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Přílohy: 

Č. 1 - Prezentace „Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Turnov“ 

Č. 2 - Zápis z jednání KŽP 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, zák. č. 128/2000 

Sb. o obcích 

Projednáno v: RM dne 10. 6. 2013, Komise pro ŽP dne 29. 5. 2013 – projednala studii v rozpracované 

verzi 

Vztah k rozpočtu města:  
- Motivační systém 

o náklady na pořízení SW a HW z kapitoly 2300000231 - Ostatní použití příjmů ze separace 

odpadů (cca 45.000,- Kč) 

o započítání úlev – snížení příjmů v kapitole 2200000025 – Poplatek za komunální odpad 

(od roku 2015) – odhad za kalendářní rok cca 55.000,- Kč 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

I. Prezentace „Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Turnov“ 
Zhotovitel: Poradenská firma Ing. Zdenka Kotoulová – SLEEKO ve spolupráci s firmou GREEN 

Solution, s.r.o. a Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO, o.p.s.) 

 

Předkládaná studie „Optimalizace odpadového hospodářství pro město Turnov“ je zpracována na 

základě smlouvy uzavřené dne 31. 5. 2012 mezi Sdružením obcí Libereckého kraje – SOLK, jako 

objednatelem a poradenskou firmou Ing. Zdenka Kotoulová – SLEEKO, jako zhotovitelem. Studie je 

jedním z výstupů projektu „Optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji“, 

který náleží do programu „Odpadové hospodářství – spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz č. 

100066830, Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti“. 

 

Studie je rozdělena na dvě části.  

1. Analytická část - zde jsou shrnuty všechny skutečnosti týkající se systému odpadového 

hospodářství v Turnově, analýza těchto údajů a jejich porovnání s jinými obcemi a průměrem 

Libereckého kraje. 

 

„V množství vyseparovaných využitelných odpadů je město Turnov na velmi dobré úrovni v porovnání 

s obcemi ČR v dané velikostní kategorii. Sběrná síť dostatečně pokrývá současnou potřebu. Počet 

obyvatel na nádobu je výrazně pod průměrem kraje i obcí ČR v dané velikostní kategorii (čím méně 

obyvatel připadá na 1 sběrnou nádobu, tím je větší hustota a tedy vybavenost sběrné sítě). 

Náklady na odpadové hospodářství Města Turnov mají vzestupnou tendenci, od roku 2008 dochází ke 

zvýšení o 10,7 %. Příjmy odpadového hospodářství vzrostly v období posledních třech let. Od roku 2008 

se zvýšily o 14,4 %.“ 

 

2. Návrhová část – zde jsou zvedeny čtyři možnosti úpravy nebo změny systému odpadového 

hospodářství směrem k občanům. U každé z variant jsou vedeny všechny výhody i nevýhody. 

 



„Varianty systémových opatření 
1. Současný systém OH doplnit motivací občanů v podobě úlev z místního poplatku závislých na 

množství odpadu odevzdaném v rámci pytlového sběru využitelných složek.  

2. Zavést poplatek za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech, regulovat obsloužený objem 

nádob na směsný KO na 20 l/osobu a týden. Platby realizovat podle objemu sběrných nádob a frekvence 

jejich vývozu. Pokud určený objem není pro občana dostatečný, pak je možné jeho další zpoplatněné 

rozšíření. 

3. Zavést poplatek za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech. Platby realizovat známkovým 

systémem svozu směsného KO. 

4. Zavést poplatek za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech a systém vážení sběrných nádob 

na směsný KO. Platby realizovat podle vyvezeného množství směsného KO.“ 

 

Ad1) Zavedení slevy z místního poplatku při zapojení do pytlového sběru je nejjednodušší možnou 

změnou. Zavedení by bylo možné v řádech několika měsíců. Motivovaní občané mohou dosáhnout slevy, 

ale její výše je v průměru na jednoho zapojeného /dle fungování v porovnatelných městech/ v řádech 

desítek korun. Provoz pytlového sběru je finančně ztrátový. 

 

Ad 2) Zavedení poplatku za komunální odpad dle § 17 a) zákona o odpadech je velmi zásadní změnou. 

Zavedení tohoto systému přináší pro občany možnost volby intenzity svozu komunálního odpadu. 

Současně přináší zásadní změnu administrativy spojené s platbou za odpady a možností volby svozu pro 

občany. 

V současnosti se připravuje nový zákon o odpadech, který by měl být schvalován v horizontu jednoho 

roku. Ministerstvo životního prostředí tuto změnu systému (dle § 17 a) zákona o odpadech) 

nedoporučuje, protože v návrhu nového zákona se předpokládá sjednocení systémů plateb občanů za 

odpady na jedno řešení a to by mělo být formou místního poplatku. Tuto informaci máme potvrzenou 

také od f. ENVICON s.r.o., která se specializuje na provádění optimalizací systémů odpadového 

hospodářství. 

 

Ad 3) Zavedení známkového systému svozu směsného komunálního odpadu. Jedná se také o poplatek za 

komunální odpad dle § 17 a) zákona o odpadech. Občané ho považují za nejspravedlivější, ale mohou 

nastat potíže s několika věcmi – odpad neskončí v popelnicích ale na černých skládkách, v lokálních 

topeništích těch, kteří odpad vyprodukují a také v okolních obcích. Dle průzkumu (údaje ze studie 

poplatkových systémů obcí - ing. Slavík - 2009) se v německé obci Alsfeld (zaveden známkový systém) 

obyvatelé přiznávají, že odpad příležitostně spalují  - 11,8 % v okrajových částech, 20,6 % ve vnitřních 

částech města a 33,3 % obyvatel žijících v centru města. Dále tato studie uvádí, že řada obcí, která 

zavedla motivační systém plateb, zmiňuje tzv. odpadový turismus. Obyvatelé obcí s motivačním 

systémem vozí odpad do okolních obcí, ve kterých tyto systémy nejsou (např. cestou do práce apod.). 

Obce sousedící s obcí s motivačním systémem poukazují na nárůst nákladů na úklid černých skládek, 

nákladů na odpadkové koše v centrech měst a na veřejných prostranstvích. (odpočívadla apod.). Velmi 

obtížné bude také nastavení plateb za jednotlivé svozy (známky), ve kterých by měla být zakalkulována 

částka na pokrytí nákladů na zbytek systému nakládání s odpady ve městě (sběrný dvůr, separace, koše 

apod.). 

  

Ad 4) Zavedení systému vážení směsného komunálního odpadu je také vázán na § 17 a) zákona o 

odpadech. Nevýhodou tohoto systému je jeho velká finanční náročnost na zavedení (pořízení 

odpovídajícího technického vybavení). V současnosti tento systém na území ČR nefunguje v žádném 

městě. Město Bruntál začalo s vážením nádob koncem minulého roku, ale dopracování systému do 

konečné fáze (aby se vážení projevilo v platbách občanů za odpady) nemá zavedeno. Systém je z pohledu 

občana spravedlivý, ale jeho dobré nastavení z finančního hlediska města bude náročné. Před jeho 

zavedením bude třeba provádět vážení nádob a sbírání dat o skutečně svezeném množství odpadů od 

domů po dobu jednoho roku, aby bylo možné provést kvalitní analýzu produkce odpadů a následně 

odpovídajícím způsobem nastavit systém plateb. 
 

Studie byla dne 29 . 5.  2013 prezentována na jednání Komise pro životní prostředí a v příloze je zápis 

z tohoto jednání. (Příloha č. 1 - Zápis jednání KŽP) 



 

RM byla na jednání 10. 6. 2013 seznámena se studií a přijala následující usnesení: 
Usnesení č. 284/2013 

RM bere na vědomí materiál „Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Turnov“ zpracovaný 

firmou SLEEKO - Ing. Zdenka Kotoulová  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 285/2013 

RM doporučuje ZM jako první krok úprav odpadového hospodářství v Turnově rozšíření pytlového sběru 

separovaného odpadu (papír, směsné plasty, tetrapak – motivací občanů v podobě úlev z místního poplatku 

závislých na množství odpadu odevzdaného v rámci pytlového sběru využitelných složek) od 1.1.2014 a s  

dalšími kroky počkat s ohledem na očekávané změny legislativy v odpadovém hospodářství ČR. 

(Hlasování:6/0/2) 

 

 

II. Odpady – motivační systém 
 

Motivační systém v odpadovém hospodářství spočívá v poskytnutí úlevy z místního poplatku občanům, 

kteří se zapojí do pytlového sběru tříděných odpadů. 

Zavedení tohoto systému předpokládá zakoupení technického vybavení pro zaznamenávání váhy 

vytříděných odpadů a programového vybavení, které zajistí napojení na program pro správu místního 

poplatku za odpady. Pořizovací cena cca 45.000,- Kč. 

 

Kdo se může zapojit – všichni občané Turnova, kteří mají řádně zaplaceny odpady - není 

vykazován jakýkoliv stav nedoplatku. 

Jak se zapojit – zaregistrovat se u MěÚ Turnov, odboru životního prostředí, tam vyzvednout 

barevné pytle a čárové kódy na sbírané komodity – papír, plast, nápojový karton. 

Co musíte udělat - na pytle s vytříděnými odpady je potřeba nalepit svůj čárový kód. Pytle je 

možné odevzdat v provozní době na sběrném dvoře na Vesecku nebo připravit k odvozu první středu 

v měsíci na místo, kam je přistavována popelnice na směsný komunální odpad. U sběru papíru je třeba 

dodržovat max. množství v jednom plastovém pytli cca 10 kg. Pokud bude papír odvezen na sběrný dvůr 

Vesecko, může být v pytli nebo svázán a musí být označen čárovým kódem. 

Úleva z místního poplatku – za každý započatý kilogram 

Papír – 0,50 Kč 

Plasty a nápojové kartony – 1,50 Kč 

Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, nebude se takto naplněný pytel evidovat a počítat do 

úlevy. Pokud by hodnota vytříděných odpadů přesáhla hodnotu poplatku za odpady, není možné si tuto 

hodnotu nechat „proplatit“. Občané mohou sledovat výši úlevy na webových stránkách města, a pak včas 

zaregistrovat dalšího člena domácnosti do třídění odpadů. V případě dotazů se mohou občané obracet na 

odbor životního prostředí. Přesnou výši poplatku po započítání úlevy bude možné ověřit e-mailem nebo 

telefonicky na finančním odboru vždy od 1. ledna následujícího roku. 

Ze zkušeností v ostatních městech bude z důvodu povětrnostních podmínek doporučeno občanům 

přelepovat čárový kód průhlednou lepicí páskou.  

 

Při zavedení tohoto systému úlev od 1.1.2014 bude harmonogram následující: 

1. 1. 2014 – 31. 10. 2014 – vytříděné odpady v tomto časovém intervalu se budou sčítat a následně při 

platbě za rok 2015 budou uplatněny úlevy (platby od 1. 1. 2015). 

Následně vždy od 1. listopadu do 31. října dalšího roku budou evidovány vytříděné odpady a úleva bude 

poskytnuta v platbě na další kalendářní rok (např. 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015 --- úleva z platby za rok 

2016). 

 

Pro zavedení úlevy je nutné provést změnu vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zde bude 

doplněna část úlevy. 

 



Návrh: 

Úleva se poskytuje poplatníkovi, který se zapojil do pytlového sběru tříděných odpadů, označených 

čárovými kódy, které obdržel na Městském úřadu Turnov. Tato úleva bude poskytnuta (odečtena 

z poplatku) výhradně v tom kalendářním roce, který následuje po roce třídění. Výše úlevy se stanovuje 

takto: 

a) za každý započatý jeden kilogram směsných plastů se sazba poplatku snižuje o 1,50 Kč 

b) za každý započatý jeden kilogram papíru se sazba poplatku snižuje o 0,50 Kč 

c) za každý započatý jeden kilogram nápojových kartonů se sazba poplatku snižuje o 1,50 Kč 

 

Návrh na usnesení: 

1. ZM bere na vědomí materiál „Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město 

Turnov“ zpracovaný firmou SLEEKO - Ing. Zdenka Kotoulová  

 

2. ZM schvaluje jako první krok úprav odpadového hospodářství v Turnově rozšíření 

pytlového sběru separovaného odpadu (papír, směsné plasty, tetrapak) s poskytováním 

úlevy z poplatku od 1. 1. 2014.  

 

3. ZM ukládá finančnímu odboru připravit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů s úpravou poskytování úlev dle předloženého návrhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 29. května 2013 od 15:00-17:30  hodin  

v zasedací místnosti č.215  

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

p. Beran, p. Tomsa, p. Špetlík, p. Jarolímek, pí. Sadecká, pí. Pekařová, pí. Šípošová, pí. Sedláková 

Omluveni: ………………….. 

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program: 

1. Zeleň v Maškově zahradě s Ing. Kulhánkovou  

2. Odpadové hospodářství – prezentace studie f. SLEEKO 
  

 

Průběh jednání: 

 

1. Zeleň v Maškově zahradě – byly projednány připomínky KŽP s projektanty 

- stání na kola v areálu – dostatek míst v blízkosti vstupu na koupaliště, možnost odkládat kola i na 

část zpevněné plochy u oplocení + plocha budoucího zimního stadionu 

- provoz hřiště – představa projektantů je, že v případě provozu areálu koupaliště bude otevřen vchod 

na hřiště pouze z areálu koupaliště, mimo sezónu bude otevřen vchod z vnější části (od turistické 

trasy pro veřejnost). 

- živý plot v těsné blízkosti bazénu – bude doplněn oplocením výšky cca 1-1,2 m, který bude zakryt 

keřovým porostem – Buxus. 

- jasan v navržených výsadbách – nahrazen javorem 

- volně rostoucí živý plot po obvodu areálu - utvoří v krátké době pohledové odclonění od stezky 

okolo areálu a materiál použitý pro výsadbu kosterních dřevin – bude použit větší rozměr 

vysazovaných jedinců 

- zákoutí pro opalování – projektant nedoporučuje 

- projektant doplní skupinu kamenů – do prostoru ke schodišti (velké, nepřemístitelné kusy, valouny) 
 

Usnesení: 

Komise pro životní prostředí projednala výše uvedené připomínky s projektanty a souhlasí s navrhovaným 
řešením zeleně.  

(hlasování: 8/0/0) 

 

 



2. Odpadové hospodářství – komise byla seznámena s prezentací studie vypracovanou firmou 

SLEEKO – analytickou i návrhovou částí 
Komise konstatovala několik problémů, které buď ze Studie plynou, nebo je Studie neřeší: 

 Je třeba vyřešit legislativní relevanci jakékoliv řešené varianty 

 Komise podporuje změnu systému, nikoliv jen kosmetické úpravy (pytlový sběr) 

 Není řešena varianta známkového systému 

 Pytlový sběr je z hlediska motivace pro občany pouze optický, nikoliv faktický (snížení 

poplatku v řádech desetikorun) 

 Termínovaný svoz navyšuje náklady na svoz (méně efektivní – menší vytížení svozových 

vozů) 

 Varianta pytlového sběru a termínovaného svozu neřeší motivačně podstatnou složku – 

separaci bioodpadu, Prodražuje systém, není ekologická, ani ekonomická. 

 Vážní systém  - je používán v Bruntálu od prosince 2012, slouží jejich TS k dokonalému 

přehledu o množství produkovaného směsného komunálního odpadu a všech nádobách, 

není však zatím využíván městem k diferenciaci v platbách občanů za odpady, funguje 

jinde v Evropě.   

 Není vhodné zvyšovat náklady projektu plošným pořizováním nových popelnic. Je třeba 

dořešit např. odkup od občanů (příp. i zápočet ceny vůči poplatkům), nebo instalaci čipů 

na nádoby ve vlastnictví občanů. 

 V Turnově je nižší finanční efektivita systému separace u papíru a plastu (v kg/kontejner), 

přestože v ostatních parametrech si Turnov vede velmi dobře. Je proto potřeba se nad 

efektivitou systému zamyslet a vést cílenou kampaň v tomto směru ve vztahu k občanům i 

podnikatelům (zapojení do systému…). 

Usnesení: 

Komise pro životní prostředí navrhuje dopracování varianty známkového systému (varianta 2b) – pokud 
nedopracuje fi. SLEEKO, doporučuje ing. Idu Svobodovou (fi. ENVICON). Termín pro zpracování navrhuje do 
července a následně zajistit projednání na zastupitelstvu města. Součástí výstupu by mělo být ekonomické a 
provozní porovnání všech variant navrhovaných úprav odpadového systému města. 

(hlasování: 5/0/3) 

 

V Turnově dne 30. 5. 2013     Zapsala: Sedláková 

         

 

 

Ověřil: Tomsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


