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Zastupitelstvo městysu Slavětín na svém zasedání, které se uskutečnilo dne ……………….., schválilo strategický 

dokument Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství městysu Slavětín 2022-2027, 

usnesením číslo …………………... Jedná se o základní plánovací dokument a zároveň nástroj pro řízení rozvoje 

odpadového hospodářství v městysi.
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PROLOG 
S rostoucími nároky na třídění a využívání odpadu se městys Slavětín rozhodl vytvořit strategii udržitelného 

rozvoje odpadového hospodářství. Dokument respektuje cíle Plánů odpadového hospodářství České republiky 

2015-2024 a Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016-2025. Vytvořený dokument 

zároveň navazuje na Rozvojovou strategii městyse Slavětína a místní části Kystra pro období 2022-2024 

(Aktualizace č.4). Záměrem je upravit odpadový systém, aby byl funkční a flexibilně reagoval na 

potřeby občanů, napomáhal k rozvoji městysu a zároveň byl přehledný a šetrný k životnímu 

prostředí.  

Zajištění odvozu a bezpečného odstranění odpadů v souladu s platnou legislativou je zákonnou povinností 

každé obce. Tvorba strategie odpadového hospodářství městysu Slavětín je proto nedílnou součástí rozvojových 

dokumentů. Cílem zpracování Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství městysu Slavětín je 

vytvořit strategický dokument pro oblast nakládání s odpady.  

Strategie OH je základním nástrojem pro efektivní řízení nakládání 

s odpady a současně vytváří dlouhodobý výhled možností v této oblasti. 

Nesporná potřeba budoucích investic s ohledem na nároky zákona o odpadech 

vyvolává nutnost využít tento plánovací proces rovněž k optimalizaci 

vynakládaných finančních prostředků z veřejných zdrojů.
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ÚVODNÍ ČÁST 
Účelem Úvodní části je představení základních informací o odpadu a odpadovém hospodářství. Na základě 

poznatků lze predikovat budoucí vývoj v oblasti odpadového hospodářství a tím pomoci nalézt východiska pro 

zlepšení nynějšího stavu. 

Úvodní část obsahuje kapitoly: 

OBECNÉ INFORMACE  
VÝCHODISKA NADŘAZENÝCH 

DOKUMENTŮ 
 

 

 

  

 



Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství – Úvodní část 

 

8 
   

OBECNÉ INFORMACE 

Kapitola Obecné informace se zabývá vymezením základních pojmů v oblasti odpadového hospodářství a dále 

interpretací hlavních druhů odpadů. Současně řeší problematiku prevence vzniku odpadů a definuje základní 

principy, myšlenky předcházení vzniku odpadu. Nakonec uvádí 5 hlavních druhů nakládání s odpadem a jejich 

stručný popis. Kapitola a definice uvedené v ní vychází ze zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 

Tato kapitola obsahuje části:  

Základní pojmy  Druhy odpadů  Prevence vzniku odpadu 

Nakládání s odpadem  
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Základní pojmy 

  
 

Odpad: Každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 

 

 

Odpadové hospodářství: Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadu, nakládání 

s odpadem, na následnou péči o místo, kde je odpad trvale uložen, zprostředkování nakládání 

s odpady a kontrola těchto činností.  

 

  

Původce odpadu: Každý, při jehož činnosti vznikají odpady, nebo právnická, případně 

podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je 

změna povahy nebo složení odpadu a obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo 

k tomuto účelu určenému.  

 

 

Sběr odpadů: Soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou od 

jiných osob pro účely předání do zařízení ke zpracování odpadu.   
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Druhy odpadů
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Prevence vzniku odpadu (PVO) 

Prevence v odpadovém hospodářství 

by měla směřovat jednak 

ke snižování množství vznikajících 

odpadů, ale také ke snižování jejich 

nebezpečných vlastností, které 

mají nepříznivý dopad na životní 

prostředí a zdraví obyvatel. 

Legislativa EU i ČR vymezuje PVO 

v následujících třech oblastech: 

 

 

 

 

1. Omezení množství odpadu, i skrze 

opětovné použití výrobků a jejich 

částí nebo prodloužením životnosti 

výrobků 

2. Omezení nepříznivých dopadů 

odpadu na životní prostředí a lidské 

zdraví 

3. Omezení obsahu škodlivých látek 

v materiálech a výrobcích 
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Nakládání s odpadem 
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VÝCHODISKA NADŘAZENÝCH DOKUMENTŮ 

Kapitola Východiska nadřazených dokumentů se zabývá vymezením prioritních cílů evropské legislativy a dále 

řeší směřování českého národního odpadového hospodářství dle stanov vydaných nadřazenými institucemi. 

V neposlední řadě se zabývá představením několika dokumentů, které upravují odpadové hospodářství nejen 

v České republice. 

Tato kapitola obsahuje části:  

Strategické cíle evropské 

legislativy 
 
Směřování odpadového 

hospodářství ČR 
 
Legislativa upravující 

odpadové hospodářství v ČR 
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Strategické cíle evropské legislativy 
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Směřování odpadového hospodářství České republiky 

Dle právních předpisů schválených Radou EU je potřeba plnit následující cíle také na území České republiky. 

Do roku 2023 bude muset být biologický odpad tříděn odděleně nebo recyklován přímo u zdroje 

(kompostování). Do roku 2025 bude nutné zavést tříděný sběr textilu a nebezpečného odpadu v obcích. 

  

Evropská legislativa ustanovuje povinnost 

zvýšit opětovné použití a recyklaci 

komunálního odpadu s následujícími 

podmínkami: 

2020 2035 
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Legislativa upravující odpadové hospodářství v ČR 

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech  

Zákon o odpadech zapracovává platné předpisy a směrnice Evropské unie a upravuje pravidla 

pro předcházení vzniku odpadu, dodržování ochrany životního prostředí a lidského zdraví a trvale 

udržitelného rozvoje.  

Plán odpadového hospodářství České republiky 2015-2024 

Plán odpadového hospodářství České republiky 2015-2024, dále jen POH ČR, je nástroj pro řízení 

odpadového hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. Plán 

představuje klíčový dokument pro nakládání s odpady, obalovými odpady a výrobky s ukončenou 

životností. Hlavními cíli strategie jsou předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového 

využití odpadů. Součástí POH je i Program předcházení vzniku odpadů. Plán se podle celoevropské 

odpadové hierarchie zaměřuje na plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady. 

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 

Plán představuje klíčový dokument odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Základním 

východiskem pro řešení dané problematiky jsou priority, principy a charakter postupů dané POH ČR 

a evropskou legislativou. Účelem dokumentu je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady a nastavení podmínek fungování odpadového hospodářství v Ústeckém kraji.
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ANALYTICKÁ ČÁST 
Účelem Analytické části je popis současné situace odpadového hospodářství městysu Slavětín. Kapitola 

obsahuje mimo jiné základní charakteristiku městysu, která představuje kontextuální vhled do zkoumaného 

území. Dále zahrnuje všeobecnou analýzu odpadového hospodářství v městysu (vymezení sběrných míst, 

vývoj produkce odpadu, financování odpadového hospodářství apod.) 

Analytická část obsahuje kapitoly:  

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
MĚSTYSU 

 
ANALÝZA ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTYSU 
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTYSU 

Základní charakteristika městysu obsahuje komplexní zhodnocení vývoje, současné situace a složení obyvatel. 

Zároveň řeší potenciální nárůst obyvatel v závislosti na rozvoji výstavby ve Slavětíně. Daná kapitola poskytuje 

vstupní data k analýze a následnému vytvoření rozvojových opatření vydefinovaných na základě místních 

specifik. 

Tato kapitola obsahuje části:  

Poloha městysu  O městysu  Vývoj počtu obyvatel 

Složení obyvatelstva  
Rozvojové plochy a dokončené 

byty 
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Poloha městysu 

 

 

  

Městys Slavětín se nachází v Ústeckém 

kraji, 8 km východně od Loun. Městys se 

skládá ze dvou částí: Slavětína a Kystry. 

Administrativně se městys nachází v SO ORP 

Louny. Slavětín sousedí s městysem Peruc 

(2 308 obyvatel), obcemi Počedělice (316 

obyvatel), Veltěže (402 obyvatel) a Obora 

(438 obyvatel). Městys je členem 

Mikroregionu Perucko. 

Slavětín je situován v severní části 

Dolnooharské tabule v nadmořské výšce 

225 m n. m. Místní částí Kystra protéká řeka 

Ohře.  
Podklad: ZM 25, 2020 ©ČÚZK, souř. systém S-JTSK Krovak East North. 

 

Slavětín 
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Slavětínem prochází červená 

turistická značka, která spojuje 

Peruc a Louny, a také dálková 

cyklotrasa č. 6 – Ohře. Cyklotrasa 

kopíruje tok řeky Ohře, propojuje 

města Cheb, Karlovy Vary, Žatec, 

Louny a končí v Litoměřicích, kde 

se Ohře vlévá do Labe. 

Potenciálem v rámci turistického 

ruchu je dále blízkost CHKO 

České středohoří a také 

agroturistika. Prohlídky farmy, 

zážitkové programy i ubytování 

nabízí Rodinná farma Suchý.     

O městysu 

První písemná zmínka o Slavětíně pochází z roku 1269. Status městysu byl Slavětínu navrácen v roce 2006. 

Celková rozloha městysu činí 837 ha. Oblast je vhodná pro zemědělství. Zemědělská půda se rozprostírá na 

více než 80 % území. Nejvíce zastoupeným půdním typem jsou úrodné černozemě. Na území hospodaří 

několik zemědělských subjektů, dlouholetou tradici má Rodinná farma Suchý. 

Územím městysu prochází železniční trať 114 (Postoloprty – Lovosice), která obsluhuje zastávku Slavětín 

nad Ohří. Dopravní napojení městysu je dále zajištěno pomocí silnice II. třídy č. 239 (Černčice – Peruc – 

Černuc) a silnice III. třídy č. 2391 (Slavětín – Stradonice).  

81%

9%

7%

2% 1%

zemědělská plocha

lesní pozemky

ostatní plocha

zastavěná plocha

vodní plocha

Využití území 

837 

ha 

Zdroj dat: ČSÚ (2022) 
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Vývoj počtu obyvatel I 

K 1. 1. 2022 žilo ve Slavětíně 614 obyvatel. Na přelomu 19. a 20. století docházelo na území Slavětína 

k pozvolnému nárůstu obyvatel. Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán mezi světovými válkami v roce 

1930 (896 obyvatel). Po II. světové válce došlo v souvislosti s poválečným odsunem Němců k výraznému 

úbytku obyvatel. Mezi roky 1950 a 1991 počet obyvatel klesal a minima dosáhl mezi roky 1991 a 2001, 

kdy měl Slavětín pouhých 423 obyvatel. Ve 21. století počet obyvatel opět narostl, kdy díky příchodu nového 

obyvatelstva vzrostla populace mezi roky 2011 a 2021 o 151 obyvatel.  

  

400
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1 000

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2021

Vývoj počtu obyvatel 

Maximální počet 

obyvatel (896) 

 

 

Úbytek obyvatel po 

2. světové válce 

 

Výrazný nárůst počtu 

obyvatel v důsledku 

suburbanizace 

Zdroj dat: ČSÚ (2022) 
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Vývoj počtu obyvatel II 

Počet obyvatel Slavětína byl ovlivněn několika vlnami. Mezi roky 2002 a 2004 byly hodnoty celkového 

přírůstku kladné, následující roky 2005 až 2007 se městys potýkal s úbytkem populace. Od roku 2008 

jsou hodnoty celkového přírůstku opět kladné (s výjimkou roku 2017), což je spojeno s příchodem nových 

obyvatel do Slavětína. Městys láká dobrou kvalitou životního prostředí, dostupností stavebních 

pozemků a krátkou dojezdovou vzdáleností do Loun, případně Slaného. Přirozený přírůstek je 

v porovnání s přírůstkem migrací nízký. Z dosavadního vývoje lze očekávat, že počet obyvatel městysu 

dále poroste. Tento rozvoj s sebou může přinést zvýšenou produkci odpadů a růst nároků a nákladů na 

jeho odvoz, třídění a zpracování.   
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Složení obyvatelstva 

Průměrný věk obyvatel je 40,4 let, což je 

v porovnání s Ústeckým krajem, ve kterém je průměrný 

věk obyvatel 42,7 let, hodnota výrazně nižší. Hustota 

zalidnění činí 73 obyv./km2. Slavětín je tak 

podprůměrný v porovnání se SO ORP Louny, kde je 

hustota zalidnění 91 obyv./km2. 

Index stáří dosahuje nízké hodnoty. Nízká hodnota 

indexu stáří značí výrazně vyšší podíl dětské složky 

populace, což je pozitivní ukazatel pro budoucí vývoj 

městysu. Produktivní složka dosahuje mírně 

nadprůměrných hodnot. Relativně mladá populace tak 

může předznamenat další nárůst celkové populace.

Zastoupení pohlaví 

Slavětín 

90,1 

SO ORP 

Louny 

128,4 

Ústecký kraj 

128,4 

Věkové složení obyvatel (v %) 

Index stáří 

18 16 16

66
64 64

16 20 20

Slavětín SO ORP
Louny

Ústecký kraj

0-14 15-64 65 let a více

314 
51,1 % 
 

300 
48,9 % 
 

Zdroj dat: ČSÚ (2022) 
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Rozvojové plochy a dokončené byty 

Počet dokončených bytů za období 2013 až 2020 byl celkově 17 bytových jednotek. Ve sledovaném období 

bylo shodně dokončeno nejvíce bytových jednotek v roce 2017 a 2019 (každý rok 4 jednotky).  

V současnosti je největší rozvojovou plochou oblast na jihovýchodě městysu u ulice Sokolská (viz. 

fotografie). Podle projektu developera je zde plánována výstavba celkem 18 dvojdomů a dalších 

7 standardních rodinných domů postaví soukromí stavitelé. Celkově by se mělo jednat o 43 nových 

bytových jednotek. Plánovaná výstavba tak do budoucna klade vyšší nároky na odpadové hospodářství, 

spojené například s vybudováním nového sběrného hnízda.  

 

Zdroj dat: ČSÚ (2020) 

Vývoj počtu dokončených bytů 
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Shrnutí kapitoly ZÁKLADNÍ CHARAKTERISKA MĚSTYSU 

  

 

 

 Dobrá dopravní dostupnost 

 Růst počtu obyvatel  

 Dostatek ploch pro rozvoj 

bydlení 

 

 Nižší hustota osídlení spojená 

s vyššími náklady na sběr 

odpadu 

 

 

KLADY ZÁPORY 
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ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTYSU 

Kapitola Analýza odpadového hospodářství městysu poskytuje grafické znázornění všech sběrných míst 

a zastoupení jednotlivých typů tříděného odpadu dle analýzy sběrných nádob městysu Slavětín. Dále 

porovnává současný stav třídění odpadu ve Slavětíně s celorepublikovým trendem. Nakonec se zabývá 

systémem financování odpadového hospodářství městysu a v neposlední řadě také prognózou produkce 

odpadu. 

Tato kapitola obsahuje části:  

 

 

Systém odpadového 

hospodářství 
 Sběrná hnízda ve Slavětíně  

Vzdálenost od sběrných 

hnízd 

Komunální a tříděný odpad ve 

Slavětíně 
 Tříděný odpad ve Slavětíně  

Financování systému 

odpadového hospodářství 

Náklady na odpadové 

hospodářství 
 
Účinnost sběru tříděných 

složek odpadu 
 Prognóza produkce odpadu 
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Systém odpadového hospodářství I 

 

  

                                    
* Pro zjednodušení výpočtu bylo počítáno s celkovým počtem 230 nádob o objemu 120 l a nebyl zahrnut pytlový sběr, případně jiný 

objem sběrných nádob. Dále byl využity koeficienty pro směsný komunální odpad a údaje o množství odpadu a nádob z roku 2021.  

POROVNÁNÍ KAPACITY NÁDOB DLE ČETNOSTI SVOZŮ* 

Četnost svozu 1 x 14 dní 1 x 7 dní 

Produkce za městys v roce 2021 [kg] 118 201,0 118 201,0 

Celková kapacita nádob 114 816,0 229 632,0 

Využití kapacity nádob [%] 102,9 51,5 

Svoz odpadu zajišťuje ve Slavětíně společnost Marius Pedersen 

a.s. Občané mají možnost výběru svozu komunálního odpadu 

v intervalu 1x za 14 dní, nebo 1x za 7 dní. Občané mohou dále 

využívat svoz bioodpadu od domu, který probíhá 1x za 14 dní.  

Dle Dotazníku za rok 2021 o nakládání s komunálním odpadem v 

obci, se zaměřením na tříděný sběr, pro společnost EKO-KOM, bylo 

na území městysu 230 nádob na sběr směsného komunálního 

odpadu. Při frekvenci svozu 1x7 dní jsou nádoby naplněny pouze 

z 51,5 %, zatímco při svozu 1x14 dní je kapacita nádob 

překročena o 2,9 %. S týdenním svozem odpadu jsou spojeny 

vyšší náklady a při využití pouze poloviční kapacity nádob je 

systém sběru odpadu neefektivní.  

 

Dle zákona o odpadech 541/2020 

Sb. je obec povinna přebrat veškerý 

komunální odpad vznikající na jejím 

území při činnosti nepodnikajících 

fyzických osob. Zákon však 

nestanovuje frekvenci svozu 

komunálního odpadu. Dle smlouvy 

se společností Marius Pedersen není 

z hygienických důvodů možný delší 

svozový interval než 1x14 dní. 
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Systém odpadového hospodářství II 

 

  

sběr nebezpečného 

a objemného odpadu 

 

2x ročně 

1000 Kč 

poplatek za 

obyvatele na 

rok 

V městysu je pomocí sběrných hnízd zajištěn sběr plastu, skla, papíru, 

kovů, elektrozařízení, oleje a tuků. Kontejnery na plast a papír se vyváží 

1x za 7 dní, kontejnery na sklo poté 1x za 14 dní.  

Mimo sběrná hnízda jsou v rámci městysu umístěny velkoobjemové 

kontejnery na bioodpad. Dále je občanům k dispozici kontejner na textil 

umístěný ve dvoře úřadu městyse a také nádoba pro sběr elektrozařízení 

umístěná v areálu sportovního hřiště.   

Dvakrát ročně městys organizuje sběr nebezpečného a objemného 

odpadu. 

Na základě smlouvy o spolupráci mají občané možnost odevzdat nebezpečné 

složky komunálního odpadu, objemný odpad, stavební odpad, odpad ze 

zeleně a elektrozařízení ve sběrném dvoře v Lounech.  

Sběrný dvůr 

v Lounech 

po – pá 8–18 

so – ne 10–17 

 

Od roku 2016 probíhá ve Slavětíně svoz bioodpadu od domů. V rámci 

dotace byly pořízeny sběrné nádoby o objemu 240 l, štěpkovač 

a svozový automobil. Každá domácnost má nárok na zapůjčení až 2 

popelnic na bioodpad. Následný svoz si městys organizuje sám a bioodpad 

sváží na kompostárnu v Cítolibech vzdálenou přibližně 10 km.  



Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství – Analytická část 

 

29 
   

Systém odpadového hospodářství III

 

Poplatek za svoz odpadu je dle

vyhlášky č.1/2021 o místním

poplatku za obecní systém OH

stanoven na 1000 Kč za

osobu/rok. Od poplatku jsou

osvobozeny děti do 6 let

a senioři nad 80 let. Slevu

uplatňují senioři nad 70 let

(500 Kč), senioři nad 65 let

(700 Kč) a studenti ubytovaní

mimo Slavětín (500 Kč).

Černé skládky se v městysu

téměř nevyskytují. Vzhled

městysu nenarušují ani sběrná

hnízda, z nichž většina je

zastřešená. Dále jsou po

Slavětíně rozmístěny cedule

upozorňující občany, aby uklízeli

po svých psech, k dispozici jim

jsou také speciální koše se

sáčky.

Plánovaná výstavba na

jihovýchodě Slavětína a další

rozvoj oblasti Na Vyhlídce

s sebou přináší kromě

populačního růstu také

zvýšené požadavky na

odpadové hospodářství. Do

budoucna je tak nutné počítat

se zřízením dalších sběrných

hnízd.
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Sběrná hnízda ve Slavětíně 

 

  

 Papír Plast Sklo Kovy Elektro Oleje 

1. Slavětín – ulice Kozí 1 1  1   

2. Slavětín – Svatojánské náměstí 4 4 2 1 1 2 

3. Slavětín – ulice Boženy Němcové 2 1 1    

4. Slavětín – ulice Aloise Jiráska 1 2     

5. Slavětín – ulice Pod Lesem 1 2 1    

6. Slavětín – ulice Na Vyhlídce 1 2 1    

7. Kystra 1 1 1 1   

celkem 11 13 6 3 1 2 

5 
velkoobjemových 

kontejnerů na 

bioodpad 

7 
sběrných 

hnízd 

Ve Slavětíně je občanům k dispozici celkem 38 nádob na tříděný 

odpad. V celkem 7 sběrných hnízdech se nachází 36 nádob. Dále 

je dispozici kontejner na textil ve dvoře úřadu městysu a také 

kontejner na elektrozařízení v areálu sportovního hřiště. 

Sběrná hnízda jsou dále doplněna 5 velkoobjemovými 

kontejnery na bioodpad.  
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Sběrná hnízda ve Slavětíně 
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Vzdálenost od sběrných hnízd I 

 

 

  

budovy do 

200 m 

87,3 % 

budovy 

nad 200 m 

12,7 % 

V ČR slouží 1 sběrné 

hnízdo průměrně pro 118 

obyvatel.  Ve Slavětíně 

obsluhuje 1 sběrné hnízdo 

průměrně 88 osob. 

Dle analýzy docházkové 

vzdálenosti je území 

Slavětína dostatečně 

pokryto sběrnými 

hnízdy. Více než 87 % 

budov se nachází 

v optimální docházkové 

vzdálenosti do 200 m. 

Výjimkou je pouze místní 

část Kystra, kde není 

vhodně pokryta zejména 

část na severovýchodě. 
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Vzdálenost od sběrných hnízd II 

 

Průměrná docházková 

vzdálenost ke 

sběrnému hnízdu v ČR 

je 91 m. Z analýzy 

docházkové vzdálenosti 

ve Slavětíně upravené 

na 91 m vyplývá, že 

potenciálním místem 

pro další sběrné 

hnízdo je oblast 

křižovatky ulic Pod 

Lesem a Lesní, 

případně oblast 

plánované výstavby na 

jihovýchodě 

Slavětína.   
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Papír

1 x 1 100 l

Plasty

1 x 1 100 l

Kovové

odpady

1 x 1 100 l

Sběrná hnízda ve Slavětíně I – ulice Kozí 

 

 

 

  

celkem 

3 300 l 

celkem 

5 500 l 
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Papír

4 x 1 100 l

Plasty
4 x 1 100 l

Sklo

2 x 1 100 l

Kovové odpady

1 x 1 100 l

Elektrozařízení

1 x 2 100 l

Oleje a tuky

2x 110 l

Papír

1 x 1 100 l

Plasty

1 x 1 100 l

Kovové

odpady

1 x 1 100 l

Sběrná hnízda ve Slavětíně II – Svatojánské náměstí 

 

 

 

  

celkem 

14 420 l 

celkem 

5 500 l 
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Papír

2 x 1 100 l

Plasty
1 x 1 100 l

Sklo

1 x 1 100 l

Sběrná hnízda ve Slavětíně III – ulice Boženy Němcové 

 

 

 

  

celkem 

4 400 l 

celkem 

5 500 l 
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Plasty

2 x 1 100 l

Papír

1 x 1 100 l

Sběrná hnízda ve Slavětíně IV – ulice Aloise Jiráska 

 

 

 

  

celkem 

3 300 l 

celkem 

5 500 l 
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Plasty

2 x 1 100 l

Papír

1 x 1 100 l

Sklo

1 x 1 100 l

Sběrná hnízda ve Slavětíně V – ulice Pod Lesem 

 

 

 

  

celkem 

4 400 l 

celkem 

5 500 l 
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Plasty

1 x 1 100 l

Papír
1 x 1 100 l

Sklo

1 x 1 100 l

Sběrná hnízda ve Slavětíně VI – ulice Na Vyhlídce 

 

 

 

  

celkem 

3 300 l 

celkem 

5 500 l 
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Papír

1 x 1 100 l

Plasty

1 x 1 100 l

Kovové

odpady

1 x 1 100 l

Sklo

1 x 1 100 l

Sběrná hnízda ve Slavětíně VII – Kystra  

 

 

 

  

celkem 

4 400 l 

celkem 

5 500 l 
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Komunální a tříděný odpad ve Slavětíně  

  

2020 

Celková 

produkce 
všech 

odpadů 
[kg/ob] 

Celková 
produkce 

KO 
[kg/ob] 

Celková 
produkce 

SKO 
[kg/ob] 

Česká republika 3 597,9 535,4 259,8 

Ústecký kraj 3 886,8 521,9 278,3 

SO ORP Louny 5 370,1 524,0 269,4 

Slavětín 645,6 622,4 190,7 

Ve sledovaném období od roku 2017 do roku 2021 

dochází ve Slavětíně ke zvýšení podílu 

tříděného odpadu vůči směsnému odpadu. 

Zatímco v roce 2017 tvořil směsný odpad 

polovinu produkce odpadu městysu, v roce 2021 

se množství směsného odpadu pohybovalo kolem 

40 %.      
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018 2019 2020 2021

[%
]

směsný odpad tříděný odpad

Při srovnání Slavětína s územně vyššími celky dosáhly 

hodnoty produkce všech odpadů při přepočtu na 

kg/obyvatel v roce 2020 výrazně nižších hodnot. 

Průměrně každý občan ČR v roce 2020 vyprodukoval 

3 597,9 kg všech odpadů, průměrný obyvatel Slavětína 

pouze 645,6 kg. Stejně tak tomu je i u hodnot produkce 

SKO. Na druhou stranu vyšších hodnot dosáhla produkce 

komunálního odpadu (celorepublikový průměr byl 

535,4 kg, zatímco ve Slavětíně se jednalo o 622,4 kg).   

Vývoj podílu tříděného odpadu 
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Tříděný odpad ve Slavětíně  

  

  

Nejčastější druhy vytříděného odpadu ve Slavětíně jsou znázorněny v grafu níže. Od 

roku 2017 do roku 2021 dochází k nárůstu všech složek tříděného odpadu. Za 

sledované období je možné pozorovat významný nárůst jak bioodpadu, tak 

množství vytříděného skla. Zatímco v roce 2017 vytřídil každý obyvatel Slavětína 

69,3 kg bioodpadu, v roce 2021 to bylo již 109,4 kg bioodpadu. Množství 

vytříděného papíru a plastu roste pomalejším tempem.  

V roce 2021 každý obyvatel Slavětína vytřídil 21,6 kg plastů, dále 25,8 kg 

papíru a také 18,4 kg skla. V rámci všech složek tříděného odpadu se jedná o větší 

množství, než je celorepublikový průměr. Podle celorepublikového průměru každý 

Čech vytřídil 16,8 kg plastu, 22,5 kg papíru a 15,2 kg skla.  
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Papír Sklo Plast Bioodpad

Vývoj množství tříděného odpadu 
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Tříděný odpad ve Slavětíně  

 

  

Nebezpečný odpad v roce 

2020 [kg/obyvatele]  
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Nebezpečný odpad Stavební a demoliční odpad Objemný odpad

Mezi roky 2017 a 2021 dochází k nárůstu produkce i u dalších složek 

odpadu. Množství stavebního a demoličního odpadu se stejně jako 

množství objemného odpadu mezi roky 2019 a 2021 více než 

zdvojnásobilo. Mírný nárůst je zaznamenán také u množství 

vyprodukovaného nebezpečného odpadu. Hodnoty jsou však při 

srovnání s SO ORP Louny téměř zanedbatelné. 

SO ORP 

Louny 

162,1 Slavětín 

1,3  

Vývoj množství tříděného odpadu 
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Financování systému odpadového hospodářství I 

Náklady na odpadové hospodářství 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Tříděný sběr  521 689 Kč   511 693 Kč   435 243 Kč   442 146 Kč   421 774 Kč  

Nebezpečný odpad  48 477 Kč   48 210 Kč   -     -     -    

Objemný odpad  -     62 071 Kč   13 055 Kč   488 Kč   16 450 Kč  

Směsný komunální odpad  23 465 Kč   -     44 532 Kč   237 212 Kč   -    

Úklid veřejných prostranství  -     -     390 711 Kč   58 642 Kč   -    

Ostatní specifické náklady  -     -     -     -     259 663 Kč  

Celkové náklady  593 631 Kč   621 974 Kč   1 100 172 Kč   738 488 Kč   770 598 Kč  

Příjmy za odpadové hospodářství 

Poplatek za KO od občanů  420 828 Kč   423 754 Kč   351 602 Kč   386 981 Kč   395 401 Kč  

Výnosy ze sběru textilu 750 Kč - - - - 

Celkové příjmy 421 578 Kč  423 754 Kč   351 602 Kč   386 981 Kč   395 401 Kč  

Celková bilance  - 172 053 Kč - 198 220 Kč - 748 570 Kč - 351 507 Kč - 375 197 Kč 

Přehled veškerých nákladů spojených s financováním odpadového hospodářství Slavětína je zpracován 

v následující tabulce. 
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Financování systému odpadového hospodářství II 

  

 

 

  

- 172 - 198 

- 749 

- 352 - 375 

-1 200

-1 000

- 800

- 600

- 400

- 200

 -

  200

  400

  600

2017 2018 2019 2020 2021

v
 t

is
íc

íc
h
 K

č

Celkové náklady Celkové příjmy Financování OH

Z analýzy finančních nákladů vyplývá, že systém odpadového hospodářství je i přes nemalé příjmy 

z místních poplatků za svoz odpadu od občanů významně dofinancováván ze strany rozpočtu 

městysu. V roce 2021 dosáhla výše nákladů hrazených městysem 375 197 Kč. Výše nákladů na 

odpadové hospodářství od roku 2017 stále stoupá. Nejvyšší náklady byly zaznamenány v roce 

2019, kdy městys vydal vysoké finanční prostředky na úklid veřejného prostranství.  

leden 

2022  
poslední 

navýšení 

poplatku za sběr 

komunálního 

odpadu  

 

Vývoj množství financí spojených s OH 
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Náklady na odpadové hospodářství 
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Poplatek bez slevy Poplatek se slevou Celkový poplatek

Potenciální vývoj výše poplatku za uložení odpadu 

Třídící slevu může městys na základě zákona o odpadech uplatnit na následující druhy odpadů: 

směsný komunální odpad, odpad z tržišť, uliční smetky a objemný odpad. Množství odpadu, 

které městys uloží na skládku se „slevou“, bylo v roce 2021 stanoveno na 200 kg/osoba.  Množství 

takto uloženého odpadu se do roku 2029 postupně sníží na 120 kg/osoba. Množství odpadu nad 

stanovenou limitní hodnotu je na skládku ukládáno za vyšší poplatek (v roce 2021 byla výše tohoto 

poplatku 800 Kč/tuna odpadu, v roce 2029 to bude 1 850 Kč/tuna odpadu).     

V roce 2021 uložil městys téměř 

4 tuny odpadu bez slevy, třídící 

sleva byla uplatněna na 123 tun 

odpadu. Pokud by množství odpadu 

zůstalo stejné jako v roce 2021, 

zvýšily by se celkové náklady na 

skládkování odpadu více než 

dvakrát. Do roku 2029 dojde 

k navýšení zejména výše poplatku za 

uložení odpadu bez třídící slevy. 
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Účinnost sběru tříděných složek odpadu 

Nastavení systému sběru a svozu separovaných složek odpadů je vyhovující. Výpočtem za použití koeficientů 

pro jednotlivé druhy odpadů a údajů o množství odpadu a frekvenci svozů nádob z roku 2021 bylo zjištěno, 

že kapacita nádob na plast, papír a sklo je dostatečná. Nejvíce využívaná je kapacita kontejnerů na 

plasty, kde je využíváno 80 % kapacity nádob. Nádoby na papír a sklo jsou naplňovány zhruba z poloviny. 

U skla je využíváno 48 % celkové kapacity kontejnerů, u papíru 45 % celkové kapacity.      

Zaplněnost kontejnerů na tříděný odpad 
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Prognóza produkce odpadu I 

Na základě prognózy vývoje počtu obyvatel byla provedena prognóza produkce odpadu. Trend byl 

vypočítán pomocí interpolace na základě dat o počtu obyvatel mezi roky 2017 a 2021 a na základě produkce 

odpadů v předchozích 5 letech. Počet obyvatel Slavětína bude až do roku 2030 pravděpodobně stoupat. 

S populačním růstem je však spojen i narůstající trend celkové produkce odpadu i produkce 

komunálního odpadu. Prognóza produkce odpadu byla vypočítána stejnou metodou na základě dat 

z ročních hlášenek o produkci odpadu z období 2017-2021.  
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Prognóza produkce odpadu II 

 

  

Zároveň s celkovým nárůstem 

produkce odpadu dojde 

k nárůstu množství vyprodukovaného 

bioodpadu a tříděného odpadu. Na 

druhou stranu, množství směsného 

komunálního odpadu bude dle 

prognózy stagnovat. 

V rámci základních druhů tříděných 

odpadů dojde, dle výpočtů, 

k nárůstu produkce skla. Růst 

produkce lze však pozorovat také 

u plastů (plastových obalů) 

a papíru.  
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Shrnutí kapitoly ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

  

 

 Většina domácností (87,3 % budov) 

se nachází v optimální docházkové 

vzdálenosti do 200 m od sběrných 

hnízd 

 Třídění odpadu na velmi dobré úrovni 

(každý obyvatel vytřídil o 5 kg více 

plastů a o 3 kg skla a papíru, než je 

průměr v ČR) 

 

 Postupný nárůst množství 

vyprodukovaného odpadu  

 Nejednotná četnost svozu odpadu 

 

KLADY ZÁPORY 
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VÝCHODISKA PRO 

NÁVRHOVOU ČÁST 
Hlavním východiskem pro Návrhovou část je zejména Analytická část, jejíž klíčové podněty jsou shrnuty 

pomocí SWOT analýzy. Pro zpracování kvalitního strategického dokumentu byl již od počátku spolupráce 

kladen značný důraz na zapojení vedení městysu do celého procesu plánování. Dalším podpůrným 

východiskem jsou pak výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi občany městysu. Pro zjištěná 

východiska jsou v rámci následující Návrhové části rozvrhnuta nejvhodnější řešení.  

Kapitola je rozčleněna do následujících částí: 

SWOT ANALÝZA  
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠETŘENÍ 
 

 

  



Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství – Východiska pro návrhovou část 

 

52 
   

SWOT ANALÝZA I 

SWOT analýza je analytickou metodou, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání 

vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na městys a jeho odpadové 

hospodářství. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje systému OH. Výsledky 

SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování systému OH, vymezení problémových oblastí 

a ujasnění směru, jakým by se tento systém měl dále ubírat. SWOT analýza umožňuje zvýšit 

pravděpodobnost budoucí realizace příležitostí, a naopak omezit dopad pojmenovaných hrozeb.  

Silné stránky (anglicky Strenghts) 

Popisují výhody a přednosti městysu. Odpovídají na otázku „Co je na nás dobré?“ 

Slabé stránky (anglicky Weaknesses) 

Popisují slabiny a nedostatky městysu. Odpovídají na otázku „V čem máme rezervy?“ 

Příležitosti (anglicky Opportunities) 

Popisují možnosti a šance pro budoucí rozvoj městysu. Odpovídá na otázku „Co má pro nás potenciál?“ 

Hrozby (anglicky Threats) 

Popisují rizika a potenciální ohrožení pro městys. Odpovídá na otázku „Co nás může poškodit?“ 
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SWOT ANALÝZA II  

 

 
Silné stránky 

Široké možnosti třídění odpadu 

Udržované prostředí městysu bez černých skládek 

Zvyšující se hodnota podílu tříděného odpadu vůči 

směsnému komunálnímu odpadu 

Většina domácností v optimální vzdálenosti 

od sběrných hnízd 

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad rozmístěné 

po městysu  

 

Slabé stránky 

Větší vzdálenost sběrného dvora (SD v Lounech) 

Špatná dostupnost kontejnerů na vybrané druhy 

odpadů (jedlé oleje a tuky, kovy, textil) 

Zvětšování množství odpadu (zejména SKO a KO) 

Nejednotná frekvence svozu komunálního odpadu 

Vysoký doplatek městysu na systém OH  

Hrozby 

Rostoucí náklady na ukládání komunálního odpadu 

na skládku 

Zvyšování finanční nákladnosti systému 

odpadového hospodářství 

Rostoucí produkce odpadu v důsledku konzumního 

životního stylu 

 

Příležitosti 

Motivační systém odpadového hospodářství 

Aktivní přístup samosprávy k problematice 

odpadového hospodářství 

Rozšíření osvětové činnosti  
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ I 

Důležitým východiskem pro Návrhovou část jsou výsledky dotazníkového šetření uskutečněného na přelomu 

června a července 2022. Dotazník vyplnilo 84 občanů, návratnost činila 17 %. Kompletní výsledky jsou 

uvedeny v přílohách tohoto dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 63 % respondentů třídí všechny druhy odpadu. Nejvíce tříděnou složkou je bioodpad ze zahrad, 

následovaný základními surovinami (papír, plast a sklo). Naopak mezi nejméně tříděné složky patří olej, 

u něhož je žádoucí zintenzivnit tříděnost s ohledem na riziko zhoršování stavu odpadního potrubí, a dále 

textil, či nápojový karton. 

Nejvíce diskutovaným tématem byla výše poplatku za svoz komunálního odpadu, která však výrazně 

nepřevyšuje výši poplatku v okolních obcích. Dále byly jako největší problémy uváděny častá zaplněnost 

kontejnerů a malé množství sběrných nádob.  

Nejvíce tříděné suroviny 

Bioodpad ze zahrady (97 %) 

Plast (92 %) 

Papír (90 %) 

Nejméně tříděné suroviny 

Oleje (54 %) 

Textil (59 %) 

Nápojový karton (66 %) 

Největší problémy v oblasti odpadového hospodářství 

Výše poplatku za svoz odpadu, Často plné kontejnery, Málo kontejnerů, … 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ II 

Většina respondentů činí konkrétní kroky pro předcházení vzniku odpadu, nejčastěji nekupují PET lahve 

(45 %). Celkem 40 % respondentů by uvítalo zavedení systému svozu od domu i u dalších složek odpadu 

(např. plasty, papír), naopak 60 % respondentů je proti zavedení tohoto systému. Systémem svozu od domu 

je v současné době ve Slavětíně svážen pouze komunální odpad a bioodpad.  

 

 

 

 

 

 

Obsah připomínek občanů, z nichž některé byly vypsány výše, může poukazovat 

na dodatečné problémy a rozvojové potřeby městysu a jsou tak vhodným doplňkem 

východisek pro Návrhovou část. 

Připomínky, náměty a názory k oblasti odpadového hospodářství 

 

Edukovat, co třídit a jak snížit produkci odpadu. Úprava svozu bioodpadu. Zavést motivační 

systém poplatků za komunální odpad.  

Chování respondentů při předcházení vzniku odpadu 

45 % Nekupuje PET lahve 

39 % Nepoužívá jednorázové sáčky a tašky 

29 % Vyhýbá se plastovým výrobkům (plastové hrnky, talíře) 

9 % Vybírá zboží na základě množství obalového materiálu 

 

 
 

respondentů uvítá systém 
svozu od domu i u dalších 

složek odpadu (plasty, 
papír) 

respondentů se zdá tento 

systém zbytečný 60 % 

40 % 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 
Účelem Návrhové části je reflektovat témata, která jsou pro udržitelný rozvoj odpadového hospodářství 

městysu stěžejní. Vychází z kapitoly Východiska pro návrhovou část, zejména z poznatků Analytické části, 

a výsledků dotazníkového šetření. Návrhová část postupuje od obecného sestavení vize po návrh konkrétních 

aktivit. 

Návrhová část je rozčleněna do následujících částí: 

 

STRATEGICKÁ VIZE 
 
STRATEGICKÉ CÍLE  

SEZNAM OPATŘENÍ 

A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT 
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STRATEGICKÁ VIZE 
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti městysu, vyjadřuje, jak se bude městys rozvíjet a měnit. 

Strategická vize vychází zejména z poznatků Analytické části a dalších východisek Návrhové části. Realizace 

strategických priorit napomůže k naplnění této vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele Slavětína. 

 

Městys Slavětín je poklidnou a čistou lokalitou pro život 

obyvatel. Vedení městysu společně s občany aktivně 

udržuje vysokou kvalitu životního prostředí. Průběžně 

zlepšuje úroveň třídění odpadu v městysu, především za 

přispění výhod plynoucích z optimalizace systému sběru 

odpadu. Efektivní sběr odpadu současně zajišťuje 

vyrovnanou finanční bilanci odpadového hospodářství 

v rámci rozpočtu městysu. Obyvatelé Slavětína aktivně 

podnikají kroky, které předchází vzniku odpadu a odpad 

také poctivě třídí, díky čemuž klesá produkce směsného 

komunálního odpadu. Většina vyprodukovaného odpadu 

je materiálově nebo energeticky využita. 

 

Vize městysu Slavětín 

 



Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství – Návrhová část 

 

58 
   

Cíl 1. 

Optimalizace 

odpadového 

hospodářství 

Strategické cíle 

městysu Slavětín 

Cíl 2.  

Udržitelný městys 

a osvětová činnost 

STRATEGICKÉ CÍLE  

Strategické cíle vychází z potřeb občanů městysu a definovaných problémů v Analytické části. Mimo jiné 

obsahují i takové aktivity, jejichž realizace může být pro nedostatek finančních prostředků posunuta do dalších 

let. Nerealizované projekty tak mohou být inspirací pro následující strategický plán. Plnění cílů vede k postupné 

realizaci vize městysu. 
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SEZNAM OPATŘENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT 
 

1. CÍL OPTIMALIZACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

1.A Opatření Snižování množství komunálního odpadu 

1.A.1 Sjednocení četnosti svozu komunálního odpadu 

1.A.2 Pořízení dalších sběrných nádob na vybrané druhy odpadu 

1.A.3 Pořízení domácích kompostérů 

1.A.4 Zavedení systému door-to-door pro další složky odpadu  

1.B Opatření Technická infrastruktura 

2.A.1 Vybudování nového sběrného hnízda v lokalitě plánované výstavby  

2.A.2 Centralizované stanoviště na Svatojánském náměstí 

2.A.3 Rozšíření zastřešení a modernizace sběrných hnízd  

2.A.4 Průběžná obnova techniky pro sběr a svoz odpadu 

2. CÍL UDRŽITELNÝ MĚSTYS A OSVĚTOVÁ ČINNOST 

2.A Opatření Zvyšování zodpovědnosti městysu 

2.A.1 Využívání znovupoužitelného nádobí na akcích pořádaných městysem 

2.B Opatření Efektivní informovanost občanů 

2.B.1 Osvětová činnost v předcházení vzniku odpadu 

2.B.2 Efektivní informovanost o možnostech třídění 
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IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategie do praxe řízení městysu. Představuje popis 

přístupů a postupů, které umožní zrealizovat opatření a aktivity, které jsou definované v Návrhové části. 

Zpřístupnění dokumentu 

Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách městysu Slavětín a zároveň bude k nahlédnutí, 

případně i k zapůjčení v listinné podobě na úřadě městysu. 

Hodnocení plnění strategie 

Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry byla naplánovaná opatření 

skutečně realizovaná, či z jakých důvodů případně realizována být nemohla. Současně budou případně 

přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace.  

Jednotlivé aktivity 

Konkrétní aktivity formulují přístup k naplnění strategické vize. Vize bude naplněna realizací konkrétních 

rozvojových aktivit. 

Implementační část popisuje jednotlivé aktivity v následujících cílech: 

CÍL 1. OPTIMALIZACE 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 
CÍL 2. UDRŽITELNÝ MĚSTYS 

A OSVĚTOVÁ ČINNOST 
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1. CÍL OPTIMALIZACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

První cíl, Optimalizace odpadového hospodářství, obsahuje aktivity, které současný systém odpadového 

hospodářství zefektivní. Aktivity kladou zvýšený důraz na podporu třídění odpadu a znovupoužití produktů 

a materiálů. 

Ke splnění cíle přispívá opatření 1.A Snižování množství komunálního odpadu a navržené aktivity: 

1.A.1 Sjednocení četnosti svozu komunálního odpadu 

1.A.2 Pořízení dalších sběrných nádob na vybrané druhy odpadu 

1.A.3 Pořízení domácích kompostérů 

1.A.4 Zavedení systému door-to-door pro další složky odpadu 

 

Ke splnění cíle přispívá opatření 1.B Technická infrastruktura a navržené aktivity: 

2.A.1 Vybudování nového sběrného hnízda v lokalitě plánované výstavby 

2.A.2 Revitalizace stanoviště na Svatojánském náměstí 

2.A.3 Rozšíření zastřešení a modernizace sběrných hnízd 

2.A.4 Průběžná obnova techniky pro sběr a svoz odpadu 
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1.A.1 Sjednocení četnosti svozu komunálního odpadu 

  

Městys Slavětín 

2023 

Dle ceníku svozové 
společnosti 

Rozpočet městysu 

Východiska 

V současné době je svoz komunálního odpadu řešen individuálními 

smlouvami s občany. Občané mají možnost zvolit si frekvenci svozu 

odpadu 1 x za 7 dní, nebo 1 x za 14 dní. Frekvence svozu odpadu 

neovlivňuje výši poplatku za osobu/rok, v obou případech se jedná 

o 1000 Kč. Systém odpadového hospodářství tak v současné době 

nemotivuje občany ke třídění odpadu, zejména kvůli stejné výši platby 

a možnosti častého svozu komunálního odpadu.  

Popis aktivity 

Zavedení jednotného svozu komunálního odpadu 1 x za 14 dní. Nižší 

četnost svozu komunálního odpadu povede ke zvýšení podílu 

tříděného odpadu a ke snížení množství komunálního odpadu. Zároveň 

klesnou náklady na svoz komunálního odpadu, kdy dojde k omezení 

počtu svozů během roku na polovinu.    
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1.A.2 Pořízení dalších sběrných nádob na vybrané druhy odpadu   

Městys Slavětín 

 

2023 

30 000 Kč 

 

Rozpočet městysu 

 

Východiska 

Dle výsledků dotazníkového šetření pouze 54 % obyvatel 

Slavětína třídí jedlé oleje a tuky, což může být způsobeno tím, že 

nádoby na jedlé tuky jsou umístěny pouze na Svatojánském 

náměstí. Problémový je také nízký počet kontejnerů na kovy. Dva 

kontejnery na kovy jsou umístěny ve Slavětíně a jeden v Kystře.   

Popis aktivity 

Další nádoby na oleje a tuky budou umístěny ve vytipovaných 

sběrných hnízdech (Kystra, jižní část Slavětína). Zároveň budou 

do jižní části Slavětína dodány další nádoby na kovy.  
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1.A.3 Pořízení domácích kompostérů   

Městys Slavětín 

 

2023 

dle počtu kompostérů, á 

cca 5 000 Kč 

Rozpočet městysu, 

OPŽP, ULK 

Východiska 

Sběr bioodpadu probíhá ve Slavětíně pomocí sběrných nádob 

a velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po městysu. Svoz 

bioodpadu je zajišťován městysem, kdy pracovníci městysu 1x za 

14 dní sváží bioodpad do 10 km vzdálené kompostárny 

v Cítolibech. Současně nastavený svoz tak představuje zvýšené 

požadavky na personální kapacity Slavětína.   

Popis aktivity 

Domácí kompostéry pořízené za finanční podpory vybraného 

dotačního programu přispějí ke snížení množství 

vyprodukovaného bioodpadu. Zároveň s tímto poklesem dojde ke 

zmenšení nákladů na svoz bioodpadů.  
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1.A.4 Zavedení systému door-to-door pro další složky odpadu   

Městys Slavětín 

 

2026 

Dle ceníku svozové 

společnosti 
 

Rozpočet městysu, 

OPŽP, ULK 

Východiska 

Systémem door-to-door (svoz od domu) je v současné době 

svážen pouze komunální odpad a bioodpad. Dle propočtů budou 

v následujících letech výrazným způsobem stoupat náklady za 

uložení SKO na skládku, kdy v roce 2026 poprvé přesáhnou 

100 000 Kč. V roce 2026 bude možné na skládku uložit se slevou 

pouze 150 kg odpadu na obyvatele, což by při zachování 

současného množství odpadu znamenalo uložit na skládku 

bezmála 35 tun odpadu bez slevy. 

Popis aktivity 

Jako reakce na budoucí vývoj bude rozšířen systém door-to-door, 

kdy budou od domů sváženy plasty a papír. Dojde tak ke snížení 

množství SKO a s tím spojených nákladů na OH. Zároveň dojde 

k navýšení množství tříděného odpadu. Organizace svozu odpadů 

bude řízena jednotným svozovým kalendářem. Komunální odpad, 

plasty a bioodpad budou sváženy 1 x za 14 dní, zatímco svoz 

papíru bude probíhat 1 x za měsíc.  
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1.B.1 Vybudování nového sběrného hnízda v lokalitě plánované 
výstavby   

Městys Slavětín 

 

2024 

300 000,- 

Rozpočet městysu, 

ULK 

Východiska 

Podle plánů developera bude v jihovýchodní části Slavětína 

vybudováno 18 dvojdomů, které doplní dalších 7 domů 

soukromých stavitelů. Jedná se tak o plán vybudování celkem 43 

bytových jednotek, což klade zvýšené požadavky na odpadové 

hospodářství. 

Popis aktivity 

V rámci aktivity bude vybudováno nové sběrné hnízdo včetně 

zastřešení v oblasti plánované výstavby. Sběrné hnízdo bude 

disponovat nádobou na papír, plasty a sklo, případně kovy.    
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1.B.2 Revitalizace stanoviště na Svatojánském náměstí   

Městys Slavětín 

 

2024 

1 500 000,- 

Rozpočet městysu, 

ULK 

Východiska 

Největším sběrným hnízdem ve Slavětíně je stanoviště na 

Svatojánském náměstí. Disponuje celkem 14 nádobami 

o celkovém objemu kolem 14,5 m3. Ve sběrném hnízdě je možné 

uložit všechny druhy odpadů, chybí pouze kontejner na textil, 

který je umístěn ve dvoře úřadu městysu.  

Popis aktivity 

V rámci revitalizace sběrného hnízda bude současné sběrné 

hnízdo přesunuto do nové lokality v blízkosti kostela sv. Jakuba 

Většího. Sběrné hnízdo bude reorganizováno, dojde ke zmenšení 

záboru veřejného prostranství a k celkovému zlepšení 

estetického dojmu slavětínského náměstí.  
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1.B.3 Rozšíření zastřešení a modernizace sběrných hnízd   

Městys Slavětín 

 

2022 - 2027 

1 000 000,- 

Rozpočet městysu,  

OPŽP, ULK 

 

Východiska 

Většina sběrných hnízd ve Slavětíně je upravena a zastřešena. 

Výjimkou je sběrné hnízdo na ulici Aloise Jiráska, kde zastřešení 

zcela chybí. Jistou úpravu vyžaduje také zastřešení v Kystře, kde 

je zastřešení navrženo pro 3 kontejnery, ale hnízdo disponuje 

4 nádobami.  

Popis aktivity 

V rámci rozšíření zastřešení a modernizace sběrných hnízd bude 

realizováno nové zastřešení na ulici Aloise Jiráska. Zároveň dojde 

k úpravě zastřešení sběrného hnízda na Kystře, které bude 

rozšířeno tak, aby pojmulo všechny nádoby. Do budoucna lze 

dále počítat s postupnou modernizací sběrných hnízd a výměnou 

stávajících nádob za podzemní nebo polopodzemní kontejnery. 
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1.B.4 Průběžná obnova techniky pro sběr a svoz odpadu   

Městys Slavětín 

 

2022–2027 

500 000 Kč 

Rozpočet městysu, 

OPŽP, ULK 

 

Východiska 

Slavětín díky financím z dotačních titulů disponuje vlastními 

sběrnými nádobami na bioodpad, štěpkovačem a svozovým 

automobilem. Technika však vyžaduje průběžnou obnovu 

a servis, aby byla zachována její funkčnost.  

Popis aktivity 

Technika pro sběr a svoz odpadu včetně sběrných nádob 

a velkoobjemových kontejnerů je průběžně obnovována 

a udržována v dobrém technickém stavu. Zároveň je průběžně 

pořizována a udržována technika pro údržbu městysu.   
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2. CÍL UDRŽITELNÝ MĚSTYS A OSVĚTOVÁ ČINNOST 

Druhý cíl, Udržitelný městys a osvětová činnost, sestává z aktivit, které usilují o zodpovědnost městysu 

v tématice odpadového hospodářství a životního prostředí a zároveň z aktivit, jež mají zvýšit celkovou 

informovanost občanů a podporovat jejich aktivitu i zájem v otázkách třídění odpadu a prevence vzniku 

odpadu.  

Ke splnění cíle přispívá opatření 2.A Zvyšování zodpovědnosti městysu a navržené aktivity: 

2.A.1 Využívání znovupoužitelného nádobí na akcích pořádaných městysem 

 

Ke splnění cíle přispívá opatření 2.B Efektivní informovanost občanů a navržené aktivity: 

2.B.1 Osvětová činnost v předcházení vzniku odpadu 

2.B.2 Efektivní informovanost o možnostech třídění 
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2.A.1 Využívání znovupoužitelného nádobí na akcích pořádaných 
městysem 

  

Městys Slavětín 

 

2024-2025 

Dle potřeby 

Rozpočet městysu, 

OPŽP 

 

Východiska 

Kulturní a společenské akce představují výzvu z hlediska 

zachování udržitelného odpadového hospodářství. Množství 

vyprodukovaného odpadu je vysoké a možnosti třídění odpadu 

mohou být značně omezeny. Další výzvou je poté úklid místa 

konání akce po jejím skončení.   

Popis aktivity 

Městys nakoupí znovupoužitelné kelímky na nápoje (cejchovaný 

plastový vratný kelímek), které bude moci využívat během 

kulturních a společenských akcí. Dojde ke snížení objemu odpadu 

vyprodukovaného během událostí a sníží se nároky na úklid po 

jejich skončení. Zároveň s nádobím lze zakoupit i myčku, což 

představuje další usnadnění úklidu a zajistí kvalitní údržbu 

nádobí. 
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2.B.1 Osvětová činnost v předcházení vzniku odpadu   

Městys Slavětín 

 

2022-2027 

150 000 Kč 

Rozpočet městysu 

Východiska 

Možností snižování produkce odpadu je celá řada, nejúčinnějším 

nástrojem je však osvěta. Je důležité informovat občany o tom, 

jak a co třídit, jakým způsobem funguje odpadového 

hospodářství, jak se za odpad platí. Ovšem, aby byli občané 

motivovaní k třídění a předcházení vzniku odpadu, musí nejprve 

pochopit jeho smysl a cíl. Důležité je také mluvit o tomto tématu 

s dětmi. V současnosti se městys zapojuje do osvětové akce 

Ukliďme Česko. 

Popis aktivity 

Osvětu lze realizovat v různých tematických sekcích, důležité ale 

bude ji přizpůsobit konkrétní skupině posluchačů. Pro dospělé ji 

lze provádět pomocí přednášek, článků, případně workshopů. Pro 

děti je důležité zvolit zajímavější a odlehčenou formu např. herní 

půlden či soutěže v mateřské škole ohledně třídění odpadu. 

Osvětová činnost je velice důležitým šiřitelem filozofie třídění 

odpadu. 
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2.B.2 Efektivní informovanost o možnostech třídění   

Městys Slavětín 

 

2022-2027 

Dle potřeby 

Rozpočet městysu 

Východiska 

K zefektivnění třídění odpadu je nejdůležitější informovat občany 

o tom, jak správně nakládat s vyprodukovaným odpadem. 

Současně je povinnost informovat občany o odpadovém 

hospodářství ukotvena v zákoně o odpadech č. 541/2020 Sb. 

Často občané nemají dostatek informací o možnostech nakládání 

s odpady, proto je potřeba pravidelně informovat o příležitostech 

třídění na území městysu, včetně správného zacházení s odpady 

(zejména sešlapávání PET lahví a objemných krabic).  

Popis aktivity 

Nastavení procesů vedoucích k předávání informací městys – 

občan. Na webové stránky zařadit informace o konkrétních 

sběrných hnízdech včetně jejich kapacity a druhů kontejnerů.  Lze 

zvážit i samostatnou rubriku o odpadovém hospodářství, která by 

informovala o odpadech v datech, o možnostech snižování 

množství odpadu, cirkulární ekonomice a zpracování odpadu, 

případně jakým způsobem ukládat odpad do sběrných nádob. 
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SEZNAM ZDROJŮ DAT 
Veškeré grafické výstupy byly vytvořeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o. prostřednictvím grafického editoru 

Canva. 

Fotografie byly pořízeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o. U fotografie převzaté je vždy uveden zdroj. Úvodní 

fotografie dokumentu byla převzata z webových stránek městysu Slavětín. 

Dokumentace byly poskytnuty městysem se souhlasem starosty.  

Podkladová data byla také získávána formou pasportizace potřebných objektů (sběrných hnízd). Pasporty byly 

vytvořeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o.  

Mapové výstupy, které jsou součástí tohoto díla, byly vytvořeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o. za pomoci 

podkladů ČÚZK – Základní mapa České republiky (ZM) 10, 25, 50, 100 a 200, 2020. 

<http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/>.  
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SEZNAM ZKRATEK 
ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

EU Evropská unie 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

KO Komunální odpad 

OH Odpadové hospodářství 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

POH Plán odpadového hospodářství 

POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky 

PVO Prevence vzniku odpadu 

SD Sběrný dvůr 

SKO Směsný komunální odpad 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

ULK Ústecký kraj 

ZM Základní mapa České republiky 
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PŘÍLOHY 
V přílohách strategického dokumentu se nachází doplňkové a dodatečné informace, rozšiřující poznatky 

o daných problematikách. 

Mezi přílohy Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství městysu Slavětín patří: 

Příloha 1: Produkce odpadu (t) městysu Slavětín v letech 2017-2021 

Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření 



Příloha 1: Produkce odpadu (t) městysu Slavětín v letech 2017-2021 

 
   

Produkce odpadu (t) 

Katalogové 

číslo 
Druh odpadu 2017 2018 2019 2020 2021 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 11,2 9,9 12,1 0,0 0,0 

15 01 02  Plastové obaly 11,2 10,9 10,6 0,0 0,0 

15 01 07 Skleněné obaly 4,1 3,8 8,7 0,0 0,0 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

16 01 03 Pneumatiky 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 
0,0 0,0 1,8 10,1 8,8 

17 04 05 Železo a ocel 0,0 1,4 3,4 3,9 4,0 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 0,0 0,0 0,4 0,1 0,6 

19 08 01 Shrabky z česlí 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

20 01 01 Papír a lepenka 0,0 0,0 0,0 14,6 15,8 

20 01 02 Sklo 0,0 0,0 0,0 9,1 11,3 

20 01 10 Oděvy 0,0 0,0 1,4 0,4 0,0 

20 01 27 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky 
0,0 0,1 0,4 0,5 0,5 

20 21 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 0,72 2,32 1,6 2,62 3,3 

20 01 39 Plasty 0,0 0,0 0,0 12,8 13,2 

20 01 40 Kovy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 69,3 75,7 106,93 100,46 109,36 

20 03 01 Směsný komunální odpad 107,6 112,4 111,8 117,1 118,2 

20 03 04 Kal ze septiků a žump 0,0 28,2 20,6 103,2 66,6 

20 03 07 Objemný odpad 4,5 7,9 8,5 21,3 17,2 
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Ve spolupráci s městysem Slavětín zpracovala společnost 
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ÚVOD 
 

Dotazníkové šetření probíhalo v městysu Slavětín na přelomu června 

a července roku 2022 za účelem zjištění názorů občanů při přípravě 

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství městysu 

Slavětín 2022–2027. 

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství městysu je 

střednědobým dokumentem, který je nástrojem efektivního nakládání 

s odpady. 

Při tvorbě a plánování strategických a koncepčních dokumentů je 

důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucím rozvoji těchto 

oblastí. Zapojení občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější 

využití prostředků při řízení městysu a plánování jeho odpadového 

hospodářství. 

Dotazníkové šetření probíhalo mezi 22. červnem a 17. červencem 

2022. Dotazník byl k dispozici v elektronické podobě na webových 

stránkách městysu a sociálních sítích městysu.  

 
Vyplněno bylo celkem 84 dotazníků, celková návratnost dotazníků 

tedy byla necelých 17 % (počet obyvatel městysu oprávněných k vyplnění 

dotazníku ve věku 15 let a více činí 503). 
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ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
V následující kapitole této zprávy jsou vždy slovně zhodnoceny výsledky 

průzkumu, které jsou doplněny grafy. 

 

 

Složení respondentů 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 50 žen a 34 mužů.

Obr. 1: Pohlaví respondentů 
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MUŽI

Z hlediska věkového složení respondentů byla nejvíce zastoupena věková 

skupina 41 až 64 let (46 %). Nejmenší zastoupení měli respondenti ve věku 

do 25 let (3 %). 

 

 

Obr. 2: Věk respondentů 
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Rozvoj odpadového hospodářství městysu 

Dotazníkové šetření se zaměřovalo na otázky týkající se pohledu obyvatel 

městysu Slavětín na systém odpadového hospodářství a na jejich názor na 

jeho dílčí části. V neposlední řadě byly otázky zaměřeny na postoj obyvatel 

k třídění odpadu. 

 

1. Třídíte doma odpad? 

 

Obr. 3: Četnost třídění jednotlivých složek odpadu 

První otázka dotazníkového šetření se věnovala četnosti, se kterou 

obyvatelé třídí jednotlivé složky odpadu. Nejčastěji obyvatelé Slavětína třídí 

bioodpad ze zahrady, kdy 97 % respondentů tento druh odpadu třídí 

vždy. Vysoké procento obyvatel, kteří bioodpad třídí vždy, je ovlivněno 

možností získání individuální nádoby na bioodpad a jejím následným 

svozem a 5 velkoobjemovými kontejnery na bioodpad, které jsou umístěny 

v rámci městysu. Dále bylo vysoké procento obyvatel, kteří vždy třídí, 

zaznamenáno u plastu (92 %), papíru (90 %), skla (89 %) a 

nebezpečného odpadu (88 %). Naopak problematické je nakládání 

s oleji, které vždy vytřídí pouze 54 % respondentů a nikdy je netřídí 

15 % dotázaných.  
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Relativně nízké procento lidí, kteří oleje třídí, může být způsobeno nízkým 

počtem nádob, které jsou umístěny pouze v rámci jednoho sběrného 

hnízda na Svatojánském náměstí, případně nedostatečnou osvětou, kdy 

obyvatelé neví, že je možné oleje třídit. 

 

2. Pokud odpad netřídíte, jaký je důvod? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Důvody, proč obyvatelé odpad netřídí 

 

Následující otázka se věnovala důvodům, proč obyvatelé odpad netřídí. 

Pozitivním zjištěním je, že 63 % respondentů aktivně třídí odpad. 

Nejčastějším důvodem, proč lidé odpad netřídí, je nedostatek místa 

(12 %). Následují důvody jako plné kontejnery (8 %), či příliš velká 

vzdálenost od kontejnerů (5 %).   

Jako jiné byly zahrnuty odpovědi, které například uváděly, že podle 

obyvatel nejsou ve Slavětíně k dispozici kontejnery na všechny druhy 

odpadů.  
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3. Co děláte s bioodpady z kuchyně a ze zahrady?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při nakládání s bioodpadem využívá hnědou nádobu na bioodpad 

u domu 75 % respondentů. Dalších 23 % dotázaných má vlastní 

kompost a kompostuje a zbývající 2 % vyhazují bioodpad do 

směsného odpadu. 

    

4. Měl/a byste zájem o zahradní kompostér, který by Vám městys 
zdarma pořídil?  

 

Čtvrtá otázka dotazníkového šetření se 

věnovala zájmu o zahradní 

kompostér. Kompostér představuje 

jeden z efektivních způsobů, jak 

předcházet vzniku odpadu. 60 % 

respondentů uvedlo, že by mělo 

zájem o kompostér, který by jim 

zdarma městys poskytl. 40 % 

dotázaných zájem o kompostér nemá.  
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a kompostuji.
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60%

40%
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Obr. 6: Zájem obyvatel o kompostér 

Obr. 5: Nakládání s bioodpadem 
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5. Myslíte si, že jsou možnosti pro třídění odpadu v městysi 

dostatečné? Pokud ne, doplňte prosím důvod.  
 

Následující otázka se věnovala 

zhodnocení možností třídění odpadu ve 

Slavětíně. 75 % respondentů považuje 

možnosti pro třídění za dostatečné, 

naopak 25 % respondentů má k třídění 

odpadu výhrady. Mezi nejčastější 

připomínky se řadí nedostatek 

kontejnerů (potažmo sběrných hnízd), 

případně jejich malá kapacita.  

 

 

 

6. Jste spokojeni s množstvím a umístěním kontejnerů na tříděný 

odpad v rámci městyse? 

 
 

Nespokojenost s množstvím a umístěním kontejnerů na tříděný odpad se 

promítá i do výsledků 6. otázky.  

S množstvím a umístěním téměř každého druhu nádob je spíše 

nespokojeno přibližně 10 % respondentů (výjimku tvoří pouze jedlé tuky 
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75%

25%

Ano

Ne

Obr. 7: Jsou možnosti pro třídění 

odpadu dostatečné? 
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a oleje, kde se jedná o 6 %). S nádobami na jedlé oleje a tuky se však pojí 

i relativně vysoké procento respondentů (22 %), kteří rozmístění a množství 

nádob nemohou posoudit. Obecně největší spokojenost je spojena 

s rozmístěním a množstvím kontejnerů na sklo, které následují 

kontejnery na plast a papír.  

 

7. Pokud nejste spokojeni s množstvím a umístěním kontejnerů na 

tříděné druhy odpadů, napište, kde byste uvítali jejich doplnění 
nebo nové umístění. 

 

Odpovědi se věnují navýšení množství kontejnerů na plasty, sklo a papír. 

Dále by respondenti uvítali kdykoliv přístupný kontejner na textil, případně 

nádobu na nebezpečný odpad (například na prázdné obaly od motorových 

olejů). 

 

 

 

 

8. Myslíte si, že je četnost svozu komunálního odpadu vyhovující? 
Pokud ne, napište prosím, jaká četnost svozu by pro Vás byla 

optimální. 
 

Následující část dotazníkového šetření se 

zabývala hodnocením četnosti svozů 

komunálního odpadu a bioodpadu. 91 % 

respondentů uvedlo, že jim četnost 

svozu komunálního odpadu vyhovuje. 

Zbylých 9 % respondentů uvádělo jako 

vhodnou například svozovou dobu 

jednou za tři týdny.     91%

9%

Ano

Ne

Obr. 9: Je četnost svozu 

komunálního odpadu vyhovující? 

NÁVRHY NA NOVÁ UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH HNÍZD: 

okolí křižovatky Sokolská a Lesní; křižovatka ulic V Ořechách a Na 

Vyhlídce; ulice Nádražní; ulice Pod Lesem; Kystra 
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Obr. 11: Uvítali byste zavedení svozu 

od domu i u dalších složek tříděných 

odpadů? 

9. Myslíte si, že je četnost svozu bioodpadů vyhovující? Pokud ne, 
napište prosím, jaká četnost svozu by pro Vás byla optimální. 

 

S četností svozu bioodpadu je spokojeno 

69 % respondentů. Dalších 18 % 

dotázaných uvedlo, že svoz bioodpadu 

nevyužívá. Zbylých 13 % respondentů 

má k četnosti svozu bioodpadu výhrady. 

Respondenti uvádějí, že svoz bioodpadu 

by měl v sezóně probíhat jednou týdně. 

Zároveň by svoz bioodpadu měl začínat 

dříve, případně mimo sezónu zachovat 

svoz bioodpadu jednou měsíčně.  

 

10. Uvítali byste zavedení svozu od domu i u dalších složek tříděných 

odpadů (např. plasty, papír), tzv. door-to-door systém?  
 

V současné době je ve Slavětíně tzv. 

door-to-door systémem (od domu) 

svážen pouze komunální odpad  

a bioodpad. Podle dotazníkového šetření 

by 40 % respondentů uvítalo zavedení 

tohoto systému i u dalších složek 

tříděných odpadů. Oproti tomu 60 % 

dotázaných se k tomuto systému 

nepřiklání. 
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Obr. 10: Je četnost svozu bioodpadů 

vyhovující? 
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11. Myslíte si, že je výše poplatku za svoz komunálního odpadu 

(1000 Kč osoba/rok), přiměřená? Pokud ne, napište prosím, jaká 
výše poplatku by pro Vás byla optimální. 

 

Jedenáctá otázka se věnovala výši poplatku 

za svoz komunálního odpadu. Se 

současnou výší (1000 Kč/osoba/rok) je 

spokojeno 49 % dotázaných. S výší 

poplatku není spokojeno 51 % 

respondentů. Podle respondentů by se 

ideální výše poplatku pohybovala kolem 

500 Kč za osobu, zároveň se však velmi 

často objevuje připomínka, že by výše 

poplatku měla být stanovena na základě 

množství vyprodukovaného odpadu, 

případně by se měla vázat na nádobu, 

nikoliv osobu.  

12.  Jste dostatečně informováni o odpadovém hospodářství 
městyse? (např. kde se nachází všechna sběrná hnízda, jakým 

způsobem je s odpadem dále nakládáno, jaké jsou náklady 

městyse na odpadové hospodářství, frekvence svozu odpadů 
atd.)? 

 

Následující otázka se věnovala 

informování veřejnosti o odpadovém 

hospodářství městyse. Celkem 76 % 

respondentů považuje informace za 

dostatečné, ale 24 % dotázaných je 

dle svého vyjádření nedostatečně 

informováno o odpadovém 

hospodářství.  

51%
49%
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Ano

76%

24%
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Obr. 12: Myslíte si, že je výše 

poplatku za svoz komunálního 

odpadu přiměřená? 

Obr. 13: Jste dostatečně informováni 

o odpadovém hospodářství městyse? 
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13. Uvítali byste v městysi pořádání osvětových akcí a událostí, které 
by byly tematicky zaměřené na předcházení vzniku odpadů a na 
správné nakládání s odpady? Pokud ano, napište prosím své 

návrhy.  
 

Zájem o uspořádání osvětových akcí 

a událostí spjatých s nakládáním 

s odpady projevilo 18 % dotázaných. 

Na druhou stranu 82 % respondentů 

nemá o akce podobného charakteru 

zájem. Mezi navrhovanými událostmi se 

objevují workshopy ke kompostování, 

případně informování občanů, jak 

správně nakládat s tříděným 

odpadem (zejména sešlapávání 

objemných papírových krabic a PET 

lahví). 
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Obr. 14: Uvítali byste v městysi 

pořádání osvětových akcí a událostí? 
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14. Děláte v každodenním životě nějaké kroky, které předchází 

vzniku odpadu? 

 

Obr. 15: Četnost činností, které předchází vzniku odpadu 

Poslední otázka dotazníkového šetření se věnovala předcházení vzniku 

odpadu. Mezi nejčastější činnost se řadí pití kohoutkové vody a s tím spjaté 

omezení nákupu PET lahví, kdy pouze 2 % dotázaných kohoutkovou vodu 

nepije a nakupuje PET lahve. Další častou činností je používání vlastních 

tašek či sáčků během nákupu a nepoužívání jednorázových – 39 % 

dotázaných vždy používá během nákupů vlastní tašku. Na druhou stranu 

46 % dotázaných při nákupu zboží v obchodě nezohledňuje množství 

použitého obalového materiálu.   
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15.  Vaše komentáře k současnému stavu a budoucímu směřování 

odpadového hospodářství v městysi. 

 

 

 

 

Odpady z oprav domu- omítka, obklady, spodní - kam??? 

Změna výše platby, kdo chce 14 dní jiná částka než vývoz každý týden... 

 Iniciativu dotazníku vítáme. Odpady jsou aktuální téma a je nezbytné jej 
řešit konstruktivně. Máte naši podporu. 

 Jsem spokojená, dávám palec nahoru k jakémukoliv zlepšení. 

 

 

Velký prostor pro zlepšení. 

Příliš drahý poplatek ve srovnání s okolím. 

 Nespravedlivé, měl by být zvýhodněn ten, kdo odpady třídí a být k tomu 

motivován, což teď opravdu není při ceně tisíc na osobu. 

 Přes drobné námitky jsme spokojen, že se tomuto tématu věnuje 

pozornost. Pro budoucnost i naše peněženky je to důležité. 

 Jsem ráda za biokontejner u nás. Mám málo odpadu, tak by mi vyhovoval i 

menší interval odvozu komunálu. 

 Vše funguje, jak má, v minulosti několikrát nevyvezli domovní odpad, ale 

vždy bylo dodatečně napraveno. 

 Je třeba to vyřešit, pořádně spočítat, jen si myslím, že momentálně v 

průběhu roku je to brzy. Ještě ani rok nefunguje systém, který se nastavil. 

 
Prosím zamyslete se nad placením popelnic, ne na osobu ale za popelnici 
nebo dům. Nápad popelnic na tříděný odpad u domu je skvělý, třídili by i 

lidé líní dojít ke kontejnerům. 

 
Současný stav je pro domácnosti, které třídí odpad a snaží se odpad 
minimalizovat demotivující + vysoké poplatky. Přivítala bych poplatky dle 

množství odpadu. 

 

Nový systém stanovení poplatku za svoz komunálního odpadu považuji za 
demotivující k třídění. Teď, když platíme za počet osob, můžeme si nabrat 
více nádob a na třídění se "vyprdnout". A také je zvláštní, že v okolních 

obcích tento poplatek není tak vysoký, ačkoliv náklady spojené s likvidací 

odpadu určitě mají obdobné. 


