
Podklady na zasedání ZM dne: 26. 9. 2013 

 

Název materiálu: 4. Systém odpadového hospodářství 

 

Předkládá: Mgr. Otakar Špetlík 

Vypracoval: M. Šípošová, Z. Sedláková 

Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Otakar Špetlík, M.Šípošová, Z. Sedláková 

Předložení materiálu uloženo: ZM 

Přílohy: zápis z KŽP 

Právní norma:  

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Projednáno: v KŽP 5. 9. 2013 

Vztah k rozpočtu:  

Motivační systém 
 náklady na pořízení SW a HW z kapitoly 2300000231 - Ostatní použití příjmů ze 

separace odpadů (cca 45.000,- Kč) 

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

odpad (od roku 2015) – odhad za kalendářní rok cca 50.000,- Kč 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

 

Usnesení RM č. 285/2013 ze dne 10. 6. 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) 

 

Usnesení  ZM  č.  123/2013 ze dne 27. 6. 2013: 
ZM ukládá projednat koncepci odpadového hospodářství komisi pro ŽP a výsledek předložit k projednání 

na pracovním jednání ZM v měsíci září. (Hlasování:17/0/7) 

 

Na základě usnesení ZM ze dne 27. 6. 2013 byla koncepce odpadového hospodářství projednána na 

komisi pro životní prostředí dne 5. 9. 2013. Zápis z jednání komise je přílohou č. 1 tohoto materiálu. 

Komise přijala následující usnesení: 

Komise bere informace na vědomí a souhlasí se zavedením pytlového sběru s čárovými kódy a s 

navrženými postupy. 

 

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

kteří se zapojí do pytlového sběru tříděných odpadů. 

 

Na ukázku byla vypočtena sleva pro modelovou domácnost – 2 dospělí a 2 děti. V této domácnosti jsou 

tříděny všechny druhy sbíraných odpadů. Za kalendářní rok je vytříděno 24 pytlů plastů, 18 pytlů papíru a 

6 pytlů tetrapaků. Průměrné hmotnosti jednotlivých pytlů s tříděnými odpady – plasty – 3,02 kg; papír – 

4,1 kg; tetrapaky – 2,2 kg. V následující tabulce jsou vyčísleny dvě varianty úlev. 



 

Množství vytříděných odpadů za kalendářní rok 

   

druh odpadu 

hmotnost 

odpadu 

za rok / 

kg 

finanční 

motivace / 

varianta I. / 

Kč za 1 kg 

varianta I. 

finanční 

motivace / 

varianta II. / 

Kč za 1 kg 

varianta II. 

plasty 72,48 1,50 Kč 108,72 Kč 3,50 Kč 253,68 Kč 

papír 73,8 0,50 Kč 36,90 Kč 1,00 Kč 73,80 Kč 

tetrapaky 13,2 1,50 Kč 19,80 Kč 3,50 Kč 46,20 Kč 

Výše slevy za 

kalendářní rok na 

modelovou 

domácnost 

  165,42 Kč  373,68 Kč 

 

V další tabulce je vyčísleno, kolik by činila výše úlev z poplatku za celý rok  

 

Výše poskytovaných slev - při současném stavu pytlového sběru 

Modelové 1. pololetí roku 2013 

    

druh 

odpadu 

množství 

odpadu 

vybrané při 

pytlovém 

sběru v kg 

(údaj 

přibližný) 

finanční 

motivace / 

varianta I. / 

Kč za 1 kg 

varianta I. 

finanční 

motivace / 

varianta II. / 

Kč za 1 kg 

varianta II. 

 Plasty 5320 1,50 Kč 7 980,00 Kč 3,50 Kč 18 620,00 Kč 

 Papír 5800 0,50 Kč 2 900,00 Kč 1,00 Kč 5 800,00 Kč 

 Tetrapaky 1190 1,50 Kč 1 785,00 Kč 3,50 Kč 4 165,00 Kč 

 
Výše slevy za pololetí pro 

město  
12 665,00 Kč 

 
28 585,00 Kč 

 Výše slevy za 

kalendářní rok pro 

město 
 

25 330,00 Kč 
 

57 170,00 Kč 

  

!!! Je třeba počítat s nárůstem zapojení do třídění (více domácností)!!! 
 

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 také 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 byl pytel připraven k odvozu mimo stanovený termín, nebude započten do úlevy.  

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. 

Pokud by hodnota vytříděných odpadů přesáhla hodnotu 330,- Kč (poloviny výše poplatku) za 

jednoho poplatníka, další vytříděné odpady již nebudou z platby odečteny. V takovém případě je možné 

zaregistrovat a uplatňovat slevu na dalšího člena domácnosti. 

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 schvaluje úpravu odpadového hospodářství v Turnově rozšířením pytlového sběru 

separovaného odpadu (papír, směsné plasty, tetrapak, směsné kovy) s poskytováním úlevy 

z poplatku od 1. 1. 2014 dle varianty I. 

 

2. 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.  

 

3. ZM ukládá Technickým službám Turnov, s.r.o. ve spolupráci s FO a OŽP zajistit potřebné 

technické vybavení pro zajištění fungování pytlového sběru a poskytování slevy z poplatku. 
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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 5.9. 2013 od 15:00-17:30  hodin  

v zasedací místnosti č.215  
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

p. Beran, p. Tomsa, p. Mertlík,p. Halama, p. Illich , pí. Sedláková 

p. Špetlík, p. Jarolímek, pí. Sadecká, 

Omluveni: pí. Pekařová, pí. Šípošová, p. Preisler 

P. Hladík rezignoval na členství 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program: 

1. Žádosti o kácení dřevin 

2. Žádost o změnu zimní údržby v Pelešanech  

3. Odpadové hospodářství – systém motivace a separace 

  

 

Průběh jednání: 

1. 

- Zeleň v Nádražní ulici –  kácení smrků pichlavých, dle posudku ing. Součka 

- KŽP souhlasí s kácením jednomyslně 

- Zeleň v u SZŠ – úprava a kácení řady thují na p.č. 1336/36 a stromů na p.č. 1258/5 k.ú. Turnov 

- KŽP jednomyslně nesouhlasí s kácením  ani úpravou thují, nejvýše je možné řešit vykloněný exemplář. 

(větev). Stromy nestíní (severní strana), zásah do thůjí by zahájil postupnou likvidaci dřevin. 

- Po vyjasnění majetkových poměrů lze souhlasit s kácením jasanu a hlohu, nikoliv lípy a břízy. 

- Zeleň ve Zborovské ul. – Kácení 2 ořešáků a 1 třešně kvůli výstavbě komunikací a inženýrských sítí 

- KŽP souhlasí s kácením jednomyslně 

- Jabloň v ul. Palachova  – Kácení jabloně dle žádosti ing. Drbohlava 

- KŽP nesouhlasí s kácením jednomyslně, jabloň je zdravá a hodnotná, potřebuje pouze odborný řez 

(hlasování ve všech bodech : jednomyslně) 

 

2. Změna systému údržby silnic v Pelešanech 

Žádost KSUSLK o změnu systému údržby silnic v Pelešanech ze stávajícího inertního posypu na 

kombinovaný postřik x inert, z důvodu snížení prašnosti (na základě žádosti občanů) 

- KŽP jednomyslně nesouhlasí se změnou systému :jedná se o hranici CHKO, kombinovaný systém 

prašnost neodstraní, filosofií města je naopak solení minimalizovat. 

 

3. Odpadové hospodářství  

 komise byla seznámena s možností vybudování kompostány na Vesecku. Upozorňuje na potřebu 

výrobu kvalitního kompostu dodržováním technologických postupů (míchání se zeminou, 

kůrou,…) 

 komise byla seznámena s možnostmi separace a motivace. V současné době je reálné zavést 

plošný systém pytlového sběru s evidencí (čárové kódy) s bonifikací. Jedná se o komodity : 

směsný plast, směsné kovy, tetrapak, papír a na sběrných místech sklo. Skutečně motivační 

princip (100,- Kč/občana) je znevýhodněn nižšími výkupními cenami, než bonifikace. 

 Do budoucna ( v závislosti na zákonu o odpadech, který by měl být perspektivně schválen) se 

nabízejí jako řešení buďto vážní systém, nebo systém známkový, které zohledňují skutečnou 

produkci směsného odpadu u občanů a míru separace. 

 Odpady, které jsou následně využitelné jak druhotné suroviny (suť, plasty) by neměly být na 
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sběrném dvoře zpoplatňovány, aby se nezvyšovaly náklady na likvidaci odpadů na černo 

uložených na sběrných místech 

Usnesení: Komise bere informace na vědomí souhlasí se zavedením pytlového sběru s čárovými 

kódy a s navrženými postupy. 

 

 
V Turnově dne 5.9. 2013         Zapsal  : Tomsa 

 

 


