1 Systém zajišťující plnění povinností zpětného odběru a využití [4] 
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ASEKOL s.r.o. (vznik 2005) 

ASEKOL s.r.o. je společnost zastupující vývozce a dovozce elektrozařízení, která zajišťuje 
celostátní zpětný odběr elektrozařízení. Financuje jeho sběr, dopravu a recyklaci. Společnost 
funguje na stejné bázi jako EKO-KOM, a.s. Spolupracuje jak s firmami, které platí za uvedení 
výrobku na trh, tak i s obcemi a osobami zpracovávající elektroodpad, které zajišťují likvidaci 
elektrozařízení. ASEKOL s.r.o., jako jediná v ČR, na základě rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí, je oprávněna zpětně odebírat historická elektrozařízení ve skupinách 3, 4, 
7. Skupiny elektrozařízení jsou uvedeny v tabulce č. 3 [5]. 

 

Tab. č. 3 Kolektivní systém ASEKOL pro tyto skupiny elektrozařízení [5] 

  
zařízení historická 

(vyrobena před 13. 8. 
2005) 

zařízení do domácností 
nová (vyrobena po 13. 8. 

2005) 

zařízení pro 
podnikání 

skupina 3 (výpočetní 
a kancelářská technika) 

Ano (zapsán pouze 
ASEKOL) 

Ano Ano 

skupina 4 (spotřební 
elektronika) 

Ano (zapsán pouze 
ASEKOL) 

Ano Ano 

skupina 7 (hračky, 
volný čas) 

Ano (zapsán pouze 
ASEKOL) 

Ano Ano 

skupina 8 (lékařské 
přístroje) 

Ne Ano Ano 

skupina 10 (výdejní 
automaty) 

Neexistují Neexistují Ano 
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3 Stav nakládání s odpady v Novém Ji číně 
 

Nový Jičín se stále snaží o zkvalitnění nakládání s odpady. Dokladem jsou tím informační 
kampaně o správném třídění odpadů, investice spojené se sběrnými kontejnery pro tříděný 
odpad, vybudování sběrného dvoru v roce 2005, aj. 

3.1 Město Nový Ji čín 
 

Základní údaje: 

• Vznik: 13. století 
• Počet obyvatel: 26 767 (rok 2005) 
• Rozloha: 4 471,45 ha 
• Nadmořská výška: 284 m n. m. (Masarykovo náměstí) 
• Poloha: severní šířka: 49° 35´ , východní délka: 18° 0´ 
• Statutární zástupce: starosta Mgr. Ivan Týle 
• Kontaktní osoba pro POH původce: Mgr. Marta Kiššová 

 
Obr. č. 2 Letecký pohled na centrální část měesta Nový Jičín [7] 
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Město Nový Jičín se nachází v Moravskoslezském kraji v kotlině na okraji Moravské brány. 
Nový Jičín je součástí chráněné krajinné oblasti Beskydy a Poodří, přírodního parku 
Podbeskydí a Oderské vrchy, a protéká jim řeka Jičínka. Město vzniklo přibližně v 80. letech 
13. Století na spojnici obchodních cest z Polska a Slezska do Čech a Uher. Nový Jičín je od 
roku 1967 městskou památkovou rezervací a v roce 2001 se stalo nositelem titulu Historické 
město roku 2001.   

 

Ve městě se nachází několik významných podniků, např.: 

• Autopal, s.r.o., Visteon, výroba chladící techniky a osvětlení zasahující do 
automobilového průmyslu 

• Dotex, s.r.o., stroje pro textilní a kabelářský průmysl, výroba pro gumárenský, 
automobilový, potravinářský, stavební, energetický, hydraulický, stavební a těžký 
průmysl 

• Tonak, a.s., výroba klobouků a čepic 
• VOP 025, Vojenský opravárenský podnik 
• Veolia Transport Morava, a.s., poskytování městské, linkové i zájezdové autobusové 

dopravy a železniční dopravy 

 

V blízkém okolí se nachází tyto významné podniky, např.: 

• Mlékárna Kunín, a.s., výroba mléčných produktů, město Kunín (vzdálenost od 
Nového Jičína asi 5 km) 

• Tatra, a.s, výroba těžkých a silničních vozidel, město Kopřivnice (vzdálenost od 
Nového Jičína asi 12 km) 

• JOB AIR-CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s., společnost 
zabývající se servisem, přestavbou, repasemi malých i dopravních letadel (L 410, 
SAAB 340, Boeing 737, a do budoucna Boeing 757 a 747) 

• Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., výrobce automobilů, město Nošovice 
(vzdálenost 35 km od Nového Jičína) 
 

Nový Jičín je strategickým dopravním uzlem. Územím prochází rychlostní silnice I. třídy 
I/48, směřující od Prahy, Brna a Olomouce do Frýdku-Místku, Ostravy, Českého Těšína, 
Polska a Slovenské republiky. V květnu 2002 byla započata stavba dálnice D47, která po 
dostavbě bude spojovat Prahu, Brno a Ostravu, dále Polsko a Slovenskou republiku a 
přejmenuje se na dálnici D1. Dálnice povede 10 km od Nového Jičína, a zároveň přejme 
vytíženost rychlostní silnice I/48. 

Město leží v blízkosti mezinárodního železničního koridoru Německo-Plzeň-Praha-Brno-
Olomouc-Ostrava-Polsko-Slovenská republika-Rusko č. 270 a koridoru č. 278 Rakousko-
Břeclav-Brno-Ostrava–Polsko. Tyto koridory se nachází v Suchdol nad Odrou, ve vzdálenosti 
10 km od Nového Jičína. 

Letecké spojení jsou možné díky mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov, které je 2. největší 
v České republice a nachází se ve vzdálenosti asi 13 km od Nového Jičína. 
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3.3 Plán odpadového hospodá

 
Město Nový Jičín na základě plánu odpadového hospodá
44 zákona č. 185/2001 Sb., 
podrobnostech nakládání s odpady, vypracovalo plán odpadového hospodá
odpadů. Platnost POH původce odpad
to v období od 2005 do 2010. 

Důvodem zpracování POH, bylo
t a ostatního odpadu o více než 1000 t, dle

• produkce nebezpečných odpad
odpadů celkem 6 485,987 t

• roční produkce nebezpe
ostatních odpadů celkem 6 469,956 t

• roční produkce nebezpe
ostatních odpadů celkem 5 885,466 t

• roční produkce nebezpe
ostatních odpadů celkem 4 934,024 t

• roční produkce nebezpe
ostatních odpadů celkem 5 567,306 t 

 

Dále jsou uvedeny grafy, které jsem zpracoval
Nový Jičín v období  2000-2007

    

Graf č. 1 – Celková produkce sm
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lán odpadového hospodá řství  města 

ě plánu odpadového hospodářství kraje a jeho závazné 
 o odpadech a dle § 28 vyhlášky MŽP č

odpady, vypracovalo plán odpadového hospodá
vodce odpadů, je stanovena na dobu 5 let, dle zákona 

období od 2005 do 2010.  

POH, bylo překročení limitu roční produkce nebezpeč
padu o více než 1000 t, dle zákona o odpadech [3] : 

čných odpadů za rok 2000 - celkem 17,765 t a produkce ostatních 
celkem 6 485,987 t 

ní produkce nebezpečných odpadů za rok 2001 - celkem 18,26 t a produkce 
celkem 6 469,956 t 

ní produkce nebezpečných odpadů za rok 2002 - celkem 17,625 t a produkce 
celkem 5 885,466 t 

ní produkce nebezpečných odpadů za rok 2003 - celkem 35,926 t a produkce 
celkem 4 934,024 t 

ní produkce nebezpečných odpadů za rok 2004 - celkem 47,695 t
celkem 5 567,306 t  

, které jsem zpracoval podle dat získaných z evidence odpad
2007.  

Celková produkce směsného komunálního odpadu, katalogové 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

období

Směsný komunální odpad

Jaroslav Procházka 
2009 

 

ství kraje a jeho závazné části, dle § 
o odpadech a dle § 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o 

odpady, vypracovalo plán odpadového hospodářství původce 
dle zákona o odpadech, a 

ní produkce nebezpečného odpadu o 10 

celkem 17,765 t a produkce ostatních 

celkem 18,26 t a produkce 

celkem 17,625 t a produkce 

celkem 35,926 t a produkce 

celkem 47,695 t a produkce 

evidence odpadů města 

katalogové číslo: 200301

 

2006 2007
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V grafu č. 1 je uvedena produkce sm
Množství odpadu se pohybuje okolo 4
nebezpečného odpadu a odpad
např. plasty, sklo, papír, aj. Do sm
smetky, hygienické potřeby, bakelit, zne

 

Graf č. 2 – Celková produkce kovového odpadu, katalogové 

 

 

 

Množství kovového odpadu v 
2005 a 2006 toto množství vzrostlo až 5 násobn
sběrného dvora v roce 2005. 

Produkce velkoobjemového, odpadu uvedeného v
množství je 500 t velkoobjemového odpadu za rok. Osoby mohou p
sběrném dvoře, nebo v jarním a podzimním období na ur
velkoobjemového kontejneru. Další možností je si osobn
až k domu. V tomto případě se musí hradit paušální 
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je uvedena produkce směsného komunálního odpadu od roku 2000 až 2007. 
Množství odpadu se pohybuje okolo 4 000 t za rok. Směsný komunální odpad je separován od 

ného odpadu a odpadů, pro které jsou zvlášť určené sběrné nádoby a stanovišt
. plasty, sklo, papír, aj. Do směsného komunálního odpadu patří např

eby, bakelit, znečištěné papíry, atd. 

Celková produkce kovového odpadu, katalogové číslo: 200140

 grafu č. 2 se pohybovalo v relativně nízkých hodnotách. V
nožství vzrostlo až 5 násobně. Příčinou mohlo být zahájení provozu 

Produkce velkoobjemového, odpadu uvedeného v grafu č. 3, je poměrně
množství je 500 t velkoobjemového odpadu za rok. Osoby mohou předávat tento odpad ve 

jarním a podzimním období na určených svozových místech do 
bjemového kontejneru. Další možností je si osobně velkoobjemový kontejner objednat 

ě se musí hradit paušální částka.     

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

období [rok]

Kov

Jaroslav Procházka 
2009 

 

sného komunálního odpadu od roku 2000 až 2007. 
sný komunální odpad je separován od 

rné nádoby a stanoviště, 
í např. vychladlý popel, 

číslo: 200140

 

 nízkých hodnotách. V roce 
inou mohlo být zahájení provozu 

ěrně stálá. Průměrné 
ředávat tento odpad ve 

ených svozových místech do 
 velkoobjemový kontejner objednat 

2007
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Graf č. 3 – Celková produkce velkoobjemového odpadu, katalogové 

 

Graf č. 4 
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narůstalo. Tato dynamická změ
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0

100

200

300

400

500

600

2002

množství

[t]

0

10

20

30

40

50

60

70

2000

množství 

[t]

       Návrh skladby a základních technických 
FSI  UPEI                                         parametrů sběrného dvora odpadů i jeho 
                                                            provozu pro zvolenou oblast města 

17 

Celková produkce velkoobjemového odpadu, katalogové č

 – Celková produkce nebezpečného odpadu 

Množství vyseparovaných odpadů uvedených v grafech č. 5, č. 6 a č
stalo. Tato dynamická změna byla zapříčiněna instalováním nových sb

separovaný odpad, a také informační kampaň, kterou město Nový Ji
 jak správně odpad třídit a kde ho mohou odevzdávat. V

sta probíhá také separace plastů do pytlů, které občané nechávají svázané p
svým domem a poslední pátek v měsíci jsou pytle odváženy Technickými službami m

2002 2003 2004 2005 2006

období [rok]

Velkoobjemový odpad

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

období [rok]

Nebezpečný odpad 

Jaroslav Procházka 
2009 

 

Celková produkce velkoobjemového odpadu, katalogové číslo: 200307 

 

 

. 6 a č. 7 v průběhu let 
na instalováním nových sběrných nádob na 

sto Nový Jičín přispívá 
ídit a kde ho mohou odevzdávat. V místních 

ané nechávají svázané před 
síci jsou pytle odváženy Technickými službami města 

2007

2007
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Nový Jičín na třídící linku. Dalším p
sběrný dvůr. 

Graf č. 5 – Celková produkce 

Graf č. 6 – Celková produkce odpadu sklo, katalogové 
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ídící linku. Dalším přínosným faktorem pro separaci odpadů

 

Celková produkce odpadu papír a lepenka, katalogové číslo: 200101

 

 

Celková produkce odpadu sklo, katalogové číslo: 200102
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ínosným faktorem pro separaci odpadů, je již zmiňovaný 

odpadu papír a lepenka, katalogové číslo: 200101 

 

íslo: 200102 
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Graf č. 7 – Celková produkce

Graf č. 8

 

Z grafu č. 8 je patrný celkový pokles produkce komunálního odpadu. P
změna způsobu platby za komunální odpad, která byla obcí zavedena. Obecn
vyhláška města stanovila roční poplatek a ob
z minulých let [4]. 
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Celková produkce odpadu plasty, katalogové číslo: 200139

 

 

8 – Celková produkce komunálního odpadu 

. 8 je patrný celkový pokles produkce komunálního odpadu. P
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ční poplatek a občané tak odevzdávali obci nashromážd

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

období [rok]

Plasty

2000 2001 2002 2003 2004

období [rok]

Komunální odpad

Jaroslav Procházka 
2009 

 

íslo: 200139 

 

 

. 8 je patrný celkový pokles produkce komunálního odpadu. Příčinou může být 
sobu platby za komunální odpad, která byla obcí zavedena. Obecně závazná 

ané tak odevzdávali obci nashromážděný odpad 

2007

2004



Vysoké učení technické v Brně       Návrh skladby a základních technických Jaroslav Procházka 
FSI  UPEI                                         parametrů sběrného dvora odpadů i jeho 2009 
                                                            provozu pro zvolenou oblast města  

20 
 

3.2 Svoz a charakteristika 
 

Město Nový Jičín má subdodavatele Technické služby města Nový jičín, příspěvková 
organizace, pro zajištění svozu směsného komunálního odpadu a provozu sběrného dvora. 
Svoz směsného komunálního odpadu je zabezpečen na celém území Nového Jičína i jeho 
příměstských částí. Velkoobjemový a nebezpečný odpad je svážen 2x ročně. Komunální 
odpad je svážen 1x týdně. Město Nový Jičín v současné době disponuje asi 200 kontejnery na 
separovaný odpad v celé své oblasti. 

 

Pro směsný komunální odpad se používají, podle velikosti objektů, různé typy kontejnerů o 
těchto objemech [3]:  

• Rodinný dům, 1-5 obyvatel: kontejner 110 l  
• Bytový dům, 23-46 obyvatel: kontejner 1100 l 
• Velkoobjemový a nebezpečný odpad při mobilním svozu 2x ročně: velkoobjemový 

kontejner 10 000 l 

 

3.4 Sběrný dv ůr  
 

Sběrný dvůr v Novém Jičíně (Obr. č. 3) byl vybudován v roce 2004/2005 a 1. 5. 2005 byl 
uveden do provozu. Sběrný dvůr je umístěn na Palackého ulici na parcelách č. 589/2, 594/4, 
598/2 a 601/1 o výměře přibližně 1 000 m2. Ve sběrném dvoře jsou umístěny kontejnery (Obr. 
č. 4), které jsou pod ocelovými přístřešky, mobilní buňka pro obsluhu vybavená elektrickou 
přípojkou, vodovodní přípojkou a kanalizací napojenou na kanalizační řád Palackého ulice. 
Plocha je zpevněná asfaltobetonovým povrchem řádně odvodněna a oplocena s PVC izolací a 
také osvětlená. V okolí sběrného dvora je výsadba zeleně. Náklady na výstavbu sběrného 
dvora činily 3 600 396 Kč, přičemž město Nový Jičín zažádalo o finanční podporu Státní fond 
životního prostředí a následně ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek tuto dotaci 
ve výši 30%, tj. 1 080 000 Kč schválil. 

Veškerý odpad ve sběrném dvoře je řádně vyseparován a uložen do příslušných kontejnerů a 
odpad je dále předáván oprávněným osobám k dalšímu zpracování nebo jinému využití. 

Kapacita sběrného dvora je již nedostačující, proto město jedná o záměru vybudovat další 
sběrný dvůr, který by pokryl potřeby města. 
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Obr. č. 3 Sběrný dvůr v Novém Jičíně 

 

 

Obr. č. 4 Pohled na kontejner sběrného dvora 
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3.5 Provozovaná za řízení pro nakládání s odpady 
 

Níže uvedený seznam obsahuje osoby provozující zařízení na území obce, které jsou 
oprávněny nakládat s odpady. Do některých provozoven jsou odpady města také odváženy. 
Podrobnější popis odpadů, kterými mohou provozovny nakládat je uveden v příloze č. 1 

Seznam provozovaných zařízení: 

• PARTR spol., s.r.o., Všemina 234, 763 15 Slušovice - sběrna a výkupna odpadů, 
            provozovna Nový Jičín, Rybníčky 

• ANBREMETAL, s.r.o., Malá strana 36, 742 01 Suchdol nad Odrou - výkupna 
kovových odpadů 

 
• TSR Czech Republic, s. r. o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8- sběrna a výkup 

kovošrotu 
 

• Belan Milan, U rybníka 497,741 01 Nový Jičín - sběrna kovů  
 

• Chromek Radovan, Struhlovsko 1412, 753 01 Hranice I – Město, sběrna kovových 
odpadů 
 

• Kusák Martin,  Mořkov 136, 742 72 Mořkov – sběrna kovu 
 

• ALMA PNEU, s. r.o., Malostranská 586, 742 42 Šenov u Nového Jičína – 
protektorovna pneumatik 

 
• Starojicko, a. s., Starý Jičín – Jičína 26, 741 00 Nový Jičín – kompostárna 

 
• ASOMPO, a.s., 742 72 Životice u Nového Jičína 194 – skládka odpadů  

 

• EKOREMA recycling s.r.o., Záhumenní 1346, Kopřivnice, 742 21 – recyklace 
stavebního odpadu a sutí 
 

• EKOSTYREN s.r.o., Jezdiště 804, 720 00  Ostrava-Hrabová – zpracování odpadu pro 
výrobu stavební izolace 
 

• SITA Moravia a.s., Starobělská 1063/13, 700 30 Ostrava – Zábřeh – recyklace 
 

• OZOBEL, a.s., 719 00 Ostrava-Kunčice – lisování stlačitelných odpadů 
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4 Návrh sb ěrného dvora 
 

Stávající sběrný dvůr, pro velký zájem obyvatel odpad třídit, již kapacitně nestačí. Město 
Nový Jičín má záměr vybudovat druhý sběrný dvůr, který by pokryl potřeby města. Doposud 
nebylo rozhodnuto o výstavbě nového sběrného dvora. Není tak známa přesná lokalizace a 
technické parametry sběrného dvoru, pouze jsou známy požadavky na technické vybavení. 
Z těchto důvodů jsou v této práci navrženy pouze možné technické parametry a umístění 
nového sběrného dvora. 

 

4.1 Poloha sb ěrného místa 
 

Nový sběrný dvůr by mohl být umístěn na pomezí města Nového Jičína v části Horního 
předměstí na parcele číslo 326/10 a 326/12 o celkové výměře 4 874 m2. Tyto pozemky jsou ve 
vlastnictví města Nový Jičín a v současnosti nejsou jakkoliv využívány. Na obrázku č. 5 je 
zobrazené místo, kde by bylo možné sběrný dvůr vybudovat. Poloha pozemků, která je 
zobrazena na obrázku č. 6 a č. 7, se nachází téměř v neobydlené části města v blízkosti 
průmyslové zóny. Vedlejší parcela je využívána firmou TSR Czech Republic, s. r. o. (sběrna a 
výkup kovošrotu) a organizací Technické služby města Nový Jičín, které spravují stávající 
sběrný dvůr na Palackého ulici. Dále se v okolí nachází čerpací stanice, hypermarket a 
připojovací pruh na rychlostní silnici I/48 ve směru Olomouc - Frýdek-Místek – Ostrava. 

Obr. č. 5 Místo možného vybudování sběrného dvora 
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Obr. č. 6 Parcely č. 326/10 a č. 326/12 na katastrální mapě [6] 

 

 
Obr. č. 7 Parcela č. 326/10 a 326/12 ve fotografickém pohledu [6] 
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4.2 Technické parametry a vybavení 
 

4.2.1 Úprava terénu a výstavba 
Ze stavebního hlediska se nejprve provede úprava terénu a zabezpečení povrchu 
hydroizolační fólií proti možné kontaminaci z úniku odpadů. Z důvodu úniků odpadu bude 
také pod povrch nainstalováno potrubí svedené do odpadní jímky. Po tyto opatření bude mít 
celý objekt sběrného dvora zpevněné podloží, a to betonem nebo asfaltem. Podloží bude 
v mírném spádu zakončené vybetonovanou jímkou. Do této jímky bude svedena odtoková 
voda z podloží pomocí žlabů. Ze zastřešení bude do těchto žlabů dešťová voda svedena 
okapy. Žlaby budou také vybetonovány a utěsněny hydroizolací.  

Areál bude částečně zastřešený, a to zejména v místech umístěných kontejnerů a technických 
vybavení jako např. štěpovačka a drtička. Navíc stanoviště těchto strojů budou obestavěny ze 
3 stran plechem, kvůli povětrnostním vlivům. 

 

4.2.2 Sklad a kontejnery 
Odpady budou podle druhu ukládány do atestovaných kontejnerů. Kontejnery musí být řádně 
a viditelně označeny těmito údaji: 

• Název odpadu 
• Číslo skupiny kontejneru 

• Identifikační údaje osoby odpovědné za obsluhu 
• V případě nebezpečných vlastností odpadů (dle Tabulky č. 4), označit odpad určitým 

symbolem 

 

Kontejnery jsou podle Evropské dohody ADR (Accord Dangerous Route – mezinárodní a 
vnitrostátní přeprava nebezpečných látek po silničních komunikacích) rozděleny do 5 skupin: 

1. skupina: jedovaté látky (léky, zdravotnický odpad, pesticidy, infekční odpad) 

2. skupina: chemikálie s výjimkou jedů (fotochemikálie, organické a anorganické chemikálie     
    s výjimkou jedů)  

3. skupina: hořlavé látky 2. a 3. třídy (pohonné hmoty, ředidla, látky podporující hoření)  

4. skupina: hořlavé látky 1. třídy (sorbenty nasycených pohonných hmot, staré nátěrové  
    hmoty) 

5. skupina: žíraviny (akumulátory, kyseliny, zásady) 
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Tab.  č. 4 Nebezpečné vlastnosti odpadů [8] 

   Kód                          Nebezpečná   vlastnost   odpadu 

  H1     Výbušnost                                                    

  H2     Oxidační schopnost                                     

  H3-A Vysoká hořlavost                                       

  H3-B Hořlavost                                                    

  H4     Dráždivost                                                  

  H5   Škodlivost zdraví                                      

  H6    Toxicita                                                     

  H7   Karcinogenita                                            

  H8    Žíravost                                                     

  H9    Infekčnost                                                 

  H10  Teratogenita                                                 

  H11  Mutagenita                                                   

  H12 
Schopnost uvolňovat vysoce toxické, nebo toxické plyny ve styku s vodou, 
vzduchem nebo kyselinami                  

  H13 
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po 
odstraňování 

  H14   Ekotoxicita 
 

V následující tabulce č. 5 jsou uvedeny typy a druhy sběrných nádob, které budou umístěny 
ve sběrném dvoře. 

Tab. č. 5 Počet a druh kontejnerů pro sběrný dvůr 

Název Výrobce Typ Rozměry ks 

Kontejner na plasty s lisem 
Kampwerth 
Umwelttechnik  

SP-11894 30 m3 1 

Kontejner na papír s lisem 
Kampwerth 
Umwelttechnik  

HG25 25 m3  2 

Kontejner na sklo Mevatec 
Avia, 
6139 

12 m3 3 

Kontejner na zářivky Mevatec 0061 1600x500x800 mm 2 

Kontejner na textil Mevatec 
Avia, 
6144 

12 m3 2 

Kontejner na dřevo Mevatec 
Avia, 
6139 

12 m3 2 



Vysoké učení technické v Brně       Návrh skladby a základních technických Jaroslav Procházka 
FSI  UPEI                                         parametrů sběrného dvora odpadů i jeho 2009 
                                                            provozu pro zvolenou oblast města  

27 
 

Kontejner na 
velkoobjemový odpad 

Mevatec 
Avia, 
6139 

12 m3 2 

Kontejner na stavební suť Mevatec 
Avia, 
6139 

12 m3 3 

Kontejner na kovy Mevatec 
Avia, 
6139 

12 m3 3 

Kontejner na zeminu Mevatec 
Avia, 
6139 

12 m3 2 

Kontejner na BRKO Mevatec 
5603-3  
 10 m3 4 

Kontejner na pneumatiky Mevatec 
Avia, 
6139 

12 m3 2 

Kontejner na směsný 
komunální odpad 

Mevatec 
Avia, 
6139 

12 m3 2 

Skladový kontejner na 
elektrozařízení 

Mevatec 6477 
15 m3  
 1 

Nádoba na medicinální 
odpad 

Mevatec 4432 60 l 5 

Nádoba na nebezpečné 
kapaliny 

Mevatec 
6514  
 500 l 2 

Nádoba na hořlaviny Mevatec 4300 1000 l 2 

Nádoba na hořlaviny, malá Mevatec 4777 19 l 4 

Skladový kontejner se 
záchytnou vanou pro 
hořlaviny 

Mevatec 4347 3000x2200x2200 mm 1 

Nádoba na tuhý 
nebezpečný odpad 

Mevatec 
KS 800, 
1258  

800 l 4 

Kontejner na akumulátory Mevatec 
KS 800, 
1258  

80 l 3 

Nádoba na baterie Mevatec 
KS 500, 
1254 

500 l 2 

EKO sklad - na 
nebezpečný odpad 

Mevatec 0046-4 
4000x2400x2350 mm 
 1 

Skladový kontejner na 
vybavení sběrného dvora 

Mevatec 4060 6000x2200x2200 mm 1 
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Sklad nebezpe čného odpadu 

Sklad nebezpečného odpadu bude vybudován z pevného zděného materiálu o rozměru 
minimálně 8x5x3 m, vstupní část bude uzamykatelná. Podloží bude nepropustné a 
vyspádované, kvůli možným únikům nebezpečných látek. V případě úniku, budou látky 
jímány do vany, která musí mít objem větší, než objem největší nádoby a vana nesmí být 
napojena na kanalizaci. Nádoby uložené ve skladu pro jednotlivý odpad budou řádně 
označeny štítkem. Z důvodu ochrany před korozí nádob by měl být sklad dobře větraný a 
suchý, dále pak kvalitně osvětlen. Sklad bude napojen na zdroj pitné vody. Dále bude 
vybaven váhou, manipulačním zařízením, hasicím zařízením, lékárničkou pro poskytnutí 
první pomoci a prostředky pro úklid.   

 

Sklad elektroodpadu  

Sklad elektroodpadu bude rovněž vybudován z pevného zdiva a vstup bude uzamykatelný 
z důvodu neoprávněného vniknutí. Rozměry skladu budou minimálně 8x5x3 m. Technické 
požadavky pro skladování elektroodpadu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 352/2005 Sb., o 
nakládání s elektroodpady a elektrozařízeními. Podloží skladu bude vyspádováno do jímky, 
která bude zachycovat možný únik nebezpečných látek a nesmí být napojena na kanalizaci. 
Z bezpečnostních důvodů bude sklad obsahovat hasicí zařízení, lékárničku a prostředky pro 
úklid a zneškodnění vyteklých kapalin. Dále pak manipulační zařízení pro samotný 
elektroodpad. 

 

4.2.3 Technické vybavení a zabezpe čení 
Sběrný dvůr je již z jedné strany ohraničen betonovou zídkou a další strany částečně 
vybudovaným oplocením se vstupní branou. Dále bude vybudované pozinkované oplocení 
s PVC ochranou. Celý objekt bude proti nežádoucímu vniknutí zabezpečen kamerovým 
systémem a pohybovými čidly a vybaven dostatečným nočním osvětlením. Tento 
bezpečnostní systém by měl být napojený na centrálu Městské policie.  

V areálu sběrného místa bude k dispozici vážní systém, štěpkovací zařízení, motorová pila a 
jiné pomůcky. Díky těmto zařízením a pomůckám se ulehčí skladování odpadu a materiál 
např. ze štěpovačky by se mohl dále využit pro jiné účely než skladování. 
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Obr. č. 7 Částečné oplocení objektu 

 

 
Sběrný dvůr bude mít mobilní buňku určenou pro obsluhu, která bude napojena na inženýrské 
sítě a vybavena výpočetní technikou, hasičským zařízením, lékárničkou pro první pomoc a 
jiným vybavením. V tab. č. 6 je uveden přehled celkového vybavení sběrného dvora. 

Tab. č. 6 Přehled vybavení sběrného dvora 

ZAŘÍZENÍ 
Vážní systém pro transport 
Váha na odpady 
Štěpkovací zařízení 
Drtička 
Řetězová pila 
Ochranné pomůcky 
Výpočetní technika 
Kancelářské pomůcky 
Úklidové pomůcky 
Zahradní pomůcky 
Provozní a manipulační řád 

Identifikační listy odpadu 

Havarijní sada a protipožární ochrana 
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4.3 Návrh provozu 
 

Provoz sběrného dvora bude dán provozním a manipulačním řádem. Tento řád obsahuje 
návod pro nakládání s odpadem, pro přejímání a identifikaci odpadu, návod na řešení 
havarijních situací a návod pro obsluhu.  

4.3.1 Povinnost k sb ěru odpad ů 
Provozovatel sběrného dvora se pro sběr odpadů řídí podle § 18 zákon o odpadech, dále pak 
vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Povinností je odpad třídit 
podle katalogu odpadů a podle kategorie odpadů, to znamená, zda odpad spadá do kategorie 
NO, či nikoliv. Dle § 39 zákona o odpadech je provozovatel sběrného dvora povinen vést 
průběžnou evidenci odpadů a při nakládání s více než 50 kg nebezpečného odpadu, nebo 50 
tunami ostatního odpadu, musí zasílat každoročně do 15. února následujícího roku hlášení o 
druhu a množství tohoto odpadu.  

Provozovatel zařízení určí osobu, která bude sběrný dvůr obsluhovat. Tato osoba musí být 
proškolena a seznámena s bezpečností práce, požární ochranou, první pomoci, atd. Dále musí 
být starší 18 let a zdravotně způsobilá.  

 

4.3.2 Povinnost obsluhy 
Obsluha zařízení je povinna převzít odpad pouze na místech k tomu určených, to je v místě 
sběrného dvora. Při převzetí odpadu je nutné odpad zvážit a zapsat jeho množství a druh do 
provozního deníku, dále pak odpad roztřídit a uložit do příslušného kontejneru. Pokud dojde 
k naplnění kontejneru odpadem, musí obsluha zajistit odvoz tohoto kontejneru k dalšímu 
zpracování odpadu. 

U vybraných druhů odpadů uvedené v tabulce č. 7 je provozovatel povinen zapisovat 
identifikační údaje o osobě, která chce odpad předat. Identifikační údaje je nutné 5 let 
evidovat a tato evidence se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
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Tab. č. 7 Druhy odpadů, u kterých je nutná evidence identifikačních údajů osob [8] 

Kód odpadu Název odpadu 
 16   01   04 Autovraky 
 16   01   06  Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí 
 17   04   01   Měď, bronz, mosaz 
 17   04   02   Hliník 
 17   04   03   Olovo 
 17   04   04  Zinek 
 17   04   06   Cín 
 17   04   07   Směsi kovů (17  04 01-06) 
 17   04   11  Kabely 
 16   01   17  Železné kovy 
 16   01   18    Neželezné kovy 
 17   04   05    Železo a ocel 
 17   04   07  Směsné kovy 

 20   01   40 Kovy 
 

Obsluha sběrného dvora, který od osob přebírá odpad, musí zapsat tyto identifikační údaje: 

• Druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle katalogu odpadů 

• Jméno a příjmení 
• Datum a místo narození 

• Adresa trvalého bydliště 
• Číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti 

Je důležité provádět pravidelnou kontrolu sběrného dvora a jakékoliv závady na zařízení 
hlásit, v případě nezpůsobilosti k provozu, je nutné toto zařízení odstavit, dokud závada 
nebude odstraněna. Pravidelná kontrola se bude týkat také záchytné jímky a podle potřeby 
bude nutné tuto jímku vyčistit. Veškeré kontroly a závady budou uvedeny v provozním 
deníku. 

Obsluha musí jednat v souladu se zákony a právními předpisy, nesmí ohrozit zdraví a život 
jiných osob, ani vlastní a nesmí ohrozit životní prostředí.  
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4.4 Havarijní stav 
 

Objekt sběrného dvora může být také vystaven náhlým havarijním stavem. Z tohoto důvodu 
je nutné sběrný dvůr vybavit příslušným zařízením. Níže je uveden přehled vybavení 
sběrného dvora potřebného pro řešení havarijních situací. 

• Protipožární opatření: v objektu sběrného dvora budou umístěny hasicí přístroje 
typu práškový, vodní a sněhový 

• Bezpečnost a ochrana člověka: sběrný dvůr bude vybaven lékárničkou, tekoucí 
pitnou vodou a havarijní sadou (pro případ úniku nebezpečných látek na zem). Dále 
má obsluha sběrného dvora k dispozici ochranné brýle, gumové rukavice, pracovní 
oděv, gumovou zástěru a respirátor s vložkou proti organickým látkám 

Vzhledem k charakteru zařízení (sběrný dvůr) může dojít k následujícím situacím: 

• Prašnost: dojde-li ke zvýšení prašnosti, bude plocha sběrného dvora zkrápěna 
• Únik (rozlití) kapalného odpadu: při rozlití je nutné použít havarijní sadu, provést 

zasypání sorbentem a následně umístit do příslušné nádoby  

Pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce je nutné se řídit bezpečnostními a hygienickými 
pokyny. Obsluha sběrného dvora musí absolvovat alespoň 1 krát ročně školení z požárních a 
bezpečnostních předpisů. Nebezpečné odpady musí být skladovány v nepropustných 
nádobách se záchytnými vaničkami proti úniku škodlivých látek a musí být chráněny před 
otevřeným ohněm, povětrnostním vlivům a deštěm. Při manipulaci s odpady je důležité 
používat ochranné pomůcky (rukavice, pracovní oděv, gumovou zástěru, aj.) a pokud dochází 
k únikům výparů, použít respirátor. 

Obsluha musí veškeré vzniklé situace související s havarijním stavem zapisovat do 
provozního deníku sběrného dvora. 

Pokud při vzniku havarijních stavů není možné vlastními silami situaci vyřešit a zvládnout, je 
nutné uvědomit Policii ČR nebo Hasiče.  

Přehled důležitých telefonních čísel: 

• Hasiči – 150 

• Policie – 158 
• Záchranná služba – 155 

• Evropské tísňové volání – 112 
• Městská policie 156 
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4.5 Finanční bilance 
 

Jeden z důležitých bodů týkající se realizace sběrného dvora, který rozhoduje o možnostech 
vybavení, lokalizace a provozu, je kapitál. Po finanční stránce můžeme bilancovat investiční 
náklady a náklady na provoz. 

Investi ční náklady 

Investice spojené s vybudováním sběrného dvora představují velkou finanční zátěž pro obec. 
Sběrné dvory jsou podporovány jak ze strany České vlády, tak i ze strany Evropské unie, 
proto lze žádat o finanční podporu u SFŽP a EU. Celkově může být přiznáno až 90% 
celkových nákladů [9]. Investiční výdaje n vybudování sběrného dvora, navrženého v této 
bakalářské práci, mohou činit 21 000 000 Kč. Pokud by dotace byly přiznány v celé výši, 
obec by musela pokrýt zbylé náklady částkou 2 100 000 Kč. 

Provozní náklady 

Provozní náklady se týkají především odvozu odpadů a jeho zneškodnění, dále pak náklady 
na elektřinu, vodné, stočné a obsluhu sběrného dvora. Sběrný dvůr bude neziskovou 
organizací, proto tyto náklady bude hradit město ze svého rozpočtu. To může ovlivnit 
poplatky za svoz komunálního odpadu. Poplatky za svoz a odstranění komunálního odpadu 
jsou dány obecně závaznou vyhláškou č. 3/2008, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
ukládá sazbu poplatku na rok 2009 ve výši 456 Kč. V předchozím roce 2008 činily náklady na 
sběr a svoz netříděného odpadu 9 443 868 Kč.  

Nejvyšší náklady má město právě na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu. Tyto 
náklady mohou růst s ohledem na zvyšující se poplatky za skládkování odpadu. V dalších 
letech se předpokládá navýšení vytříděných komodit z komunálního odpadu a navýšení 
poplatků za zneškodnění těchto komodit. Tyto náklady by mohly z části pokrýt příjmy od 
EKOKOMu. Naopak ušetřit může město díky zpětnému odběru elektrozařízení a 
elektroodpadu, jelikož tak poklesnou výdaje na odstranění nebezpečného odpadu a přibudou 
příjmy od společnosti zajišťující tento zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu (např. 
ASEKOL).    
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5 Hodnocení sou časného stavu, cíle 
 

V současné době je nakládání s odpady v obci na kvalitní úrovni. Především pak obec 
podporuje třídění komunálního odpadu v domácnostech. Občané byli také zapojeni do 
zkvalitňování systému svozu separovaného odpadu, kde mohli vznést své náměty a 
připomínky. 

Díky kvalitní informační kampani se podařilo vytřídit mnohem víc odpadu než v minulých 
letech. Informační kampaň s názvem Seriál o odpadech byla vedena důsledně. Tento seriál byl 
zveřejňován v Deníku Moravskoslezského kraje v regionální části města Nový Jičín a je 
k dispozici také na oficiálních internetových stránkách města. Velkým krokem v před, bylo 
vybudování sběrného dvora, který přispěl k separaci odpadu a zvláště pak k zamezení vzniku 
černých skládek. Město nadále investuje i do rozšíření sběrných stanovišť ve formě 
kontejnerů na tříděný odpad (plasty, papír, sklo) a dalším záměrem by se mohla uskutečnit 
výstavba dalšího sběrného dvora navrženého v této bakalářské práci. 

Dále byla zavedena nová koncepce sběru PET lahví do plastových pytlů. To přispělo 
k separaci odpadů zejména v zástavbách rodinných domů. Majitelé těchto domů pak naplněné 
pytle nechávají koncem měsíce před svými domy u kontejnerů na smíšený komunální odpad. 
Tato metoda se podle bilancí města jeví jako neefektivní, neboť svoz tohoto odpadu se stává 
nákladným a ne každý tuto metodu využívá. 

Město se snaží kvalitně přistupovat k problematice bioodpadu. Pro dosažení kvalitního 
nakládání s bioodpady bylo území města rozděleno do dvou typů zástavby: 

1. Zástavba sídlištního typu: Tento typ zahrnuje téměř polovinu obce. Třídění 
bioodpadu zamezuje skládkování a tím dochází i k finančním úsporám. Negativně by 
se mohla projevit anonymita občanů v sídlištní zástavbě, která by mohla způsobit 
´´znečištění´´ bioodpadu. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dobrou informovanost 
občanů. 

2. Zástavba rodinných a řadových domů: Svoz bioodpadu v těchto lokalitách je pro 
obec finančně náročný. Proto město nabízí podporu domácího kompostování. Podporu 
občané mohou získat formou dotace města na zakoupení kompostérů nebo jejich 
zapůjčení. 

Zahrádkářské kolonie mají možnost bioodpad odvážet do sběrného dvora, nebo si nechat 
objednat odvoz od Technických služeb Nového Jičína. Další možností, která je na zahrádkách 
hojně využívána, je vlastní kompost. Díky separaci bioodpadu se sníží množství 
skládkovaného odpadu, jelikož tento odpad byl jinak součástí směsného odpadu. 

Veškeré odpady vzniklými na území města Nového Jičína jsou dle zákona o odpadech 
předávány oprávněným osobám. Separované složky odpadu jsou materiálově využity a 
směsný komunální odpad je ukládán na skládku společnosti ASOMPO, a.s. (viz. kap. 3.5 
nebo příloha č. 1). V minulosti byly prováděny kontroly způsobu nakládání s odpady 
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vznikajícími na území města, pro jednotlivá katalogová čísla odpadů. Při vyhodnocování 
kontroly nebyly se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy zjištěny jakékoliv neshody.  

Město v Závazné části POH původce odpadů uvádí cíle, kterých by mělo v následujících 
letech být dosaženo. Tyto cíle jsou také součástí POH kraje. Stanovené cíle by měli být reálné 
a mělo by jich být dosaženo: 

Cíle uvedené v POH původce: 

• předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, 
• nakládání s komunálními odpady, 
• nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 

• nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 
• nakládání s odpady z obalů, 

• využívání odpadů, 
• snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné 

složky v nich obsažené, 
• vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. 

 

V Závazné části POH kraje se objevují konkrétní cíle a opatření, níže jsou některé 
uvedeny [3]: 

Odpady s obsahem PCB/PCT a zařízení je obsahující 
 
Cíl:  Odstranění odpadů PCB/PCT a zařízení s obsahem PCB/PCT nebo jejich     
          dekontaminace, v co nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010     
          (transformátory, jejichž provozní kapacita obsahuje 50 až 500 mg/kg PCB/PCT, mohou     
          jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé dekontaminovat nebo odstranit až na konci    
          jejich životnosti) 

 
Odpadní oleje 
 
Cíl:  Zajištění využití 38% (50%)hmotnostních z ročního množství olejů uvedených na trh do           
        roku 2006 (2012) a zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních olejů. 
 
Pneumatiky 
 
Cíl:  zvyšování zpětného odběru odpadních pneumatik s cílem jejich využití s upřednostněním 
       materiálového využití 
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Nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými 
 
Cíl:  Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem      
       2000 s předpokladem dalšího snižování. 
 
Využívání odpadů 
 
Cíl:  Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech vznikajících odpadů       
       do roku 2010, zvýšit materiálové využití komunálních odpadů o 50 % do roku 2010 ve         
       srovnání s rokem 2000. 
 
Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky 
v nich obsažené 
 
Cíl:  Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání   
        s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování 
 
 

Přestože nakládání s odpady v obci je na dobré úrovni a obec ke stanoveným cílům a 
opatřením přistupuje zodpovědně, stále nedochází k splnění některých cílů POH kraje. Proto 
je zapotřebí nadále hledat způsob zvyšovaní kvality nakládání s odpady. 

Velmi důležitá je tak informovanost občanů o tom, jak předcházet vzniku odpadů, jak odpad 
třídit a jak s odpady nakládat. Tyto informace by měli být v nás zakotveny už v žákovském 
věku, tím že školy o této problematice budou své žáky učit. Zkvalitnění odpadového 
hospodářství lze tedy docílit spolupráci občanů a vlády ČR.   
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6 Závěr 
 

Tato bakalářská práce pojednává o sběrném dvoru, jeho návrhu a provozu. Úvod se týká 
obecně odpadu a jeho průniku do společnosti. Následně je uvedena legislativa a její části, 
týkající se především odpadového hospodářství a životního prostředí. Další kapitoly popisují 
nakládání s odpady v Novém Jičíně a bližší informace o městě. Hlavní částí je pak návrh 
sběrného dvora v konkrétní lokalitě, jeho technických parametrů a finanční bilance. V závěru 
práce se pojednává o hodnocení současného stavu a jsou také uvedeny cíle vedoucí k zlepšení 
nakládání s odpady. 

Návrh sběrného dvora je situován na zcela nevyužívanou plochu, která v minulosti sloužila 
jako skládka sypného stavebního materiálu. Jeho poloha je dobře dostupná jak pro osoby 
odevzdávající odpad sběrnému dvoru, tak pro osoby s odpady nakládající. Okolí je téměř 
neobydlené, což je pro provoz sběrného dvoru ideální. Kapacitně je sběrný dvůr zcela 
vyhovující, vzhledem k počtu obyvatel města a do návrhu je zohledněno případný odběr 
odpady od občanů s jiným místem trvalého bydliště, než je Nový Jičín. 

Stavební úpravy jsou důležitou, a také finančně nejnáročnější fází výstavby sběrného dvora. 
Zde je nutné dobře izolovat podloží od okolí a řádně vyspádovat povrch do jímky pro 
případný únik odpadu. Celý objekt bude oplocen a chráněn proti vniknutí nepovolaných osob.   

Technické vybavení, zařízení a i zabezpečení objektu je navrženo z kvalitních zařízení. 
Sběrný dvůr bude disponovat celkem 41 kontejnery, včetně nádob. Z toho 4 kontejnery, 2 na 
papír a 2 na plasty, budou s lisem. Kontejnerů je vždy navrženo alespoň po 2 kusech, z 
důvodu nenarušení plynulosti sběru odpadu během odvozu kontejnerů. Kontejnery musí být 
pod zastřešením. Celý objekt bude oplocen a chráněn proti vniknutí nepovolaných osob.  

Obsluha dvora bude vybrána na základě výběrového řízení. A smluvně bude ujednán odvoz 
odpadů s konkrétními osobami mající oprávnění s odpady nakládat. Celý provoz sběrného 
dvora bude upraven provozním řádem a vyhláškou města. 

Celkové investiční náklady na výstavbu celého objektu nejsou pro město únosné. Z tohoto 
důvodu je nutné žádat o finanční podporu SFŽP a EU. Tyto dotace můžou pokrýt až 90% 
celkových investic spojené s výstavbou sběrného dvora. 

Přístup města Nový Jičín k odpadovému hospodářství je chvályhodný. Po výstavbě prvního 
sběrného dvora v roce 2005 má nyní město záměr o vybudování dalšího, kapacitně většího 
sběrného dvora, a tím zabezpečit lepší nakládání s odpady. Velkým přínosem je také kvalitní 
informační servis občanům, kteří se např. v nejčtenějším deníku města mohli díky Seriálu o 
odpadech seznámit s problematikou třídění odpadů. Město nadále investuje do nákupu nových 
sběrných nádob na separovaný odpad (papír, plasty, sklo), a tím usnadňuje a pobízí občany 
odpad třídit. Věřím i v nadále zlepšování odpadového hospodářství města a v příkladový 
přístup, kterým se Nový Jičín staví k problematice odpadů.  
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www.enviweb.cz – stránky o životním prostředí 
 
Odpadové fórum – časopis o odpadech 
 
Odpady – časopis o odpadech 
 
ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord     
Dangereuses Route) 

www.mevatec.cz – nabídka kontejnerů, Mevatec s.r.o. 

www. kampwerth.cz - zařízení na zpracování odpadů a odstraňování zbytků tekutin,     
Kampwerth Umwelttechnik GmbH & Co KG 
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Použité zkratky 
 

BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

POH – Plán odpadového hospodářství 

NO – nebezpečný odpad 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

EU – Evropská unie  
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Příloha č. 1 - Seznam druhů odpadů, se kterými jsou osoby oprávněny nakládat 
Příloha č. 2 – Obrázková příloha seznamu kontejnerů navržených do sběrného dvora   
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Příloha č. 1 
 
ASOMPO, a.s., 742 72 Životice u Nového Jičína 194 – Skládka odpadů, kódy 
zpracovaných odpadů (veškeré odpady, jsou výhradně kategorie O): 
010101, 010102, 010306, 010306, 010399, 010408, 010409, 
010410, 010411, 010412, 010413, 010499, 010504, 010407, 010508, 010599, 
020103,020104, 020199, 020202, 020203, 020204, 020299, 020302, 020303, 020304, 
020305, 020399, 020501, 020502, 020599, 020601, 020602, 020603, 020699, 020703, 
020704, 020705, 020799, 030105, 030105, 030399, 030302, 030305, 030307, 030308, 
030309, 030310, 030311, 030399, 040101, 040102, 040107, 040108, 040109, 040199, 
040209, 040210, 040215, 040217, 040220, 040221, 040222, 040299, 050117, 050604, 
050699, 050702, 050799, 060902, 060904, 060999, 061099, 061101, 061199, 061303, 
061399, 070213, 070215, 070217, 070299, 080112, 080114, 080118, 080199, 080201, 
080299, 080313, 080315, 080318, 080399, 080410, 080412, 080499, 090107, 090108, 
090110, 090112, 090199, 100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100119, 
100121, 100124, 100125, 100126, 100199, 100201, 100202, 101108, 100210, 100212, 
100214, 100215, 100299, 100302, 100305, 100316, 100318, 100320, 100322, 100324, 
100326, 100328, 100330, 100399, 100501, 100504, 100509, 100511, 100599, 100601, 
100602, 100604, 100610, 100699, 100701, 100702, 100703, 100704, 100705, 100708, 
100799, 100804, 100809, 100811, 100813, 100814, 100816, 100818, 100820, 100899, 
100903, 100906, 100908, 100910, 100912, 100914, 100916, 100999, 101003, 101006, 
101008, 101010, 101012, 101014, 101016, 101099, 101103, 101105, 101110, 101112, 
101114, 101116, 101118, 101120, 101199, 101201, 101203, 101205, 101206, 101208, 
101210, 101212, 101213, 101299, 101301, 101304, 101306, 101307, 101310, 101311, 
101313, 101314, 101399, 110502, 110599, 120105, 120113, 120115, 120117, 120121, 
120199, 150106, 150203, 160103, 160112, 160119, 160120, 160122, 160199, 160214, 
160216, 160304, 160306, 160509, 160801, 160803, 160804, 161102, 161104, 161106, 
170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170411, 170504, 
170506, 170508, 170604, 170802, 170904, 180101, 180104, 180107, 180201, 180203, 
180206, 190102, 190112, 190116, 190118, 190119, 190199, 190203, 190206, 190210, 
190299, 190305, 190307, 190401, 190501, 190502, 190503, 190599, 190603, 190604, 
190605, 190606, 190699, 190801, 190802, 190805, 190812, 190814, 190899, 190901, 
190902, 190903, 190904, 190905, 190906, 190999, 191004, 191006, 191201, 191204, 
191205, 191207, 191208, 191209, 191210, 191212, 191302, 191304, 191306, 200101, 
200102, 200108, 200110, 200111, 200128, 200130, 200132, 200138, 200139, 200141, 
200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200306, 200307, 200399. 
020103, 030105, 100101, 100102, 100103, 100115, 100201, 100202, 101208, 120105, 
160103, 161102, 161104, 161106, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 
170506, 170508, 170904, 190112, 190119, 190503, 190802, 191209, 191302, 200201, 
200202, 200303. 
 
ANBREMETAL s. r. o., Malá strana 36,742 01 Suchdol nad Odrou - Výkupna 
kovových odpadů, kódy zpracovaných odpadů: 
120103, 150102, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 
120101, 170203, 160118, 150102, 160213. 
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Belan Milan, U rybníka 497,741 01 Nový Jičín - Sběrna kovů, kódy zpracovaných 
odpadů: 
110501, 150101, 150110, 160117, 160118, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 
170407, 170411, 191202, 190101, 200110 
 
EKOREMA recycling s.r.o., Záhumenní 1346, Kopřivnice, 742 21 – recyklace 
stavebního odpadu a sutí, kódy zpracovaných odpadů: 
17 01 01, 17 01 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 09 04, 20 02 02 
 
Kusák Martin,  Mo řkov 136, 742 72 Mořkov - Výkupna kovových odpadů, kódy 
zpracovaných odpadů: 
020110, 110501, 110502, 120101, 120103, 150101, 160117, 160118, 170401, 170402, 
170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 191001, 191002, 191201, 191202, 
191203, 200101, 200140. 
 
TSR Czech Republic s. r. o., Vážní 957, 500 03 Hradec Králové - Sběrna a výkupna 
ostatních odpadů,  kódy zpracovaných odpadů: 
120103, 160601, 170401, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170407, 200101, 
  
ALMA PNEU s. r. o., Malostranská 586, 742 42 Šenov u Nového Jičína - 
Protektorovna pneumatik, kódy zpracovaných odpadů: 
160103 
 
Starojicko, a. s., Starý Jičín – Jičina 26, 741 00 Nový Jičín – Kompostárna, kódy 
zpracovaných odpadů: 
020702, 030101, 020103, 020106, 020107, 030105, 030301, 190805, 200108, 200201, 
200202, 200399. 
 
EKOSTYREN s.r.o., Jezdiště 804, 720 00  Ostrava-Hrabová – zpracování odpadu pro 
výrobu stavební izolace, kódy zpracovaných odpadů: 
20 01 39 
 
Chromek Radovan, Struhlovsko 1412, 753 01 Hranice I – Město, sběrna kovových 
odpadů, kódy zpracovaných odpadů: 
110501, 150101, 150110, 160117, 160118, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 
170407, 170411, 191202, 190101, 200110 
 
SITA Moravia a.s., Starobělská 1063/13, 700 30 Ostrava – Zábřeh – recyklace a 
zpracování odpadů, kódy zpracovaných odpadů: 
20 01 21, 20 01 23, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 35 
 
OZOBEL, a.s., 719 00 Ostrava- Kunčice – lisování stlačitelných odpadů, kódy 
zpracovaných odpadů: 
20 01 21, 20 01 23, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 35 
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Příloha č. 2 
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