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Seznam používaných zkratek
DO
DSO
KO
RDF
OO
OPŽP
ORP
PK
POH
SFŽP
SKO
SMOPK
TAP
ZEVO

Plzeňský kraj

Domovní odpad
Dobrovolný svazek obcí
Komunální odpad
Refuse Derived Fuel - tuhé alternativní palivo (zkratka používaná
v angličtině)
Objemný odpad
Operační program životní prostředí
Obec s rozšířenou působností výkonu státní správy
Plzeňský kraj
Plán odpadového hospodářství
Státní fond životního prostředí
Směsný komunální odpad
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Tuhé alternativní palivo
Zařízení pro energetické využití odpadů
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1 ÚVOD
Tato „Studie proveditelnosti Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady
na území Plzeňského kraje – aktualizace a rozpracování varianty energetického
využití odpadů dle Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje“ (dále jen
Studie), je zpracována na základě :
- veřejné zakázky Plzeňského kraje
- výběru nejvhodnější nabídky dle usnesení RPK č. 1894/10 ze dne 18.03.2010
- a následně uzavřené Smlouvy o dílo (SOD) ze dne 26.03.2010 a jejího dodatku ze
dne 08.02.2011.
Smlouva o Dílo byla uzavřena mezi Plzeňským krajem a vybraným Zhotovitelem,
kterým je firma T I Centrum, a.s. Číslo SOD u Objednatele je 3647/2010 a u
Zhotovitele 314/10.
Účelem Studie proveditelnosti je návrh možného systému nakládání se směsnými
komunálními odpady (SKO) včetně odpadů objemových (OO) produkovaných
v obcích a městech Plzeňského kraje, to je způsob jejich sběru, svozu a koncového
využití, a to zejména s ohledem na realizaci výstavby zařízení pro energetické
využívání odpadů na území obce Chotíkov (dále jen ZEVO Chotíkov).
Cílem Studie je určit optimální variantu sběru, dopravy, úpravy a koncového využití
či odstranění SKO a OO z obcí a měst Plzeňského kraje včetně vypracování
ekonomiky systému ve vztahu k předpokladu spuštění ZEVO Chotíkov do provozu
od roku 2016, s předpokládanou kapacitou zpracování 100 000 t energeticky
využitelných SKO a OO za rok.
Dodatkem SOD byl upřesněn a rozšířen bod týkající se vyhodnocení ekologických
vlivů navrhovaného řešení a toho, jak budou navrženým řešením naplněny cíle
stanovené v Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje v oblasti nakládání
se SKO a OO, včetně vyhodnocení variant formou multikriteriální analýzy.
Studie obsahově navazuje a myšlenkově vychází z dřívější Studie „Integrovaný
projekt nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji“, zpracované v roce
2004.
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2 ZHODNOCENÍ VSTUPNÍCH INFORMACÍ
2.1 BILANCE SKO A OO ODPADU PLZEŇSKÉHO KRAJE
Podkladem pro zpracování bilance produkovaných komunálních odpadů
v Plzeňském kraji je systém evidence odpadů EVI zpracovávaný původci odpadů
formou ročních hlášení (povinnost ze zákona), evidence nakládání s odpady
zpracovávaná firmami, které podnikají v oblasti nakládání s odpady včetně
provozovatelů zařízení, souhrnná evidence za jednotlivé obce s rozšířenou
působností (ORP) Plzeňského kraje a souhrnná evidence odpadů za Plzeňský kraj.
Evidence produkce odpadů a způsobů nakládání s nimi je prováděna každoročně,
srovnatelné údaje v řadě lze využít počínaje rokem 2002, kdy vstoupil v platnost nový
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí předpisy k tomuto zákonu, na
základě kterých je evidence odpadů prováděna.
Údaje o celkové produkci komunálních odpadů v Plzeňském kraji a vybraných
sledovaných komodit odpadů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Grafické vyjádření vývoje
produkce odpadů pak v grafech č. 1 a 2.
Celková produkce komunálních odpadů (20 00 00) v Plzeňském kraji vykazuje
víceméně setrvalé hodnoty s mírným lineárním růstem s roční odchylkou do 10 %.
Dlouhodobým průměrem je hodnota 229 700 tun KO za kalendářní rok.
Nejvýznamnější podíl na produkci komunálního odpadu má směsný komunální
odpad (20 03 01), jehož množství je v letech prakticky konstantní a pohybuje se
přibližně na úrovni 140 000 tun za rok s trendem postupného mírného růstu.
Výraznější růst v letech vykazuje objemný odpad (20 03 07), což může být
způsobeno především výskytem nových sběrných dvorů v obcích (letech 2006 až
2009 bylo v kraji uvedeno do provozu dvacet nových sběrnách dvorů odpadů
v obcích a městech), rychlejší obnovou spotřebních předmětů a nábytku
v domácnostech a postupně se zvyšující životní úrovní obyvatelstva. Podíl na tomto
trendu mají rovněž organizace, které své objemné odpady evidují pod stejným
kódem. Současná produkce objemného odpadu představuje cca 33 000 tun za rok.
V tabulce č. 1 jsou rovněž uvedeny hodnoty produkce odděleného sběru papíru,
plastu a skla získané ze systémů provozovaných obcemi, tj. bez podílu organizací.
Označení dvou různých kódů odpadů (např. u papíru 15 01 01 + 20 01 01) pro tentýž
odpad umožňuje vyhláška o evidenci. Záleží na původci (obci), kam odpad zařadí.
Na celkovou bilanci to ale nemá vliv (softwarově je oddělen podíl organizací na
produkci jednotlivých druhů odpadů).
Hodnoty produkce odpadů za rok 2009 jsou prozatím předběžné a postupně budou
verifikovány ve spolupráci s Krajským úřadem PK a jednotlivými pracovníky ORP.
Rok 2009 vykazuje nárůst celkového množství odpadů o cca 20 000 tun oproti
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předchozímu roku. Změny nejsou způsobeny u položky SKO nebo OO, ale zejména
u kalů ze septiků a žump, zeminy a kamení či biologicky rozložitelných odpadů.
Z hlediska zpracovávané studie celková hodnota produkce komunálních odpadů
slouží jako výpočtové množství základu pro podání žádosti o dotaci z Operačního
fondu Životní prostředí. Tato hodnota je cca 230 000 tun KO za rok. Kapacita
zařízení v regionu Plzeňského kraje může být dle platných podmínek pro přidělení
dotace maximálně 115 000 tun KO za rok.

2.1.1 Lokality s významnou produkcí komunálního odpadu
Množství produkovaného směsného komunálního odpadu ve velkých obcích
Plzeňského kraje za rok 2009 uvádí tabulka č.2 a grafické rozložení v regionu mapa
č.1.
Zásadní množství SKO vzniká přímo v Plzni (170 000 obyvatel) a jejím
bezprostředním okolí. Evidovaná produkce je v průběhu sledovaného období
poměrně stálá a pohybuje se kolem hodnoty 50 000 tun/rok.
Druhým největším městem v kraji jsou Klatovy (22 800 obyvatel), které ale vykazují
pouze 3 000 tun SKO za rok (bez podnik. subjektů). Reálná hodnota včetně firem
představuje cca 6 000 tun.
Dalšími významnými zdroji odpadu jsou město Rokycany (14 000) a jeho okolí, kde
produkce SKO dosahuje cca 4 000 tun/rok, Domažlice (11 000) s produkcí 3 500
tun/rok, Sušice (11 500) s produkcí 2 100 tun/rok, Tachov (12 500) s produkcí 2 600
tun/rok a Stříbro (8 000) s produkcí 1 800 t/rok.
Celková produkce SKO za kraj dosahuje cca 145 000 tun/rok.
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Tab č.1: Celková produkce komunálních odpadů včetně produkce SKO, OO, papíru, skla a plastů v letech 2002 - 2009
Katalogové
číslo
15 01 01
15 01 02
15 01 07
20 01 01

Název druhu odpadu

2002

2003

2004

Papír a lepenkové obaly
Plastové obaly
Skleněné obaly
Papír a lepenka

*
*
*
8 270,36

*
*
*
5 992,04

*
*
*
8 521,31

2 685,12
1 335,92
1 673,91
11 204,33

2 126,83
767,82
975,32
9 524,78

**
**
**
12 713,19

1 103,96
2 157,33
2 309,74
12 889,48

3 241,23
2 232,34
2 747,11
11 196,39

20 01 02

Sklo

6 504,51

2 267,12

7 670,69

6 999,84

5 511,65

7 055,08

6 849,92

6 404,90

20 01 39
20 03 01

Plasty
Směsný komunální odpad

4 375,59
150 975,09

1 557,19
130 720,25

2 393,19
137 041,15

2 912,05
132 500,11

3 189,54
143 420,65

4 191,38
135 727,28

3 549,75
145 159,94

3 513,75
145 266,31

20 03 07

Objemný odpad

22 036,49

17 247,82

22 964,87

24 089,66

27 076,85

31 559,61

32 396,66

33 479,58

235 820,03

218 772,13

242 358,40

231 841,03

213 352,46

222 583,25

226 861,93

246 017,11

CELKEM KO

2005

* ....... Před rokem 2005 nelze z evidence odpadů oddělit separovaný sběr od občanů a od firem
** ... V evidenci chybí informace potřebné k odlišení původu odpadů (firmy x obc e)
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Graf č. 1: Celková produkce komunálních odpadů a SKO v Plzeňském kraji v letech 2002 - 2009
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Graf č.2: Produkce odpadů 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 a 20 03 07 v Plzeňském kraji v letech 2002 - 2009
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Tab č. 2 : Produkce SKO v obcích nad 2000 obyvatel v Plzeňském kraji v roce 2009
Obec

Okres

SKO v roce
2009
[ t]

Produkce SKO
[ kg/obyv ]

název

kód

název

kód

Domažlice
Holýšov
Horšovský Týn

553425
553654
553671

Domažlice
Domažlice
Domažlice

CZ0321
CZ0321
CZ0321

3 562,31
494,46
1 280,00

325,12
99,97
258,85

Kdyně
Staňkov

553786
554294

Domažlice
Domažlice

CZ0321
CZ0321

1 141,30
1 158,73

218,10
353,49

Horažďovice
Janovice nad Úhlavou
Klatovy
Nýrsko
Sušice

556254
556394
555771
556831
557153

Klatovy
Klatovy
Klatovy
Klatovy
Klatovy

CZ0322
CZ0322
CZ0322
CZ0322
CZ0322

1 049,63
608,89
2 951,00
854,49
2 149,19

185,78
269,90
129,49
166,24
187,74

Železná Ruda

557528

Klatovy

CZ0322

310,99

136,46

Blovice
Dobřany
Chlumčany
Chotěšov
Nepomuk
Přeštice
Spálené Poříčí
Stod

557587
557676
557781
557838
558109
558249
558362
558389

Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih

CZ0324
CZ0324
CZ0324
CZ0324
CZ0324
CZ0324
CZ0324
CZ0324

743,69
1 496,39
380,19
516,75
716,85
1 206,62
606,83
352,18

181,92
243,83
156,97
187,09
188,94
171,20
223,51
96,46

Plzeňský kraj

Plzeň

554791

Plzeň-město

CZ0323

49 953,49

293,96

Starý Plzenec

558371

Plzeň-město

CZ0323

1 094,20

244,84

Šťáhlavy

558427

Plzeň-město

CZ0323

352,73

156,91

Horní Bříza
Kaznějov
Kralovice
Líně
Město Touškov
Nýřany
Plasy
Tlučná
Třemošná
Vejprnice
Zbůch
Zruč-Senec

558885
559008
559075
559164
559211
559300
559351
559491
559521
559580
559661
559679

Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever

CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325

1 101,73
209,66
1 051,74
414,13
236,07
1 390,54
712,08
464,51
917,60
707,00
309,57
509,00

245,21
66,03
298,11
171,20
115,27
196,93
267,60
158,70
189,04
205,70
142,59
172,66

Břasy
Hrádek
Mirošov
Rokycany
Strašice
Zbiroh

559725
559822
559997
559717
560162
560260

Rokycany
Rokycany
Rokycany
Rokycany
Rokycany
Rokycany

CZ0326
CZ0326
CZ0326
CZ0326
CZ0326
CZ0326

456,07
659,20
460,51
3 997,56
740,86
841,90

208,82
219,51
207,63
283,80
304,13
323,06

Bor
Planá
Stříbro
Tachov

560758
561134
561215
560715

Tachov
Tachov
Tachov
Tachov

CZ0327
CZ0327
CZ0327
CZ0327

553,04
929,99
1 812,42
2 585,96

126,32
166,43
226,55
207,27
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Mapa č.1

a jejich produkce SKO v roce 2009

1 051,74 t/rok

712,08 t/rok

929,99 t/rok

209,66 t/rok

2 585,96
t/rok

1 101,73 t/rok
841,90 t/rok

917,60 t/rok

553,04 t/rok

1 812,42
t/rok

456,07 t/rok

509,00 t/rok

236,07 t/rok
1 309,54 t/rok
464,51 t/rok

707,0 t/rok
414,13 t/rok

49 953,49 t/rok
3 997,56 t/rok

309,57 t/rok

659,20 t/rok

1 094,20 t/rok

560,75 t/rok
352,18 t/rok

1 496,39
t/rok
380,19 t/rok

352,73 t/rok

740,86 t/rok

460,51 t/rok

494,46 t/rok

1 280,00 t/rok

606,63 t/rok

1 158,73 t/rok

1 206,62
t/rok

743,69 t/rok

3 562,31
t/rok

716,85 t/rok

2 951,00
t/rok

1 141,30
t/rok

608,89 t/rok

854,49 t/rok

1 049,63
t/rok

310,99 t/rok

Plzeňský kraj

2 149,19
t/rok
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2.2 ZHODNOCENÍ ENERGETICKÉ HODNOTY (SMĚSNÝCH
/DOMOVNÍCH) KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
VČETNĚ VÝSLEDKŮ ANALÝZY VZORKŮ DOMOVNÍCH
ODPADŮ VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH A ZÁSTAVBÁCH
PLZEŇSKÉHO KRAJE
I.

Rozbory analýzy skladby směsných komunálních odpadů v území

V průběhu roku 2009 byly v Plzeňském kraji zajišťovány ze strany Regionální
rozvojové agentury Plzeňského kraje,o.p.s. prostřednictvím se specializovanou
firmou (přímo rozbory provádějící) za podpory společností EKO-KOM rozbory
skladby směsných komunálních odpadů z vybraných lokalit a zástaveb v území
Plzeňského kraje.

2.2.1 Popis metodiky rozboru analýzy skladby směsných/domovních
komunálních odpadů
Rozbory byly prováděny dle zpracované metodiky v rámci Realizačního projektu
analýz domovního odpadu v hlavním městě Praze zpracovaném společností
SLEEKO (ing. Zdena Kotoulová). Prostřednictvím této metodiky jsou v území České
republiky prováděny pravidelné rozbory skladby směsných komunálních odpadů
realizované jedinou autorizovanou společností EKO-KOM,a.s. Popis metodiky
způsobu realizace rozborů skladby směsných komunálních odpadů dle společnosti
SLEEKO je popsán právě v této kapitole. Pro účely studie jsou použity údaje o
realizovaných rozborech skladby směsného komunálního odpadu (přesně
domovního odpadu – viz.níže) a nikoliv skladby či podílu využitelných složek
komunálního odpadu, tedy rozbory skladby kontejnerů a nádob pro oddělený sběr
využitelných složek odpadů papíru a plastů, které byly v rámci realizovaných rozborů
v území a zástavbách Plzeňského kraje v roce 2009 rovněž prováděny.
Objektivní údaje o skladbě komunálních odpadů jsou jedním z předpokladů pro
vytváření efektivních systémů nakládání s komunálními odpady. Jedná se především
o systémy odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, o jejich
materiálové a energetické využití. To souvisí také se základními povinnostmi obcí,
jako původců komunálního odpadu, kterými jsou oddělené shromažďování odpadů
utříděných podle druhů a kategorií a jejich předávání k materiálovému a jinému
využití.
Vzhledem k tomu, že obec či město je původcem té části komunálních odpadů,
kterou produkují občané respektive jednotlivé domácnosti, jsou analýzy zaměřeny na
odpad z těchto domácností, tj. domovní odpad. Předmětem prováděných analýz je
tedy domovní odpad (DO). Nikoliv odpad komunální v rozsahu Katalogu odpadů.

2.2.2 Sledované charakteristiky domovního odpadu
Jako základní metodika pro sledování skladby a dalších charakteristik komunálních
odpadů se doporučují standardní sítové analýzy vzorkovaných komunálních odpadů.
Plzeňský kraj
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Ke zkoumání a zejména ke kvantitativnímu a kvalitativnímu popisu odpadu slouží
základní charakteristiky odpadu:
Množství odpadu
Měrná množství (směsného) domovního odpadu ve sledovaných typech zástavby v
kilogramech – pro účely rozborů se jednalo vždy o vzorek minimálně 200 kg (či více)
domovních odpadů z vybrané zástavby.
Skladba odpadu
Podíl (směsného) domovního odpadu v zrnitostních frakcích ve sled.typech zástavby
(hmotnostní % frakcí)
Skladba domovního odpadu v látkových skupinách ve sledovaných typech zástavby
(hmotnostní % látkových skupin – materiálů)
Ostatní fyzikální a chemické charakteristiky
Objemová hmotnost (hustota) směsného domovního
zástavby (kg/m3 ve sběrných nádobách).

odpadu ve

sled.typech

V rámci realizovaných rozborech odpadů nebyla sledována vlhkost vzorků
domovního odpadu a u doposud třech provedených vzorků skladby domovního
odpadu (konkrétně se jednalo o vzorky ze zástavby panelové sídliště města Plzně
v obdobích podzim 2009, zima 2009 a jaro 2010) byly provedeny zkoušky
výhřevnosti těchto vzorků domovních odpadů.
Sledování charakteristik je zaměřeno zejména na sledování množství a skladby
domovního odpadu a velmi omezeně na další fyzikální a chemické charakteristiky.
Důvodem je především finanční náročnost odběru vzorků a jejich laboratorních či
jiných analýz (např. u frakce menší než 40 mm).

2.2.3 Vlastní popis realizace analýzy vzorku domovního odpadu
Skladba je zjišťována metodou sítové analýzy a následného ručního dotřiďování do
předem stanoveného souboru látkových skupin. Pro sítovou analýzu jsou v každé ze
sledovaných zástaveb jednotně užita 3 síta o velikosti ok 40x40 mm, 20x20 mm, 8x8
mm.
Analyzován je reprezentativní vzorek domovního odpadu odebraný z odpadu
svezeného z předem vymezené oblasti. Hmotnost vzorku byla vždy minimálně 200
kg domovního odpadu.
Nadsítná frakce větší než 40 mm je zcela podrobena látkovému rozboru (9 látkových
skupin). Frakce menší než 40 mm se látkově netřídí ani dále nezkoumá.
U všech zrnitostních a látkových skupin je měřena hmotnost. Objem se zjišťuje jak u
jednotlivých látkových skupin ve frakci větší než 40 mm u frakce menší než 40 mm
se objem určuje jako celek.
Analyzované zrnitostní frakce:
•
•

frakce větší než 40 mm,
frakce menší než 40 mm

Plzeňský kraj
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Analyzované látkové skupiny
Tabulka č.3 : Analyzované látkové skupiny

1. stupeň třídění

2. stupeň třídění

3. stupeň třídění

Papír, lepenka, karton
Papírové obaly

Tiskoviny

Karton, lepenka
Kombinované obaly
Jiné obaly
Noviny, časopisy
Knihy
Jiné tiskoviny

Jiný papír

Plasty

Plastové obaly

Fólie
PET lahve
Jiné obaly

Jiné plasty
Sklo

Skleněné obaly nevratné

Čiré sklo
Hnědé sklo
Zelené sklo

Skleněné obaly vratné
Jiné sklo
Kovy

Kovové obaly

Fe kovy
Al kovy

Jiné kovy
Biologický odpad

Kuchyňský odpad
Zahradní odpad

Textil a boty

Minerální odpad
Nebezpečný odpad
Spalitelný odpad

Jemný podíl-podsítná frakce

Plzeňský kraj

Kůže, guma, korek, dřevo
Výrobky pro osobní hygienu,
znehodnocený papír
Frakce menší než 40 mm
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2.2.4 Vymezení konkrétních míst pro realizaci analýzy skladby
domovních odpadů v území Plzeňského kraje
Celkem bylo provedeno 36 jednorázových analýz skladby vzorků domovního odpadu
ve čtyřech ročních obdobích ve devíti zástavbách a pěti lokalitách. Jednalo se o
následující lokality a jejich typy zástaveb:
•

Černošínsko na Tachovsku - vesnická zástavba

•

Město Klatovy – sídlištní zástavba města, vilová zástavba města, vesnická
zástavba (Bezděkov)

•

Město Dobřany – sídlištní zástavba

•

Město Rokycany – sídlištní zástavba města, vilová zástavby města, venkovská
zástavba (příměstské obce)

•

Město Plzeň – sídlištní zástavba

Vybrané lokality byly vybrány dle struktury osídlení specifické pro Plzeňský kraj,
zastoupené velkým počtem malých obcí do 1000 obyvatel (Černošínsko na
Tachovsku), městy od 5 do 10 tisíci obyvateli (město Dobřany), městy nad 10 tisíc
obyvatel (město Rokycany) a statutárním, krajským městem Plzní z převážnou částí
sídlištní zástavby (především zástavby panelového typu).

2.2.5 Výsledky a popis analýz skladby domovních odpadů v Plzeňském
kraji v roce 2009
Jak je uvedeno výše, metoda analýzy rozborů skladby vzorků domovních odpadů je
realizována prostřednictvím tří sít s různě velkými oky (mezerami s tím, že
nejmenším je síto s oky 40 mm. Jednotlivé odpady jsou ručně ze síta odebírány a
menší frakce dle velikosti jednotlivých ok propadávají. Po propadnutí posledním
sítem o velikosti oka síta 40 mm je tato frakce označena jako podsítná frakce a není
dále analyzována, je stanoven pouze její hmotnostní a objemový podíl na celkovém
vzorku.
Zjištění závěrů u podsítné frakce menší než 40 mm:
•

Z celkového množství zaujímá podsítná frakce, tedy frakce odpadů menší než
0,4 cm (která propadla všemi třemi síty v rámci realizace analýzy rozborů
domovních odpadů) v průměru 21% hmotnostního podílu, objemový podíl této
frakce je však pouhých 6,6%. Tato frakce tedy z hlediska svého hmotnostního
podílu tvoří jednu pětinu v rámci celého hmotnostního podílu sledovaných
vzorků domovních odpadů.

•

Tato frakce obsahuje především biologické části (především kuchyňský
odpad), popel, prachové částice a malé části obalových materiálů. Frakce
není dále zkoumána a hodnocena či podrobována dalšímu zkoumání (např.
laboratornímu).

Plzeňský kraj
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•

Největší podíl této frakce v rámci hmotnostního podílu je ve venkovské
zástavbě (31%), naopak v sídlištní zástavbě je tento podíl o polovinu menší
(15,6%).

Další dále v této kapitole zjišťované a popisované výsledky analýzy rozboru skladby
domovního odpadu jsou stanoveny a popisovány bez započtení uváděné podsítné
frakce.

Výsledky dle ročních období a jednotlivých typů zástaveb
Celkové výsledky analýzy skladby domovních odpadů dle jednotlivých tří základních
typů zástaveb (souhrn) včetně celku dle jednotlivých ročních období jsou uvedeny
v následujících tabulkách.
Tabulka č.4 : Výsledky analýzy rozborů domovního odpadu-Jaro

Jaro
Domovní odpad
Vzorek
Frakce

Látková skupina

větší
než 40
mm

Papír/lepenka
Plasty
Sklo
Kovy
Bioodpad
Nápojový karton
Textil
Boty
Minerální odpad
Nebezpečný odpad
Spalitelný odpad
Elektro

Celkem

Objem (m 3)

Hmotnost (kg)
Sídliště
3658,5
859,8

Vilová
3060,0
423,9

Venkov
Vše
3940,0 10658,5
605,6
1889,3

Sídliště
11,0

Vilová
6,0

Venkov
11,0

Vše

7,8

3,5

4,1

28,0
15,4

%
z celku
9,8
11,4
6,0
3,8
29,4
0,9
9,5
0,8
1,2
0,2
14,0
0,6

%
z celku
7,0
10,3
2,1
4,3
40,1
1,1
3,0
0,4
1,8
0,4
7,8
0,3

%
z celku
4,8
9,4
6,9
2,1
19,0
0,4
2,8
1,5
10,3
0,2
9,4
0,2

%
z celku
7,6
10,5
5,4
3,4
28,5
0,8
5,9
1,0
4,3
0,2
11,1
0,4

%
z celku
15,3
45,6
2,8
2,5
11,6
1,5
7,2
0,6
0,3
0,1
8,4
0,4

%
z celku
17,4
34,5
0,9
3,7
23,1
2,1
2,9
0,3
0,7
0,4
7,4
0,2

%
z celku
12,4
35,2
4,4
2,2
11,8
1,2
4,1
10,7
2,9
0,2
5,8
0,1

%
z celku
15,0
40,3
2,8
2,7
14,3
1,6
5,4
3,2
1,1
0,2
7,5
0,3

87,7

78,5

66,8

79,0

96,3

93,6

91,0

94,3

Zdroj: RRA Plzeňského kraje,o.p.s.
Tabulka č. 5 : Výsledky analýzy rozborů domovního odpadu-Léto

Léto
Domovní odpad
Vzorek
Frakce

větší
než 40
mm

Látková skupina
Papír/lepenka
Plasty
Sklo
Kovy
Bioodpad
Nápojový karton
Textil
Boty

Plzeňský kraj

Objem (m 3)

Hmotnost (kg)
Sídliště
7843,0
866,2

Vilová
8000,0
407,4

Venkov
Vše
3717,0 19560,0
616,3
1889,9

Sídliště
14,0

Vilová
10,0

Venkov
8,5

%
z celku
8,5
9,6
5,3
3,6
33,6

%
z celku
11,1
9,0
5,4
2,9
44,7

%
z celku
5,6
10,4
5,2
3,0
27,1

0,8
3,6
0,6

1,0
1,6
0,2

1,2
6,3
0,3

Vše

%
z celku
8,2
9,7
5,3
3,3
33,9

5,1
%
z celku
17,1
31,8
2,4
3,1
21,3

3,7
%
z celku
18,5
40,1
1,9
2,6
20,8

5,0
%
z celku
9,2
44,8
1,8
2,4
13,7

32,5
13,7
%
z celku
14,6
38,8
2,1
2,7
18,4

1,0
4,1
0,4

1,7
4,6
0,5

1,8
1,1
0,1

2,8
6,9
0,3

2,1
4,5
0,3
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Minerální odpad
Nebezpečný odpad
Spalitelný odpad
Elektro

Celkem

3,7
0,3
12,0

2,7
0,0
9,4

3,4
0,6
11,0

3,4
0,3
11,1

0,8
0,1
9,8

0,4
0,1
8,9

0,8
0,4
9,6

0,7
0,2
9,5

0,5

0,0

0,4

0,4

0,2

0,0

0,2

0,2

82,1

88,2

74,6

81,0

93,5

96,1

92,9

94,0

Zdroj: RRA Plzeňského kraje,o.p.s.
Tabulka č. 6 : Výsledky analýzy rozborů domovního odpadu-Podzim

Podzim
Domovní odpad
Vzorek

Sídliště
4420,0
840,7

Hmotnost (kg)
Vilová
Venkov
Vše
8030,0
5027,0 17477,0
423,6
614,0
1878,3

Sídliště
14,0

%
z celku

%
z celku

%
z celku

%
z celku

%
z celku

Frakce

Látková skupina

větší
než 40
mm

Papír/lepenka
Plasty
Sklo
Kovy
Bioodpad
Nápojový karton
Textil
Boty
Minerální odpad
Nebezpečný odpad
Spalitelný odpad
Elektro

15,6
10,7
3,8
2,3
28,4
1,0
2,4
1,2
4,5
0,2
14,6
0,0

8,1
8,6
5,3
3,4
35,0
1,0
3,0
1,2
5,6
0,8
10,5
0,2

9,5
11,4
6,5
2,5
26,9
0,9
2,7
1,0
2,7
0,5
16,3
0,0

11,9
10,5
5,0
2,6
29,4
1,0
2,7
1,1
4,2
0,4
14,2
0,1

Celkem

85,0

82,8

80,9

83,1

6,4

Objem (m 3)
Vilová
Venkov
10,0
11,5
3,1
%
z celku

Vše
35,5
14,4

4,9
%
z celku

%
z celku

24,8
36,3
1,4
2,0
13,8
1,9
2,1
0,7
1,1
0,1
11,2
0,0

20,2
33,6
1,8
2,7
18,2
1,7
3,9
1,2
1,2
0,4
10,6
0,1

13,5
44,5
2,1
2,4
14,8
1,4
1,4
0,6
0,7
0,2
12,3
0,0

19,9
38,5
1,7
2,3
15,1
1,7
2,2
0,8
1,0
0,2
11,4
0,0

95,3

95,5

94,0

94,9

Zdroj: RRA Plzeňského kraje,o.p.s.
Tabulka č. 7 : Výsledky analýzy rozborů domovního odpadu-Zima

Zima
Domovní odpad
Vzorek
Frakce

větší
než 40
mm

Látková skupina

Sídliště
3809,2
813,9

Hmotnost (kg)
Vilová
Venkov
Vše
1890,0
5419,0 11118,2
416,9
636,0
1866,7

Sídliště
11,0

%
z celku

%
z celku

%
z celku

%
z celku

%
z celku

6,9

Objem (m 3)
Vilová
Venkov
6,0
13,0
3,2
%
z celku

Vše
30,0
13,9

3,8
%
z celku

%
z celku

Papír/lepenka
Plasty

11,3
8,7

7,7
8,8

7,8
7,8

9,3
8,4

22,5
33,2

18,2
30,5

15,1
33,8

19,5
32,8

Sklo
Kovy
Bioodpad

5,0
2,7
25,2

4,1
4,7
33,8

4,1
2,2
14,6

4,5
3,0
23,5

1,7
2,1
13,5

1,7
3,4
21,3

2,2
2,4
11,6

1,9
2,5
14,7

Nápojový karton
Textil
Boty
Minerální odpad
Nebezpečný odpad
Spalitelný odpad

1,1
2,9
1,1
0,6
0,5
23,5

1,2
3,0
0,1
3,8
0,1
7,8

0,6
2,3
0,3
2,0
0,3
10,7

1,0
2,7
0,6
1,8
0,3
15,6

2,7
2,2
0,6
0,2
0,2
15,2

3,4
2,2
0,2
0,9
0,1
9,1

1,3
1,7
0,1
0,4
0,1
13,1

2,4
2,0
0,4
0,4
0,1
13,2

Elektro

Celkem

0,2

0,0

2,0

0,8

0,1

0,0

0,8

0,3

82,6

75,1

54,6

71,4

94,0

90,8

82,7

90,2

Zdroj: RRA Plzeňského kraje,o.p.s.

Plzeňský kraj

Strana 18 (celkem 188)

Studie proveditelnosti Integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje

Všechny sledované analýzy jsou uváděny jak v hmotnostním podílu, tak rovněž
v podílu objemovém.

Vybrané
a
sledované
komodity
(druhy)
odpadů
zástavbách a ročních obdobích včetně komentáře

v jednotlivých

Biologické odpady
Mezi biologické odpady jsou řazeny biologické odpady rostlinného původu (zahradní
odpad) a dále pak kuchyňský odpad - zbytky jídla. Dle očekávání z pohledu ročního
období je nejvíce tento odpad ve vzorcích zastoupen v letních a podzimních
měsících, naopak v zimním období kalendářního roku jeho výskyt v domovním
odpadu prudce klesá.
Z hlediska zástavby je jednoznačně nejvíce zastoupen ve vzorku vilové zástavby,
což může být způsobeno malou motivací obyvatel bydlících v tomto typu zástavby
(především jejich sociálního složení) odpad využívat, či ho odděleně shromažďovat
(na místa či do zařízení k tomu určených). Z hlediska obsahu odpadu se jedná
především zbytky rostlinného původu (především tráva) a zbytky jídel.
Naopak, nejméně (a to až o polovinu oproti zástavbě vilové) je obsažen
ve vesnickém typu zástavby, kde je ještě stále tento odpad více využíván, a to jak
kompostováním či zkrmováním ze strany domácího zvířectva (rostlinný – zahradní
odpad), tak zkrmováním domácím zvířectvem (kuchyňský odpad).
U sídlištní zástavby je odhadem z více jak 70% biologický odpad zastoupen
kuchyňským odpadem, především nejrůznějšími zbytky jídel a pokrmů z domácností!
Konkrétní ukazatele u komodity biologické odpady
následném grafu:

jsou uvedeny v tabulce a

Tabulka č. 8 : Biologické odpady v průběhu roku
Hmotnostní podíl (%)
Bioodpad
jaro
léto
podzim
zima

Plzeňský kraj

Sídlištní zástavba
29,4
33,6
28,4
25,2

Vilová zástavba
40,1
44,7
35,0
33,8

Venkovská zástavba
19,0
27,1
26,9
14,6

Celkem
28,5
33,9
29,4
23,5
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Graf č.3 : Bioodpad dle druhu zástavby

Papír, papírové odpady
Do této kategorie jsou řazeny odpady či obaly papíru, které nejsou znehodnocené
(např. mastný papír používaný na balení potravin-je řazen do spalitelného vzorku).
Z největší části se jedná o papírové obaly, noviny, časopisy, letáky, lepenku, knihy či
kartonové obaly či jejich části.
Z hlediska ročního období je jednoznačně prakticky ve všech typech zástavby
největší výskyt papíru zaznamenán na podzim. Je to způsobeno převážně velkým
výskytem letáků a reklamních tiskovin ve všech vzorcích objevených nejčastěji právě
v podzimních vzorcích odpadu. Pravděpodobným vysvětlením jsou největší reklamní
kampaně obchodníků před vánočními svátky organizované právě v podzimních
měsících a stejně tak skutečnost, že tyto reklamní tiskoviny jsou vyrobeny z takových
druhů papíru, které lze v domovních spalovacích zařízeních energeticky zhodnotit
(zejména ve venkovské zástavbě).
Právě reklamní letáky a propagační tiskoviny včetně novin jsou nejvíce ve vzorcích
zastoupeny v průběhu celého roku.
Z hlediska typu zástavby je papír opět nejméně zastoupen ve venkovské zástavbě,
zde je předpokladem jeho využití právě jako palivo do domácích zdrojů vytápění či
jinými způsoby.
Plzeňský kraj
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Konkrétní ukazatele u komodity papír, papírové odpady
následném grafu:

jsou uvedeny v tabulce a

Tabulka č.9 : Papírové odpady v průběhu roku
Hmotnostní podíl (%)
Papír
jaro
léto
podzim
zima

Sídlištní zástavba

Vilová zástavba
9,8
8,5
15,6
11,3

7,0
11,1
8,1
7,7

Venkovská zástavba
4,8
5,6
9,5
7,8

Celkem
7,6
8,2
11,9
9,3

Graf č.4 : Papírové odpady dle druhu zástavby

Sklo, skleněné odpady
V rámci skla jsou ve vzorcích analýzy domovního odpadu zastoupeny skleněné obaly
vratné, skleněné obaly nevratné a ostatní sklo (skleničky, zbytky skla z vyhozených
domácích zařízení apod.). sklo s následně rozděluje podle své barvy na bílé (čiré)
sklo, sklo zelené a sklo hnědé.
Podíl skla a skleněných odpadů ve vzorcích domovních odpadů je jak z pohledu typu
zástavby, tak z pohledu ročního období vcelku konstantní včetně svého
hmotnostního podílu na celkovém vzorku. Byla zjištěna jediná výjimka výrazně
Plzeňský kraj
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nižšího podílu skla u zástavby vilové v jarních měsících, která nemá žádné logické
zdůvodnění či vysvětlení.
Konkrétní ukazatele u komodity sklo a skleněné odpady jsou uvedeny v tabulce a
následném grafu:
Tabulka č.10 : Skleněné odpady v průběhu roku
Sklo
jaro
léto
podzim
zima

Hmotnostní podíl (%)
Vilová zástavba

Sídlištní zástavba
6,0
5,3
3,8
5,0

2,1
5,4
5,3
4,1

Venkovská zástavba
6,9
5,2
6,5
4,1

Celkem
5,4
5,3
5,0
4,5

Graf č.5 : Skleněné odpady dle druhu zástavby

Plasty a plastové obaly
Mezi plasty a plastové obaly, které byly v rámci analýzy vzorků domovních odpadů
odděleně zkoumány byly řazeny fólie, PET láhve a jiné plastové obaly (např. od jídel
či drogistických potřeb). PET láhve byly následně ještě rozdělovány na čiré (čirý
plast) a ostatní.
Průměrný hmotnostní výskyt plastů a plastových obalů je zhruba 9% z celkového
vzorku. Z hlediska ročního období je největší výskyt plastů na přelomu léta a
Plzeňský kraj
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podzimu (teplé období, kdy je větší spotřeba nápojů v PET lahvích), naopak výrazně
prudce klesá obsah plastu ve vybraných vzorcích v zimním období.
Z hlediska typu zástaveb je podobný trend zaznamenáván u venkovské zástavby a
zástavby sídlištní naopak výraznou odchylku zaznamenává vilová zástavba, která
dosahuje v ročních obdobích vyjma jara klesající tendenci.
Je dobré připomenout, že Plzeňský kraj je dlouhodobě a jednoznačně nejlepší
krajem v odděleném sběru plastu jak v celkovém objemu vytříděných plastů, tak
v přepočtu produkce odděleně vytříděných plastů z komunálního odpadu na
obyvatele. Dá se předpokládat, že v porovnání s podobnými analýzami odpadů
v jiných krajích je obsah plastů a plastových odpadů výrazně nižší.
Konkrétní ukazatele u komodity plast a plastové odpady jsou uvedeny v tabulce a
následném grafu:
Tabulka č.11 : Plasty a plastové obaly v průběhu roku
Hmotnostní podíl (%)
Plasty
jaro
léto
podzim
zima

Sídlištní zástavba

Vilová zástavba

11,4
9,6
10,7
8,7

10,3
9,0
8,6
8,8

Venkovská zástavba
9,4
10,4
11,4
7,8

Celkem
10,5
9,7
10,5
8,4

Graf č.6 : Plasty a plastové obaly dle druhu zástavby

Plzeňský kraj
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Spalitelný odpad
Jako spalitelný odpad byly v rámci analýzy rozboru skladby domovního odpadu
řazeny kůže, guma, korek, dřevo a některé výrobky pro osobní hygienu, popř.
znehodnocený (např. mastný) papír.
Zastoupení spalitelného odpadu je v porovnání s jednotlivými ostatními komoditami
(jejich látkovým množstvím) relativně velké. Z hlediska ročního období je jeho obsah
největší v podzimních měsících, v zimních měsících prudce klesá jak ve venkovské,
tak vilové zástavbě (z pravděpodobných důvodů právě pro energetické zhodnocení
v domácích zdrojích - topidlech). Anomálií která výrazně zvyšuje průměr je vzorek ze
sídlištní zástavby v zimním období, který je zkreslený větším velkým výskytem dřeva
v jednom ze zkoumaných vzorků.
Nejmenší podíl spalitelného odpadu
zaznamenáván u vilové zástavby.

je

nejvíce

Konkrétní ukazatele u komodity spalitelných odpadů
následném grafu:

z hlediska

typu

zástaveb

jsou uvedeny v tabulce a

Tabulka č.12 : Spalitelný odpad v průběhu roku
Hmotnostní podíl (%)
Spalitelný odpad
jaro
léto
podzim
zima

Sídlištní zástavba

Vilová zástavba

14,0
12,0
14,6
23,5

7,8
9,4
10,5
7,8

Venkovská zástavba
9,4
11,0
16,3
10,7

Celkem
11,1
11,1
14,2
15,6

Graf č.7 : Spalitelný odpad dle druhu zástavby

Plzeňský kraj
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Odpady vhodné pro energetické využívání (výběr)
Zpracovatel vybral tři základní komodity, které by byly z hlediska své potenciální
výhřevnosti nejvhodnějšími pro budoucí plánované zařízení pro energetické
využívání odpadů ze zkoumané analýzy vzorků – rozborů skladby domovních
odpadů ve všech třech zástavbách. Jedná se o komodity plast, papír, bioodpady a
spalitelný odpad.
Jejich celkový hmotnostní průměr (všech těchto čtyř komodit) se pohybuje
v celkovém průměru všech typů zástaveb v rozmezí od 56,8% do 66,1% (celkový
průměr je cca 61%) celkového hmotnostního podílu. Pro případné energetické
využívání (ať prostřednictvím přímého zařízení pro energetické využití odpadů či jako
nadsítné frakce z mechanické úpravy odpadů) je uvedené množství těchto čtyř
komodit odpadů pozitivním jevem.
Z hlediska ročního období je u sídlištní zástavby výskyt všech těchto složek
jednoznačně konstantní, u zástavby vilové je jeho největší výskyt jako celku v letním
období), a u zástavby venkovské, která má největší rozdíly (nejmenší stabilitu
z hlediska výskytu v ročních obdobích) je jednoznačný vrcholný nárůst podzimním
období s tím, že v zimním období tento výskyt prudce klesá a znovu postupně
relativně strmě stoupá s příchodem jara.
Z hlediska výskytu sledovaných komodit ve všech zástavbách je nejstabilnějším
období podzim (stejně tak je tohoto odpadu v tomto období nejvíce zastoupeno jako
celku v rámci celkového váhového množství ve všech třech typech zástavby),
naopak největší rozdíly jsou v zimním období, kdy je jeho největší výskyt v sídlištní
zástavbě a nejmenší (o skoro 40%) ve venkovské zástavbě.
Konkrétní zjištěné ukazatele u souhrnu vybraných komodit vhodných pro energetické
využívání odpadů jsou uvedeny v tabulce a následném grafu:
Tabulka č.13 : Odpady vhodné pro energetické využívání v průběhu roku
Hmotnostní podíl (%)
Bioodpad+spalitelný+plasty Sídlištní zástavba
Vilová zástavba
+ papír
jaro
léto
podzim
zima

Plzeňský kraj

64,6
63,7
69,4
68,6

65,2
74,3
62,2
58,1

Venkovská zástavba
42,6
54,1
64,1
40,9

Celkem
57,7
62,8
66,1
56,8
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Graf č.8 : Odpady vhodné pro energetické využívání dle druhu zástavby

2.2.6 Celkové zhodnocení analýzy rozboru domovního odpadu ve
vybraných lokalitách Plzeňského kraje
V rámci celkového souhrnu celé prováděné analýzy rozboru domovního odpadu ve
vybraných lokalitách Plzeňského kraje lze konstatovat následující zjištěné
skutečnosti:
Podsítná frakce menší než 40 mm:
•

Z celkového množství zaujímá podsítná frakce, tedy frakce odpadů menší než 0,4
cm (která propadla všemi třemi síty v rámci realizace analýzy rozborů domovních
odpadů) v průměru 21% hmotnostního podílu, objemový podíl této frakce je však
pouhých 6,6%. Tato frakce tedy z hlediska svého hmotnostního podílu tvoří jednu
pětinu v rámci celého hmotnostního podílu sledovaných vzorků domovních
odpadů.

•

Tato frakce obsahuje především biologické části (především kuchyňský odpad),
popel, prachové částice a malé části obalových materiálů. Frakce není dále
zkoumána a hodnocena či podrobována dalšímu zkoumání (např. laboratornímu).

•

Největší podíl této frakce v rámci hmotnostního podílu je ve venkovské zástavbě
(31%), naopak v sídlištní zástavbě je tento podíl o polovinu menší (15,6%).

Plzeňský kraj
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Nadsítná – sledovaná frakce větší než 40 mm:
•

Nejvíce jsou zastoupeny biologické odpady, a to z hlediska hmotnostního podílu
(celkový průměr 28,8%, po přepočtu na celek 23% ), nejvíce ve vilové zástavbě
(38,4%, po přepočtu na celek 30,7%), nejméně v zástavbě venkovské (21,8% po
přepočtu na celek 17,4%).

•

Z hlediska objemového podílu je jednoznačně největší frakce plastů a plastového
odpadu (37,7), která však z hlediska svého hmotnostního poměru je menší než
10%, po přepočtu na celek 8%. Objemový podíl je rovněž větší než váhový u
frakce papíru.

•

Z hlediska potenciálních oddělených využitelných složek odpadů obalů, které jsou
sbírány v rámci odděleného sběru jsou nejvíce zastoupeny z hlediska
hmotnostního plasty (v průměru 9,8% s tím, že jejich výskyt je rovnocenný ve
všech třech typech zástavby, po přepočtu na celek 7,8%), dále pak papír/lepenka
(9,2%, po přepočtu na celek 7,4% s tím, že jeho největší podíl je sídlištní
zástavbě – větší o 39% než ve venkovské zástavbě). Nejméně je zastoupeno sklo
a skleněné odpady (v průměru 5,1% hmotnostního podílu po přepočtu na celek
4%). Celkem jsou tyto tři komodity zastoupeny z hlediska hmotnostního podílu
jednou čtvrtinou, tedy 25%, po přepočtu na celek 20%.

•

Vybraných druhů – komodit sledovaných odpadů (bioodpad, spalitelný odpad,
plasty, papír, textil včetně bot a nápojového kartonu), které mají velký potenciál
výhřevnosti a jsou tak vhodné pro své energetické využití jsou zastoupeny celkem
66,4% hmotnostního podílu, po přepočtu na celek 53,1% a 87,5% podílu
objemového (po přepočtu na celek 81,7% .

•

Výrazně malým (nejmenším) procentem ze všech analyzovaných vzorků odpadů
– v průměru 0,3% hmotnostního podílu (po přepočtu na celek 0,24%) jsou
zastoupeny nebezpečné odpady.

•

Výrazně malým procentem ze všech analyzovaných vzorků odpadů – v průměru
0,3% (po přepočtu na celek 0,24%) hmotnostního podílu jsou zastoupeny
elektroodpady, respektive vyřazené elektrická a elektronická zařízení
z domácností, které nejsou řazeny či charakterizovány jako odpady.

Sledované trendy ukázaly (potvrdily) následující skutečnosti:
•

Nejvíce biologických odpadů se vyskytuje v rámci domovního odpadu v jarním a
letním období, nejméně tohoto druhu odpadu je jednoznačně ve venkovské
zástavbě. Nejvíce je ho zastoupeno ve vilové zástavbě, tedy zástavbě, která je
součástí měst, ale s individuálním typem bydlení (vily, rodinné domy).

•

Největší podíl odpadů s potenciální velkou výhřevností (spalitelné odpady, papír,
plasty, textil, nápojový karton) je obsažen v sídlištní zástavbě naopak nejméně je
ho (o 25% méně oproti sídlištní zástavbě) v zástavbě venkovské. V tomto typu
zástavby, kde se stále vyskytují vlastní lokální topeniště na klasická paliva je
těchto druhů odpadů podstatně méně.
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•

Výše uvedené zjištění potvrzuje skutečnost, že největší podíl tzv. podsítné frakce
z celkového hmotnostního podílu sledovaných vzorků rozborů domovních odpadů
je ve venkovské zástavbě, konkrétně 31%, oproti 15,6% v sídlištní zástavbě.
Podstatnou část tohoto vzorku ve venkovské zástavbě obsahuje popel
z domácích topenišť.

•

Roční období se projevuje nejvíce u komodit bioodpadů (největší podíl jaro a léto)
a u papíru a plastů (nejméně je ho v zimních měsících).

Celkové shrnutí všech rozborů v rámci hmotnostního i objemového sledování včetně
celkových průměrů a uvedení průměru odpadů vhodných k energetickému využití či
dalšímu využití v rámci odděleného systému využitelných složek komunálních
odpadů (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) ukazuje následující souhrnná tabulka.

Tabulka č. 14: Souhrnné výsledky analýzy rozborů domovního odpadu
Objem (m 3)

Hmotnost (kg)
Celý rok
Domovní odpad
Vzorek
Frakce

Sídliště
50,0

Vilová
32,0

Venkov
44,0

Vše
126,0

3380,6

1671,7

2472,0

7524,2

%
z celku
29,2

%
z celku
38,4

%
z celku
21,8

%
z celku
28,8

26,1
%
z celku
14,5

13,5
%
z celku
20,9

17,9
%
z celku
13,1

57,5
%
z celku
15,6

Spalitelný odpad

15,9

8,9

11,8

13,0

11,2

8,9

10,2

10,3

Plasty

10,1

9,2

9,7

9,8

37,4

34,8

40,1

37,7

Papír/lepenka

Látková skupina
Bioodpad

větší
než 40
mm

Sídliště
Vilová
Venkov
Vše
19730,7 20980,0 18103,0 58813,7

11,3

8,5

7,0

9,2

19,8

18,5

12,4

17,2

Sklo

5,1

4,2

5,6

5,1

2,1

1,6

2,6

2,1

Textil

4,6

2,7

3,5

3,8

4,1

2,4

3,6

3,6

Minerální odpad

2,5

3,5

4,6

3,4

0,6

0,8

1,2

0,8

Kovy

3,1

3,8

2,4

3,1

2,4

3,1

2,4

2,6

Nápojový karton

1,0

1,1

0,8

0,9

1,9

2,2

1,7

1,9

Boty

0,9

0,5

0,7

0,8

0,6

0,4

2,8

1,2

Elektro

0,3

0,1

0,7

0,4

0,2

0,1

0,3

0,2

Nebezpečný odpad

0,3

0,3

0,4

0,3

0,1

0,2

0,2

0,2

Celkem

84,4

81,1

69,1

78,6

94,9

94,1

90,6

93,4

Pro energ.využití

73,1

69,1

55,4

66,4

89,6

88,3

84,0

87,5

Zvýšení separace

27,4

22,9

23,1

25,0

61,3

57,2

56,8

58,9

Zdroj: RRA Plzeňského kraje,o.p.s.
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II.

Zhodnocení energetické hodnoty směsných komunálních odpadů
v Plzeňském kraji

2.2.7 Vliv energetického potenciálu SKO na koncepci energetické
výrobny
Spalovny SKO jsou v Evropě obecně navrhovány na výhřevnosti blízké 8 až
10MJ/kg, s tím že spodní hranice technických možností bývá 6 MJ/kg, horní pak 11
až. 13MJ/kg.
Pro nižší hodnoty jsou používány standardní roštová zařízení, která jsou pro horní
hranice modifikována chlazením roštů.
U separované spalitelné složky (zbytkové tzv. lehké složky z mechanickobiologických
úpraven) dochází již k takovému nárůstu výhřevnosti, že spalovací zařízení je nutno
posuzovat na spolehlivý přenos tepla a může dojít ke změně koncepce na kotel
s fluidním topeništěm a s ohledem na jiné spalovací poměry i ke změně návazné
koncepce čištění spalin.
ZEVO Chotíkov je v současné době (příprava dokumentace EIA a dokumentace
k územnímu řízení) koncipováno na rozpětí výhřevností 6 až 13MJ/kg s uvažovanou
střední hodnotou 10MJ/kg. Předběžně je tedy počítáno s chlazeným roštem.

2.2.8 Porovnání předpokladů výhřevnosti SKO s výsledky zkoušek
Regionální rozvojová agentura připravila do dnešního dne 3 (dále protokoly
doložené) velkokapacitní zkoušky SKO z lokality Plzeň Lochotín. Na OZO Ostrava
byly postupně přepraveny 200kg vzorky z podzimního, zimního a jarního období a
byly podrobeny základnímu palivovému rozboru. Výsledky není možno považovat za
statisticky významné. Nicméně skutečnost, že 2 vzorky této již dosti reprezentativní
velikosti mají potenciál výhřevnosti , překračující 14MJ/kg a poslední se blíží 12MJ/kg
je dostatečným důvodem zabývat se touto otázkou systémově.
V každém případě bude dokončen cyklus zkoušek letním (srpnovým) odběrem a jeho
následným vyhodnocením.
Již dnes je však možno konstatovat, že buď bude odpad sídlištního charakteru nutno
posuzovat s potencionálem cca 11 až 15MJ/kg a nebo bude dokonce 1 nižší
výsledek spíše korigovat střední hodnotu kolem 14MJ/kg.

2.2.9 Vliv volby integrovaného systému na koncepci ZEVO Chotíkov.
Z výše uvedených předběžných úvah je nutno při dalším rozpracování problematiky i
nastavení svozových plánů atd. nutno vzájemnou korelací hledat optimální
technickoekonomickou koncepci výstavby ZEVO a odpadů (či jejich složek),
přivážených k energetickému využití.
Škála možností je poměrně široká, nicméně v zásadě budou posuzovány především
2 varianty s následnou vnitřní optimalizací.

Plzeňský kraj

Strana 29 (celkem 188)

Studie proveditelnosti Integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje

•
•

Varianta separovaného svozu větších sídel a zástavby městského typu
Varianta úpravy SKO ze vzdálenějších lokalit s energetickým využíváním
lehké složky

Pozn.: Obě varianty jsou samozřejmě navrhované a budou posuzované pouze pro
mimoplzeňskou oblast a budou tvořit méně než 50% celkově využívaného
objemu, nicméně i tyto skutečnosti jsou dalším potvrzením nutnosti
posuzovat ZEVO na vyšší výhřevnosti.
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2.3 ANALÝZA TRHU S ODPADY
2.3.1 Působení významných původců odpadů (obcí a jejich svazků)
Původcem komunálního odpadu jsou dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. obce.
Pro společné řešení problematiky nakládání s odpady v určitém území mohou obce
vytvářet svazky.
Pod kódy skupiny 20 (Komunální odpady dle Katalogu odpadů) jsou uváděny kromě
odpadů produkovaných obyvateli rovněž směsné odpady produkované organizacemi
v příslušném území. Svoz odpadu probíhá zpravidla společně, tj. nelze rozlišit
kvalitativně, který podíl odpadu přivezeného na skládku nebo do zařízení pochází
z občanské sféry a který z podnikatelské činnosti. Složení odpadu by mělo být
prakticky shodné (u organizací se nejedná o odpad z výrobní činnosti).
Organizace mají smlouvu o svozu a odstranění odpadu s příslušnou odpadovou
společností, která působí v daném regionu. Podíl organizací na celkovém množství
směsného komunálního odpadu představuje cca 30 %.
Jednoznačnými a prakticky jedinými původci komunálních odpadů v Plzeňském kraji
jsou samosprávy měst a obcí dle platného zákona o odpadech
(vyjma
podnikatelských subjektů zapojených do systému nakládání s odpady obcí na
základě písemného smluvního vztahu). V Plzeňském kraji se nachází celkem 501
měst a obcí, tedy 501 původců odpadů. Jsou dělena na čtyři základní kategorie,
obce, obce se statusem městyse, obce se statutem města a obec se statutem
statutárního města (Plzeň). Počty těchto obcí ukazuje následující tabulka a mapa,
která je součástí této kapitoly:
Tabulka. č.15 : Kategorizace obcí dle statutu

Kategorie obce/statut

Počet v Plzeňském kraji

Obec

436

Městys

10

Město

54

Statutární město
Celkem

1
501
Zdroj: ČSÚ
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Obrázek č.1 : Mapa obcí Plzeňského kraje dle jejich statutu
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Obce a města se dle zákona o obcích a rovněž dle občanského zákona mohou
sdružovat za úkolem společného plnění obcím svěřených pravomocí či jejich priorit a
cílů. Na základě těchto skutečností je v Plzeňském kraji evidováno zhruba 40 svazků
či sdružení obcí. Většina svazků či sdružení obcí má všeobecné cíle v rámci svých
zakladatelských dohod a dokumentů. Existují však účelově vymezené svazky či
sdružení obcí, které mají speciální cíl či prioritu za jejímž účelem se sdružují. Mezi ně
patří svazky či sdružení obcí, které se zaměřují speciálně na oblast odpadového
hospodářství
V Plzeňském kraji existuje celkem šest svazků či sdružení obcí, které jsou zaměřeny
na odpady a odpadové hospodářství. Čtyři svazky či sdružení obcí jsou zaměřeny
obecně pro oblast odpadového hospodářství, dva svazky jsou účelově vymezeny
svým vznikem za účelem společného plnění konkrétního specifického cíle v oblasti
odpadového hospodářství. Jedná se o tyto svazky či sdružení obcí- viz.tabulka:
Tabulka č.16 : Přehled svazků obcí pro OH

Název
svazku/sdružení
obcí
Sdružení obcí
Černošín
Svazek obcí okresu
Plzeň-jih pro
odpadové
hospodářství
Polygon, sdružení obcí

Vymezení v rámci
odpadového
hospodářství

Územní působnost

Všeobecné
Vlastnictví svozové
společnosti a zařízení pro
nakládání s odpady

Okres Tachov a část
okresu Plzeň-sever (ORP
Tachov, Stříbro a Kralovice)

Všeobecné

Všeobecné

Okres Plzeň-jih
(ORP Blovice, Nepomuk,
Přeštice, Plzeň, Stod)

Okres Rokycany
(ORP Rokycany)

Všeobecné
Vlastnictví zařízení pro
nakládání s odpady

Okres Domažlice
(ORP Domažlice,
Horšovský Týn, Stod)

Dobrovolný svazek
obcí skládka odpadů
Chotíkov

Účelové
Spoluvlastnictví skládky
odpadů

Okres Plzeň-město a
Plzeň-sever
(ORP Nýřany a Plzeň)

Celkem

Účelové
Svazek obcí sdružení za
účelem získání dotací z
OPI
Čtyři se všeobecným
zaměřením v OH
Dvě s účelově
vymezeným zaměřením v
OH

31

87

64

Sdružení obcí skládka
Lazce GIS

Účelový svazek obcí
pro výstavbu sběrných
dvorů odpadů ve
velkých sídlech
Plzeňského kraje

Počet
obcí

Okresy Plzeň-sever, Plzeňjih, Domažlice, Rokycany,
Klatovy

78

3

8

271

Zdroj: RRA Plzeňského kraje,o.p.s.
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Celkem je členem sdružení či svazků obcí pro odpadové hospodářství v území
Plzeňského kraje 271 měst a obcí (54% měst a obcí).
Reálně je ale těchto obcí celkem 268, protože tři obce/města (Bělá nad Radbuzou,
Spálené Poříčí a Štěnovice) jsou členy dvou svazků/sdružení.
Všechny čtyři z pohledu odpadového hospodářství všeobecně vymezené svazky či
sdružení obcí mají svoji územní působnost (vyjma některých drobných přesahů)
v rámci jednoho okresu (okresy Domažlice, Plzeň-jih, Rokycany a Tachov) a byly
zakládány v devadesátých letech minulého století.
Jsou zaměřené především na realizaci pravidelných svozů nebezpečných a
ostatních vymezených odpadů, za účelem vlastnictví sítě sběrných nádob na
využitelné složky odpadů (Sdružení obcí Polygon a Sdružení obcí Černošín) nebo
jsou vlastníky
podílů (většinou majoritních) ve společnostech, které
provozují zařízení pro zneškodňování odpadů (Sdružení obcí skládka Lazce-GIS, a
Sdružení obcí Černošín, které vlastní i svozovou společnost jako oprávněnou
osobu).
Dobrovolný svazek obcí Skládka odpadů Chotíkov je účelově vymezené
spoluvlastnictvím majetkových podílů řízené skládky odpadů Chotíkov a Účelový
svazek obcí pro výstavbu sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech Plzeňského
kraje jak již název napovídá byl založen za účelem získání finanční podpory
z Operačního programu Infrastruktura na výstavbu sběrných dvorů odpadů ve všech
členských obcích svazku.
Přehled účelových svazků (DSO) či sdružení obcí pro odpadové hospodářství je jako
mapový podklad uveden na konci textu této kapitoly.

Základní charakteristika svazků či sdružení obcí pro odpadové
hospodářství :
Sdružení obcí Černošín (Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky
Černošín)
Poloha: Území okresu Tachov a Plzeň-sever
Správní území obcí s rozšířenou působností Stříbro, Tachov a Kralovice
Počet obcí: 31 členských obcí
Vlastnictví infrastruktury OH, činnost sdružení:
Vlastnictví poměrně rozsáhlé infrastruktury odpadového hospodářství, rozsáhlého
areálu řízené skládky odpadů Černošín (její součástí je vlastní skládka,
administrativní zázemí, kompostárna, bioplynová stanice, dotřiďovací linka na
využitelné složky odpadů a obalů, učebna pro environmentální výchovu a osvětu
v oblasti OH), dále pak síť sběrných dvorů odpadů včetně pozemků a vybavení a
nezbytné svozové a manipulační techniky.
Sdružení založilo a vlastní společnost s ručením omezeným EKODEPON,s.r.o., která
zajišťuje pro členské obce svazku (a stejně tak další obce regionu) kompletní provoz
Plzeňský kraj
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systému odpadového
sdružením.

hospodářství a

všech zařízení a

majetku vlastněného

Kontakt: Předseda : Miroslav Plincelner, starosta města Černošín, Náměstí 1.Máje
62, 349 58 Černošín
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Poloha: Území okresu Plzeň-jih
Správní území obcí s rozšířenou působností Blovice, Nepomuk, Přeštice, Plzeň a
Stod
Počet obcí: 93 členských obcí
Vlastnictví infrastruktury OH, činnost svazku:
Svazek není vlastníkem žádné infrastruktury odpadového hospodářství ani nemá
podíl ve společnosti zajišťující služby v oblasti nakládání s odpady. Jeho činnost je
zaměřena pouze na zajištění pravidelných sběrů a svozů nebezpečných a vybraných
ostatních odpadů pro členské obce svazku či jeho prostřednictvím je poskytována
poradenská činnost obcím svazku. Jeho prostřednictvím vybrané obce získaly do
svého majetku sběrné nádoby na využitelné složky odpadů a obalů.
Kontakt: Předseda : Jan Nový, starosta obce Štěnovice, Čižická 133, 332 09
Štěnovice
Polygon – sdružení obcí okresu Rokycany
Poloha: Území okresu Rokycany
Správní území obce s rozšířenou působností Rokycany
Počet obcí: 64 členských obcí
Vlastnictví infrastruktury OH, činnost sdružení:
Sdružení je vlastníkem sběrných nádob na vytříděné složky komunálního odpadu a
zajišťuje pro své členské obce a města systém sběru a nakládání s využitelnými
složkami odpadů (papír, sklo, plasty, nápojové kartony), na základě smlouvy pak
společné (sdružené) plnění za členské obce v rámci systému EKO-KOM a dále
zajišťuje svozy nebezpečných a ostatních odpadů pro členské obce.
Kontakt: Předseda: Jaroslav Perlík, starosta města Hrádek, Náměstí 8. května 270,
338 42 Hrádek
Sdružení obcí skládka Lazce – GIS
Poloha: Území okresu Domažlice
Správní území obcí s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn, Stod
Počet obcí: 78 členských obcí
Vlastnictví infrastruktury OH, činnost sdružení:
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Sdružení je vlastníkem řízené skládky komunálních odpadů Lazce a vlastníkem
společnosti Lazce-GIS, s.r.o., která skládku odpadů provozuje. Pro členské obce
zajišťuje nákup sběrných nádob pro vytříděné složky komunálního odpadu, sběry a
svozy nebezpečných a objemných odpadů.
Kontakt: Předseda Sdružení: Ing.Libor Picka, starosta města Bělá nad Radbuzou
Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Dobrovolný svazek obcí Skládka odpadů Chotíkov
Poloha: Území okresů Plzeň-sever a Plzeň-město (statutární město Plzeň)
Počet obcí: 3 členské obce (město Plzeň, město Město Touškov, obec Chotíkov)
Vlastnictví infrastruktury OH, činnost svazku:
Svazek má ve vlastnictví řízenou skládku komunálních odpadů Chotíkov, jejíž provoz
je zajišťován prostřednictvím Plzeňské teplárenské,a.s. společnosti vlastněné
Statutárním městem Plzní. Vlastnické podíly jsou město Plzeň 52%, Město Touškov
24%, obec Chotíkov 24%.
Kontakt: Zastupování: čtyřčlenný řídící výbor ( 2 zástupci m. Plzně, po 1 z ostatních
obcí) Administrace zajišťována Správou infrastruktury města Plzně, Malostranská 2,
317 58 Plzeň
Účelový svazek obcí pro výstavbu sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech
Plzeňského kraje
Poloha: Území okresů Plzeň-sever, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy, Rokycany
Počet obcí: 8 členských obcí
Vlastnictví infrastruktury OH, činnost svazku:
Účelový svazek obcí jehož členy jsou města Bělá nad Radbuzou, Nýrsko, Horní
Bříza, Spálené Poříčí, Třemošná, Zbiroh a obce Strašice a Štěnovice byl založen za
účelem společného získání dotace na výstavbu a vybavení sběrných dvorů odpadů
ve všech členských obcích z Operačního programu Infrastruktura. Svazek byl
založen v roce 2005 a po úspěšném získání finančních prostředků z operačního
programu vlastní stavby a vybavení všech sběrných dvorů odpadů.
Kontakt: Předseda výkonné rady: Ing. Libor Picka, starosta města Bělá nad
Radbuzou, Administrace zajišťována Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského
kraje,o.p.s., Sídlo svazku: Riegrova ul.1, 301 11 Plzeň
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Popis činnosti sdružení či svazků obcí pro odpadové hospodářství
Sdružení obcí Černošín
Sdružení vzniklo v roce 1993 na základě zakladatelské smlouvy osmnácti obcemi
okresu Tachov. V současné době je členem sdružení třicet členských obcí, z toho
jich je 29 obcí z okresu Tachov a jedna obec (Úterý) z okresu Plzeň-sever (důvodem
je její komunikační a přirozená spádovost na oblast Bezdružicka). Při podpisu
zakladatelské smlouvy (a dále smluv o vstupu do sdružení) složila každá obec (ve
formě dvou splátek) vstupní poplatek ve výši 650 Kč na jednoho trvale hlášeného
obyvatele (počet obyvatel vztahující se k danému roku). Dle počtu obyvatel
členských obcí sdružení je zajišťována činnost v oblasti odpadového hospodásřství
pro cca 40 tisíc obyvatel ( z přibližného počtu 55 tisíc obyvatel okresu Tachov) a
hodnota členských podílů obcí jeve výši 24 milionů Kč. Obec Černošín vložila svůj
zakladatelský podíl ve formě pozemků pro účel zřízení prvního, základního
strategického cíle sdružení.
Tímto strategickým cílem bylo vybudování a provozování skládky komunálních
odpadů, tento cíl je prezentován i v názvu sdružení. V okrese Tachov existuje velmi
mnoho limitů z hlediska životního prostředí (např. léčebné prameny, rezervace
apod.), a proto byla jako jediná vhodná lokalita pro vybudování skládky komunálních
odpadů sloužící pro okres Tachov nalezena v lokalitě katastrálního území obce
Černošín.
I přes poměrně velké vstupní podíly a tedy relativně velký základní kapitál nebylo
sdružení schopno těmito prostředky finančně zajistit takto velkou investiční akci. Na
základě rozhodnutí nejvyššího orgánu sdružení byly proto vytipováni a vybráni
strategičtí investoři, kterými byly společnosti A.S.A.Vídeň a LEKURYS Plzeň.
Všechny tři subjekty založily za tímto účelem společnost s ručením omezeným s
51% obchodním podílem sdružení obcí. Výstavba skládky byla zahájena v roce 1994
a v témže roce byla uvedena do zkušebního provozu. Cena výstavby první etapy
skládky
(z původně plánovaných tří etap včetně přípravy na další etapy) a
doprovodných zařízení byla 40 milionů Kč a byla financována z půjček, které
poskytly jednotliví společníci podle výše obchodního podílu a z 10 milionové půjčky
od bankovního ústavu. Projekt byl od začátku nastaven tak, aby respektoval
rakouské oborové normy, protože v době jeho přípravy, tedy v roce 1993 nebyla
v České republice k disposici odpovídající moderní technologie skládkování. Právě
z těchto důvodů skládka komunálních odpadů Černošín maximálně vyhovovala a
odpovídala limitům stanoveným v novém zákoně o odpadech, který byl platný od
roku 1995. Základní technické parametry skládky jsou: minerální těsnění, folie,
zařízení na odvod průsakových vod a srážkové vody, odplynovací potrubí, soustava
jímek, obvodová komunikace, digitální váha, administrativní a sociální zázemí.
V současné době je 1.etapa projektu skládky těsně před svým uzavřením a
dokončuje se výstavba 2.etapy, včetně přístavby administrativní budovy. Počet
zaměstnanců skládky – založené společnosti se od jejího uvedení do provozu zvýšil
čtyřikrát. Stejně tak se v současné době připravuje rekultivace 1.etapy skládky a
vybudováním kompostárny na tělese první etapy.
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S ohledem zejména na velmi dobrou ekonomiku provozu se sdružení dohodlo se
svými dvěma obchodními společníky a odkoupilo jejich podíly. Od roku 2001 je
výlučným vlastníkem založené společnosti pouze Sdružení obcí skládky Černošín.
Prostřednictvím společnosti vlastněné sdružením se pro členské obce a rovněž tak
ostatní zákazníky uskutečňuje celé spektrum služeb v odpadovém hospodářství,
především:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sběr a svoz komunálního odpadu,
sběr a svoz velkoobjemového odpadu,
sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu,
uložení komunálního odpadu na skládku,
uložení velkoobjemového odpadu,
přetřídění a uložení nebezpečného odpadu (na skládce mimo kraj),
evidence odpadů z obcí a povinné poskytování údajů okresnímu úřadu,
včetně statistiky,
provoz rekreačního zařízení ve vlastnictví obcí v Krušných Horách.
Vlastnictví a provoz jediného Zařízení pro environmentální výchovu a osvětu
v oblasti odpadového hospodářství (výuková učebna a cesta odpadů v rámci
areálu skládky odpadů)

Sdružení se projektovou dokumentací a investičními prostředky podílelo na výstavbě
sítě sběrných dvorů v celkem 14 členských městech a obcích (dle zájmu a
navrženého podnikatelského záměru vlastněné společnosti vypracovaného na
základě požadavků obcí a počtu obyvatel v těchto obcích). Vlastněná společnost
rovněž zajišťuje pro svoje členské (a rovněž i nečlenské) obce veškeré, především
administrativní záležitosti spojené s účastí obcí v systému EKOKOM. V oblasti
environmentální výchovy a osvěty organizuje semináře, školení a informativní
exkurze / rovněž do zahraničí/, dále poradenskou činnost v oblasti odpadů a
nezbytnou právní pomoc v oblasti odpadového hospodářství obcí.
Uvedený výčet činnosti sdružení, respektive jím vlastněné obchodní společnosti má
neocenitelný význam především pro menší obce, ve svém důsledku jsou zejména
pro tyto obce
nabízené služby a činnosti v oblasti odpadového hospodářství
organizované přes sdružení finančně méně náročnější a v některých případech i
bezplatné než zajištění veškerých služeb klasickým dodavatelským způsobem od
externích společností.
Veškerá činnost sdružení je založena na základě smlouvy o založení (zakladatelské
smlouvy) a na základě stanov sdružení , které byly k 1.1.2002 upraveny dle platných
zákonů.
Orgány sdružení jsou :
•
•
•
•

členská schůze - vrcholný orgán sdružení
předseda sdružení
rada sdružení – výkonný orgán sdružení
kontrolní komise

Všechny orgány byly zvoleny členskou schůzí a jejich volební období je čtyřleté.
V nejvyšším orgánu je každá členská obec bez ohledu na velikost zastoupena
Plzeňský kraj
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jedním hlasem svého zástupce. Svou funkci majitele společnosti vykonává sdružení
prostřednictvím rozhodnutí jediného společníka
ve formě usnesení, přijatého
členskou schůzí.
Činnost sdružení (zejména administrativní) zajišťuje jednatel společnosti, jmenovaný
členskou schůzí. Členská schůze je svolávána í 4 – 5 krát ročně, rada a kontrolní
komise dle uvážení a rozhodnutí předsedy sdružení.
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství vznikl v roce 1994 jako
sdružení 24 obcí za účelem výstavby skládky komunálních odpadů pro celou oblast
okresu Plzeň – jih. Vytipovanou lokalitou pro výstavbu skládky byl prostor „Vysoká“,
nacházející se na katastrálním území města Dobřany. Po provedené změně
majetkových poměrů vytypovaných a určených pozemků pro výstavbu skládky ve
prospěch soukromého vlastníka, ztratilo sdružení svůj základní význam do roku
1997 prakticky nevyvíjelo žádnou činnost.
V roce 1997 ve spolupráci a za podpory, především finanční (převod finančních
prostředků z udělených pokut v oblasti životního prostředí na účet sdružení)
Okresního úřadu Plzeň- jih zahájilo sdružení aktivní činnost a to především v oblasti
svozu a likvidace vybraných problémových složek komunálního odpadu.
Prvním počátečním krokem (na základě provedené analýzy) v rámci činnosti
sdružení bylo zajištění sběru a následné likvidace vyřazených televizorů, televizních
přijímačů pro všechny členské obce sdružení, kterých v té době již bylo celkem 95 (z
celkového počtu sta obcí okresu Plzeň-jih). Při provedení tohoto prakticky
celookresního svozu vyřazených televizorů bylo sebráno a ekologicky zlikvidováno
celkem 5 107 vyřazených televizních přijímačů.
Členský poplatek obcí v této době činil 1,- Kč za obyvatele a rok. Po provedení
uvedeného svozu následovala v krátkém časovém rozpětí realizace dalších svozů
problémových odpadů, zejména vyřazených akumulátorů a pneumatik. Celkem tak
bylo sebráno a ekologicky zlikvidováno 88 797 kg akumulátorových baterií a cca 14
tis. kusů vyřazených pneumatik.
Příčinou oživení činnosti sdružení bylo především ustanovení § 9 tehdy nově
účinného zákona č.125/1997 Sb. o odpadech, který ukládal obcím zabezpečovat
likvidaci nebezpečných složek odpadů odděleně sbíraných z komunálních odpadů na
území obce. Nejenom uvedené ustanovení paragrafu odpadového zákona, ale
především vstřícný přístup Okresního úřadu (převody finančních prostředků z pokut
z oblasti ŽP na účet sdružení) byly podnětem k dalšímu rozšíření činnosti sdružení
od roce 1999, kdy už sdružení zabezpečovalo (na základě požadavku členských
obcí) likvidaci všech nejčastěji se vyskytujících nebezpečných odpadů v komunálním
odpadu. Nezbytným krokem pro komplexní zajištění těchto činností ve prospěch
členských obcí bylo zvýšení členského příspěvku na 7,- Kč za obyvatele členské
obce a rok odsouhlasený nejvyšším orgánem sdružení, shromážděním zástupců (v
tomto orgánu má každá členská obec jeden hlas bez ohledu na velikost obce).
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Všechny plánované sběry a svozy nebezpečných složek odpadů, tedy činnost
sdružení jsou schvalovány shromážděním zástupců dopředu v rámci plánu činnosti
sdružení na následující rok. Přípravu realizace těchto sběrů a svozů zajišťuje
výkonná rada sdružení v čele s předsedou sdružení. Spočívá ve vybrání vhodného
dodavatele (na základě výběru dodavatele v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek), kontroly samotného provedení realizace ze strany vybraného
dodavatele, administrace finančních toků zabezpečení realizace svozů a
závěrečného vyhodnocení svozů. Současně svazek poskytuje pro své členské obce
metodickou pomoc a informace z oblasti odpadového hospodářství.
Na základě změny nové legislativy, především nového zákona o obcích se Sdružení
obcí okresu Plzeň-jih s ohledem na složení svých členů – obcí přetransformovalo
k 1.1. 2001 na dobrovolný svazek obcí pod názvem Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro
odpadové hospodářství.
Právě výše zmíněná povinnost obcí ze zákona o odpadech výrazným způsobem
zvýšila podstatu těchto subjektů, které společným a koordinovaným postupem
samospráv obcí v daných okresech šetří svoje vlastní prostředky, které by byly
nuceny vynakládat ve větší míře jako samostatné subjekty-obce. týká se to
především obcí s malým počtem obyvatel. Naopak větší obce-města ve vícero
případech členy těchto sdružení či svazků nejsou, z důvodu fungování vlastního
systému nakládání s odpady a existencí sběrného dvora v obci (např. na okrese
Plzeň-jih nejsou členy sdružení dvě ze tří tři největších měst okresu co do počtu
obyvatel – město Přeštice a město Starý Plzenec).
V současné době je členem svazku 87 členských měst a obcí. Ze svazku vystoupily
především větší města a obce, které zrealizovaly či uvedly do provozu sběrný dvůr
odpadů a význam sběru vymezených (především nebezpečných odpadů) tak pro ně
ztratil svůj smysl a především ekonomický efekt. Svazku se tím snížil počet obyvatel
a tím i finanční prostředky které jsou stanovené na obyvatele členských obcí a
kalendářní rok. Proto jsou členské příspěvky svazku postupně zvyšovány, na základě
rozhodnutí shromáždění zástupců svazku bude členský příspěvek pro člena svazku,
který na svém území neprovozuje sběrný dvůr odpadů dle zákona o odpadech 50,Kč/obyvatel/rok a 30,-Kč pro obce, na jejichž území je provozován sběrný dvůr
odpadů dle zákona o odpadech. Svazek byl v několika posledních letech finančně
podpořen z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci Programu obnovy a stabilizace
venkovských oblastí a v rámci účelové dotace na zajištění činnosti schválené
zastupitelstvem Plzeňského kraje (v roce 2010).
Svazek má jednoznačný ekonomický význam zejména pro počtem obyvatel malé
obce, kterým se do svazku vložené finanční prostředky na zajištění povinností
ekonomicky vyplatí v porovnání s tím, že by si tuto činnost zajišťovaly vlastními
náklady a prostředky.
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Dobrovolný svazek obcí Skládka odpadů Chotíkov
Sdružení bylo založeno dne 20.12.1996 městem Plzní, Městem Touškov a obcí
Chotíkov na základě smlouvy o sdružení dle § 829 Občanského zákoníku. Účelem
sdružení bylo zajištění společného, ekologicky nezávadného provozování skládky
tuhých komunálních odpadů na katastrálním území obce Chotíkov prostřednictvím
soukromého podnikatelského subjektu podnikatele oprávněného k provozování
skládky s níže uvedenými cíly, které dle dohody účastníků sdružení byly (a stále
jsou) zajišťovány v tomto pořadí:
Vytvořit a naplnit havarijní, rekultivační případně jiný účastníky zřízený fond
Zajistit prostředky pro výstavbu vodovodu pro obce Chotíkov a Kůští
Zajistit prostředky na rozšíření stávající skládky
Z podílů účastníků sdružení obce Chotíkov a města Města Touškov zajistit
splácení jejich závazků vůči městu Plzni dle zvláštní smlouvy o postoupení
pohledávek
5. Zajistit rekultivaci skládky tak, aby bylo možné po ukončení skládkování využít
pozemky k jiným účelům – zejména k zalesnění
6. Zajistit po ukončení skládkování prostředky na monitorování spodních vod
1.
2.
3.
4.

Všechny tři uvedené obce - účastníci smlouvy o sdružení jsou podílovými
spoluvlastníky skládky, která je umístěna na pozemkových parcelách v katastrálním
území obce Chotíkov o celkové výměře 102 9701 m2 a pozemkových parcelách
v katastrálním území obce Kůští o celkové výměře 96 369 m2 se všemi jejich
součástmi a příslušenství. Město Plzeň je podílovým spoluvlastníkem 52/100 ve
vztahu k celku všech uvedených nemovitostí, město Město Touškov 24/100 ve
vztahu k celku a obec Chotíkov rovněž 24/100 ve vztahu k celku předmětných
nemovitostí.
Správu spoluvlastnických podílů, na skládce svěřili účastníci příspěvkové organizaci
města Plzně – Správě infrastruktury města Plzně (SIMP). Město Plzeň na základě
zřizovací listiny této organizace a zbývající účastníci, Město Touškov a obec
Chotíkov na základě zvláštní mandátní smlouvy. Všechny tři obce se dohodly, že
vedení účetnictví a správu fondů povede město Plzeň prostřednictvím Správy
infrastruktury města Plzně.
Na počátku letošního roku byla na základě § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích uzavřena nová smlouva „ Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí“,
tedy provedena transformace dle zákona o obcích. Tento nový svazek spolu
účastníci vytvořili na základě usnesení zastupitelstev všech tří obcí.
Předmětem činnosti tohoto svazku je správa, výstavba a provoz skládky odpadů
v Chotíkově za účelem zneškodnění nebo uložení odpadů, a to v souladu s platnou
legislativou týkající se odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí.
Svazek zahájil svoji aktivní činnost a uzavřel mandátní smlouvu mezi Dobrovolným
svazkem obcí Skládka odpadů Chotíkov a Správou infrastruktury města Plzně, která
bude vykonávat konkrétní administrativní záležitosti svazku. Obdobně tak byla
Plzeňský kraj
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uzavřena smlouva mezi svazkem a Plzeňskou teplárenskou,a.s. na zajišťování
komplexního provozování skládky komunálního odpadu v Chotíkově.
Účelové sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE
Sdružení obcí bylo založeno počátkem roku 1993 z iniciativy měst Horšovského
Týna, Domažlic a několika dalších větších obcí s cílem zajistit na Domažlicku
moderní způsob vedení odpadového hospodářství obcí. Prvořadým cílem bylo
postavit na Domažlicku skládku TKO, odpovídající současným technickým
požadavkům a tuto skládku společně provozovat. Ustavující schůze se zúčastnili
zástupci zakládajících 32 obcí okresu Domažlice. Současně bylo vypsáno výběrové
řízení na stavbu skládky Lazce, jehož se účastnilo 7 firem z celé republiky. V dubnu
byla výborem Sdružení obcí pro stavbu vybrána společnost GIS Stříbro a.s. Pro
stavbu skládky a její následný provoz pak byla založena společnost s ručením
omezeným LAZCE-GIS se sídlem v Horšovském Týně, jejímiž zakladateli a podílníky
se stalo právě Sdružení obcí Lazce a firma GIS Stříbro. Členy Sdružení obcí Lazce
se postupně stala většina obcí okresu Domažlice (nyní je členy 78 obcí z 86 obcí
okresu, v nichž žije asi 58.000 obyvatel), krátce po založení byly ve Sdružení i
okrajové obce z okolních okresů Tachov (Třemešné pod Přimdou 1994-1996) a
Chudenice, Dolany a Poleň z okresu Klatovy (1994- 1997) po dobu, než byly v
uvedených okresech postaveny skládky TKO pro tyto obce příznivěji situované.
Činnost kolem společné skládky TKO Lazce je stále hlavní činností Sdružení obcí
LAZCE.
Hned od počátku se další oblastí činnosti Sdružení obcí LAZCE stala všestranná
podpora tříděného sběru některých druhů odpadů v členských obcích.
Prostřednictvím společnosti s ručeným omezeným LAZCE- GIS bylo pro členské
obce nakoupeno postupně více než 1000 sběrných kontejnerů na sběr skla, papíru a
plastů, byly vydány propagační letáky pro tříděný sběr, distribuované do každé rodiny
v členských obcích. Stav tříděného sběru těchto odpadů se pravidelně sleduje
nadále podporuje. Od roku 1998 k tomu přistoupila i podpora a propagace sběru
nebezpečných druhů odpadu a sběrové dny objemného odpadu v členských obcích.
V čele Sdružení obcí Lazce je osmičlenné předsednictvo, volené na čtyřleté období
(shodné s volebním obdobím obecních zastupitelstev). Prvním předsedou Sdružení
obcí byl od založení v roce 1993 starosta města Horšovský Týn, nynějším předsedou
je od roku 1997 ing. Libor Pícka, starosta města Bělá nad Radbuzou.
Sdružení obcí Lazce úzce spolupracuje v oblasti odpadového hospodářství s
obdobnými sdruženími obcí v sousedních oblastech, především v okresech Tachov a
Plzeň-jih a také v blízkém bavorském pohraničí. Pro funkcionáře členských obcí,
pověřené vedením odpadového hospodářství obcí jsou v poslední době pořádány i
tematicky zaměřené exkurze do sousedních i vzdálenějších oblastí Česka a
Bavorska.
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Krajské sdružení měst a obcí je největším sdružením sdružující samosprávy měst a
obcí v území Plzeňského kraje. Jeho členem je celkem 168 převážně velkých obcí a
měst, ve kterých žije 423 640 obyvatel (více jak 75%obyvatel celého Plzeňského
Plzeňský kraj
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kraje). Sdružení má všeobecnou působnost, je však koncipováno na celokrajné
působnosti a ve svých výkonných orgánech jsou paritně zastoupeny zástupci měst a
obcí všech okresů Plzeňského kraje. Jeho členem je Statutární město Plzeň a 14
z 15 měst, které jsou městy/obcemi s rozšířenou působností státní správy.
Krajské Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) v rámci oblasti
odpadového hospodářství realizovalo ve své době první a ojedinělý projekt
odstranění vyřazených výrobků domácího chlazení, tedy nebezpečných odpadů
s obsahem chlorfluoruhlovodíků (v té době N odpadů) za podpory dotačního titulu
2.6. Ochrana ozónové vrstvy země bylo ekologicky odstraněno 52 tisíc kusů
vyřazených výrobků domácího chlazení z měst a obcí celého plzeňského kraje
s celkovými finančními náklady 40 milionů Kč (dotace SFŽP 32 milionů Kč).
Kromě toho se SMOPK aktivně účastnilo na zpracování Koncepce odpadového
hospodářství Plzeňského kraje a Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje,
samostatně či prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR se účastnilo připomínkování
navržených legislativních norem v oblasti odpadového hospodářství či aktivně
přispělo ke změně legislativy vedoucí ke snížení DPH u některých činností v oblasti
odpadového hospodářství. SMOPK konsolidoval obce a města v kraje v době
aktuální odbytové krize na trhu druhotných surovin v roce 2009.
SMOPK v roce 2010 spolu s Plzeňským krajem, Statutárním městem Plzní a
Plzeňskou teplárenskou,a.s, uzavřel Dohodu o společném postupu a spolupráci nad
tvorbou Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v území
Plzeňského kraje, v rámci které zastupuje samosprávy měst a obcí v Plzeňském
kraji. SMOPK je tak významným subjektem při budoucí tvorbě a realizaci
odpadového hospodářství v Plzeňském kraji.
V rámci úvah a návrhů nad realizací budoucího Integrovaného systému nakládání
s komunálními odpady v území celého Plzeňského kraje hrají dobrovolné svazky
obcí a sdružení obcí v jednotlivých územích kraje možnou velmi výraznou roli.
Důvody jsou následující :
•

•
•

obce jsou dle zákona o odpadech původci komunálního odpadu a v momentu
jeho uložení do určených sběrných nádob majiteli odpadu, který určuje, které
oprávněné osobě odpad předá včetně určení způsobu zpracování tohoto
odpadu
obce, svazky či sdružení obcí jsou majiteli zařízení pro nakládání s odpady
(většinou majoritními vlastníky), mimo jiné řízených skládek odpadů Chotíkov,
Černošín, Němčičky, Štěpánovice, Chotětín. Libkov, , Lazce, Kladruby.
obce – svazky jsou oprávněnými žadateli o veřejnou finanční podporu
z programů – strukturálních fondů Evropské unie, především pak Operačního
programu Životní prostředí.

Všechny tyto skutečnosti a důvody vedou k myšlence, že zmiňované svazky či
sdružení obcí mohou být a pravděpodobně budou významnými subjekty
v rámci tvorby a realizace Integrovaného systému nakládání s komunálními
odpady v území Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
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Obrázek č.2. Mapa Sdružení a svazků obcí pro odpadové hospodářství v PK
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2.3.2 Největší vlastníci a provozovatelé zařízení pro nakládání
s komunálními odpady (zejména SKO a OO)
V Plzeňském kraji jsou veškeré směsné komunální odpady a objemné odpady
komunálního charakteru ukládány do skládek. Není provozováno žádné zařízení pro
využívání nebo úpravu směsných odpadů. Seznam skládek, jejich provozovatelů,
projektovaných a volných kapacit a předpokládaný rok ukončení provozu uvádí
tabulka č.13 v části 1.6.1.
Zařízení uvedená v tabulce č. 9 jsou zaměřena především na úpravu a zpracování
jednotlivých složek KO získaných primárním tříděním.
Tabulka č.10:Zařízení pro nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji (vyjma skládek
odpadů)

Provozovatel

Umístění

Popis

Becker Bohemia

Třídící linka na plasty a papír,

D.O.O.S. TRADE spol. s
r.o.
D+P DEKONT s.r.o.

Sběr a úprava odpadů

ELIOD servis, s.r.o.

FERMET s.r.o.

GZR plast s.r.o.
JMPT a.s.
Kužílek Zdeněk
Melková Drahomíra Mgr.

Kralovice
Zruč - Senec

Zařízení na využívání odpadů
-Drtič dřevního odpadu DRT 900/30;
-drtič plastových odpadů SHINI SG 3048
Sběr, výkup a využívání kabelů REDOMA
-Sběr a lisování odp. polystyrenu-R11,
R12, R13
- tepelné zpracování polystyrenu a
polyethylenu
Zpracování PET lahví
Zpracování plastového odpadu
Zpracování plastového odpadu
Zpracování plastového odpadu

Plzeňský skart, a.s.

Sběr, výkup a využívání odpadů v areálu
bývalých vojenských kasáren

ZKS a.s.

Paketovací lis PRESONA LP 50 VH1

Strašice
Zruč - Senec

Chrást
Plzeň - Karlov
Chrást
Horní Bříza
Zruč - Senec
Rokycany
Štěpánovice
Strašice
Plzeň

Zdroj: seznam zařízení pro OH vedený KÚPK

2.3.3 Zohlednění hlavních rysů situace v sousedních krajích
Plzeňský kraj sousedí ze západní strany s Karlovarským krajem, s nímž má
dodnes nejužší vazby i v oblasti nakládání s odpady z dob působení dřívějšího
Plzeňský kraj
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Západočeského kraje. Ze severní strany sousedí Plzeňský kraj s Ústeckým a se
Středočeským krajem a z jihovýchodní strany s Jihočeským krajem.
Karlovarský kraj představuje zhruba 350 000 obyvatel s produkcí komunálního
odpadu kolem 120 000 tun/rok. Z toho podíl SKO a OO tvoří až 95 000 tun. Zásadní
připravovanou koncepcí nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji je
projekt „Regionální centrum zpracování odpadů KV kraje“, který představuje
zpracování směsného KO metodou MBÚ na palivo z odpadu, které bude využíváno
jako náhrada hnědého uhlí v procesu zplyňování uhlí v provozu Sokolovské uhelné,
a.s., v provozu palivového kombinátu ve Vřesové.
Ústecký kraj sousedí s Plzeňským krajem svým jižním okrajem se spádovou oblastí
svozu odpadů na skládku Vrbička u Podbořan a skládku Tušimice. V obou těchto
lokalitách je připravován záměr na stavbu technologie MBÚ jako výhledové řešení
nakládání se směsnými komunálními odpady. Větší pravděpodobnost realizace této
technologie je na skládce Tušimice provozované Severočeskými doly, a.s.
Středočeský kraj se rozkládá na rozsáhlém území kolem hlavního města Prahy a
nelze na celý region aplikovat jeden model nakládání s komunálními odpady. Pokud
se týká návaznosti na řešenou problematiku v rámci studie proveditelnosti, přichází
v úvahu území nejbližších 4 ORP, tedy Beroun, Rakovník, Slaný, Kladno. Ze
známých projektů jsou připravovány „Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o.
vybudováním integrovaného centra pro nakládání s odpady“ založeného na bázi
zpracování KO metodou MBÚ a alternativně je řešen projekt spalovací energetické
jednotky v Kladně.
Jihočeský kraj.sousedící s PK ve své SZ části se spádovými městy Písek a
Strakonice. Obě města dosud spolupracovala v oblastech odpadových hospodářství
a mají rozvinutou infrastrukturu s centrálními uhelnými teplárnami. Městská teplárna
ve Strakonicích připravuje výstavbu fluidního kotle na biomasu, nejsou vyloučeny ani
úvahy na spoluspalování lehké složky. Je však nutno konstatovat, že JK nemá
zpracovánu ani zadánu žádnou platnou studii k nakládání s SKO a původně
připravovaná spalovna odpadů Mydlovary může být nahrazena jak obdobným
zařízením přímo v Českých Budějovicích nebo může být přijata koncepce
energetického využívání lehké složky či jiný méně systémový krok.V každěm případě
je vyjednávací pozice připravených subjektů PK z tohoto pohledu výhodná.

2.3.4 Svozová mapa SKO a objemných odpadů
Tabulka č. 17 : Obce nad 2000 obyvatel, svozové firmy a cílové skládky komunálního odpadu
Obec
název

kód

Okres
název

kód

Počet
obyvatel

Svozová firma
SKO/OO

Skládka
SKO/ případně OO

Domažlice
Holýšov

553425
553654

Domažlice
Domažlice

CZ0321
CZ0321

Horšovský Týn

553671

Domažlice

CZ0321

4 945 Drůbežářský závod Klatovy, a.s.

Lazce - GIS

Kdyně
Staňkov

553786
554294

Domažlice
Domažlice

CZ0321
CZ0321

5 233 Technické služby Kdyně
3 278 Lazce-Gis, s.r.o. / ZKS,a.s.

Libkov
Lazce - GIS

Plzeňský kraj

10 957 DTS Domažlice, p.o.
4 946 ZKS, a.s.

Lazce - GIS
Vysoká
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Horažďovice
Janovice nad
Úhlavou
Klatovy
Nýrsko

556254

Klatovy

CZ0322

5 650 Rumpold P, spol. s.r.o

Chrást u Příbrami

556394

Klatovy

CZ0322

2 256 Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.

Štěpánovice

555771
556831

Klatovy
Klatovy

CZ0322
CZ0322

22 789 Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.
5 140 ZKS, a.s.

Štěpánovice
Vysoká

Sušice

557153

Klatovy

CZ0322

11 448 Rumpold P, spol. s.r.o

Chrást u Příbrami

Železná Ruda
Blovice
Dobřany
Chlumčany
Chotěšov
Nepomuk
Přeštice
Spálené Poříčí

557528
557587
557676
557781
557838
558109
558249
558362

Klatovy
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Plzeň-jih

CZ0322
CZ0324
CZ0324
CZ0324
CZ0324
CZ0324
CZ0324
CZ0324

2 279
4 088
6 137
2 422
2 762
3 794
7 048
2 715

Stod

558389

Plzeň-jih

CZ0324

3 651 ZKS, a.s.

Plzeň

554791

Plzeň-město

CZ0323

169 935

AVE CZ s.r.o., ZKS, a.s., Becker
Bohemia s.r.o., Rumpold-R Rokycany
s.r.o., ELIOD servis s.r.o., ECO-F a.s.,
Plzeňská Teplárenská a.s.,

Chotíkov, Vysoká,
Něm čičky

Starý Plzenec

558371

Plzeň-město

CZ0323

4 469

Rumpold-R Rokycany, s.r.o. / AVE CZ
s.r.o. + Marius Pedersen a.s.

Němčičky / Vysoká

Šťáhlavy
Horní Bříza
Kaznějov
Kralovice
Líně
Město Touškov

558427
558885
559008
559075
559164
559211

Plzeň-město
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever
Plzeň-sever

CZ0323
CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325
CZ0325

2 248
4 493
3 175
3 528
2 419
2 048

AVE CZ s.r.o. / Marius Pedersen
Becker Bohemia s.r.o.
Becker Bohemia s.r.o.
Becker Bohemia s.r.o.
EKO-SEPAR, s.r.o
AVE CZ, a.s.

Vysoká
Chotíkov
Chotíkov
Kralovice
Vysoká
Vysoká

Nýřany

559300

Plzeň-sever

CZ0325

7 061 EKO-SEPAR, s.r.o

Kladruby, Vysoká,
Chotíkov

Plasy

559351

Plzeň-sever

CZ0325

2 661 Becker Bohemia s.r.o.

Chotíkov, Vrbička, CZ
EKOLOGIE

Tlučná

559491

Plzeň-sever

CZ0325

2 927 EKO-SEPAR, s.r.o

Chotíkov, Kladruby,
Vysoká,

Třemošná

559521

Plzeň-sever

CZ0325

4 854 EKO-SEPAR, s.r.o

Chotíkov, Kladruby,
Vysoká,

Vejprnice

559580

Plzeň-sever

CZ0325

3 437 EKO-SEPAR, s.r.o

Chotíkov, Kladruby,
Vysoká,

Zbůch

559661

Plzeň-sever

CZ0325

2 171 EKO-SEPAR, s.r.o

Vysoká, Chotíkov,
Kladruby

Zruč-Senec
Břasy
Hrádek

559679
559725
559822

Plzeň-sever
Rokycany
Rokycany

CZ0325
CZ0326
CZ0326

2 948 ELIOD servis s.r.o.
2 184 LIDRONE, s.r.o. **
3 003 Rumpold P, spol. s.r.o

Chotíkov, Vysoká
Břasy
Březnice

Mirošov

559997

Rokycany

CZ0326

2 218 Becker Kralovice s.r.o.

Chotětín - Zbiroh,
Vysoká

Rokycany

559717

Rokycany

CZ0326

**

ZKS, a.s.
ZKS, a.s. / Marius Pedersen
ZKS, a.s. / Marius Pedersen
ZKS, a.s.
ZKS, a.s.
Becker Bohemia s.r.o.
ZKS, a.s.
Rumpold-R Rokycany, s.r.o.

14 086 Rumpold - R Rokycany s.r.o.

Strašice

560162

Rokycany

CZ0326

Služby obce Strašice s.r.o. / Rumpold
2 436
- R Rokycany s.r.o.

Zbiroh
Bor
Planá
Stříbro

560260
560758
561134
561215

Rokycany
Tachov
Tachov
Tachov

CZ0326
CZ0327
CZ0327
CZ0327

2 606
4 378
5 588
8 000

Tachov

560715

Tachov

CZ0327

Služby a obchod města Zbiroh s.r.o.
EKODEPON s.r.o.
EKODEPON s.r.o.
EKODEPON s.r.o.

12 476 A.S.A. Březová

Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká/Chotíkov
Vysoká
Němčičky
Vysoká

Němčičky
Strašice / Němčičky
Chotětín - Zbiroh
Kladruby
Černošín
Kladruby
Tisová

dnes SITA CZ a.s.
SKO/OO
je-li uvedena firma za lomítkem - OO je odvážen jinam než SKO
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Pohyb odpadů přes hranice kraje:
Becker Kralovice
- cca 60% SKO vyváží na skládku Vrbička, s.r.o. (Ústecký kraj) - rok 2008 cca 580 t
SKO, a dále cca 2 % vyváží na skládku CZ EKOLOGIE – HOLDING, s.r.o.
(Středočeský kraj) – rok 2008 cca 20 t.
Becker Bohemia
- cca 4 485 t/rok (r. 2008) SKO vyváží na skládku Vrbička, s.r.o. (Ústecký kraj)
- cca 3 100 (r. 2008) vyváží na skládku CZ EKOLOGIE – HOLDING, s.r.o.
(Středočeský kraj)
- OO vyváží na skládku Vrbička, s.r.o. (Karlovarský kraj) - rok 2008 cca 590 t SKO, a
dále cca 1 % vyváží na skládku CZ EKOLOGIE – HOLDING, s.r.o. (Středočeský kraj)
– rok 2008 cca 10 t
Ekodepon
dovoz (Lázně Kynžvart a Teplá cca 1 000 t/rok)
dovoz Mariánské Lázně SKO 2883 t/rok, OO 323,3 t/rok
Rumpold P
vývoz z oblasti Sušicka a Horažďovicka na skládku Březnice u
% ostatních odpadů)
Množství odvezeného odpadu mimo kraj 9 185 t/rok 2009
A.S.A. skládka Tisová
vývoz
SKO
vývoz
OO

Příbrami (cca 99

2 358 t/rok 2009 (Tachov)
561 t/rok 2009 (Tachov)

Celková bilance pohybu komunálních odpadů přes hranice kraje:
Vývoz odpadu:
Dovoz odpadu:

20 289 tun SKO + OO
4 206 tun SKO + OO

Celková bilance pohybu komunálních odpadů přes hranice území Plzeňského kraje
je tedy výrazně záporná. Množství cca 16 000 tun SKO (OO) představuje cca 10 %
celkové produkce těchto druhů odpadu.
S touto skutečností je nutno počítat i v rámci celkové bilance odpadů z hlediska
naplnění kapacit navrhovaných zařízení. Na straně druhé je možno tento stav
výhledově změnit, případně vlivem změn poměru cen za ukládání odpadů do skládek
a cen za zapracování odpadů v zařízeních dojde ke změně poměrů dovoz/vývoz
samo vlivem trhu.
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Obrázek č.3 : Svozová mapa komunálního odpadu obcí Plzeňského kraje
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2.3.5 Cenové úrovně jednotlivých zařízení, především skládek odpadů,
poplatky za skládky
V rámci Studie proveditelnosti jsou jednoznačně nejvýraznější cenové úrovně
zařízení pro odstraňování odpadů, tedy cenové úrovně řízených skládek odpadů na
území Plzeňského kraje.
Vlastní cena jedné tuny odpadů je složena ze tří základních složek, a to zákonného
poplatku za uložení odpadů do skládky, finanční rezervy za uložení do skládky a
vlastní cenou za realizovanou službu v rámci níž je rovněž obsažen zisk
provozovatele skládky odpadů. Výraznou složkou ceny jedné tuny odpadů uložených
do skládek je zmiňovaný zákonný poplatek. Vykytuje se jak u opadů nebezpečných
(ukládaných na skládkách nebezpečných odpadů), tak u odpadů ostatních,
především pak směných komunálních a objemných. Je rozdělen na dva samostatné
poplatky, a to na poplatek za odstraňování odpadů a kompenzační poplatek za
skládkování odpadů.
Poplatky se podle zákona skládají ze dvou složek, základní za vlastní uložení
odpadu a rizikové za uložení nebezpečného odpadu. Obě složky až do roku 2009
progresivně rostli tak, aby původci byli stimulováni k omezování vzniku odpadů a
zavádění jiných technologií a používání vstupních surovin, které nejsou zdrojem
nebezpečných odpadů. Toto progresivní zvyšování poplatku stanovené zákonem o
odpadech ukazuje
Tabulka č.18 : Progresivní zvyšování poplatku stanovené zákonem o odpadech

Kategorie odpadu

2002 - 2004

2005 - 2006

2007 - 2008

2009 a
následující léta

Nebezpečný

1100,- Kč

1200,- Kč

1400,- Kč

1700,- Kč

Komunální a ostatní

200,- Kč

300,- Kč

400,- Kč

500,- Kč

Již od roku 2009 není legislativně ošetřeno postupné navyšování výše ceny poplatku
za uložení na skládky, jako velmi výrazného motivačního stimulu vedoucího
k používání jiných technologií nakládání s komunálními odpady.
Poplatek za ukládání odpadů do skládek je výrazným ekonomickým nástrojem
v odpadovém hospodářství. Novelou zákona o odpadech č.154/2010 Sb. byla do
českého právního řádu (samotného zákona o odpadech) implementována směrnice
Evropské unie o odpadech a mimo jiné stanovena hierarchie nakládání s odpady.
Tato hierarchie určuje odstraňování odpadů jako poslední a tedy z hlediska
kvalifikace jako obecně nejméně přijatelný způsob nakládání s odpady.
V rámci budoucích změn legislativy a ekonomiky odpadového hospodářství se dá
velmi reálně předpokládat, že skládkování odpadů, jako odstraňování odpadů, které
je využíváno v oblasti především směsných komunálních odpadů jako převažující
způsob nakládání s odpady v ČR a Plzeňském kraji (zde téměř stoprocentní) bude
výrazným způsobem znevýhodňováno! V odpadové terminologii se hovoří „o odklonu
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skládkování, které je pouhým odstraňováním odpadů ve prospěch jiných technologií,
které odpady využívají“.
Nejúčinnějšími nástrojem pro tuto změnu jsou nástroje ekonomické, především pak
samotný zmiňovaný poplatek za uložení na skládku. Předpokládá se tedy, že výše
poplatku v ¨horizontu cca pěti kalendářních let výrazným způsobem poroste.
Předpokladu či prognóze zvyšování poplatku za uložení na skládku jako základního
ekonomického nástroje budoucího odpadového hospodářství v České republice se
věnuje následující kapitola 1.4 této Studie proveditelnosti.
Z hlediska zaměření studie proveditelnosti jsou podstatné náklady na ukládání
odpadů do skládek. Následující tabulka uvádí ceny za uložení SKO a OO na
nejvýznamnějších skládkách odpadů v Plzeňském kraji (vč. 20 % DPH).
V níže uvedené tabulce jsou stávající aktuální ceny (dle ceníků) největších a
nejvýznamnějších (co se týká stávající i budoucí kapacity) řízených skládek
komunálních odpadů v území Plzeňského kraje.
V tabulce jsou uvedeny ceny dle oficiálních ceníků, běžnou skutečností je, že většina
svozových odpadářských společností jako oprávněných osob má u provozovatelů
skládek tzv.“ množstevní smluvní slevy“, které se odvíjí od množství odpadu, který na
příslušnou skládku odpadů odváží. Tyto ceny (jsou předmětem obchodního tajemství
v rámci uzavíraných smluv) tedy mohou být nižší (odhadem až o max.20%).
Tabulka č.19: Ceník za uložení 1 t komunálního odpadu do skládek (rok 2010)

Skládka odpadů
EKODEPON s.r.o.
Skládka Černošín
Marius Pedersen a.s.
Skládka Vysoká u Dobřan
EKODEPON s.r.o.
Skládka Kladruby
LAZCE – GIS s.r.o.
Skládka Horšovský Týn - Lazce
SITA CZ, a.s.
Skládka Břasy
Odpadové hospodářství města Klatov
Skládka Štěpánovice
Plzeňská teplárenská, a.s.
Skládka Chotíkov
Rumpold-R Rokycany s.r.o.
Skládka Němčičky
Služby a obchod města Zbiroh s.r.o.
Skládka Chotětín

Směsný komunální
odpad

Objemný odpad

1 306,- Kč

1 306,- Kč

1 356,- Kč

1 380,- Kč

1 306,- Kč

1 306,- Kč

1 326,- Kč

1 326,- Kč

1 416,- Kč

1 416,- Kč

1 445,- Kč

1 272,- Kč

1 262,- Kč

1 262,- Kč

1 416,- Kč

1 416,- Kč

1 402,-Kč*

1 416,-Kč*

Ceny vč. 20 % DPH
*Skládka odpadů slouží jen pro město Zbiroh a některé vybrané obce Mikroregionu Zbirošsko
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Při detailním pohledu na ceny za uložení jedné tuny směsných komunálních a
objemných odpadů do skládek odpadů je rozmezí ceny u směsných komunálních
odpadů 183,-Kč (nejlevnější skládka odpadů Chotíkov, nejdražší skládka odpadů
Štěpánovice) u objemného odpadu je rozdíl cen nepatrně nižší obdobný 144,-Kč
(nejlevnější skládka odpadů Chotíkov, nejdražší skládky odpadů Břasy, Němčičky a
Chotětín).
Vyjma skládky odpadů Štěpánovice jsou ceny za odstranění jedné tuny směsných
komunálních odpadů a jedné tuny objemných odpadů na všech ostatních skládkách
buď zcela stejné či mají minimální rozdíl v řádu několika málo desítek korun.
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2.4 VYTIPOVÁNÍ LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ ODPADOVÝCH CENTER
2.4.1 Lokality vhodné pro vznik center
Z hlediska velikosti obcí a jejich rozložení v regionu a rozmístění skládek odpadů
s potřebným zázemím lze uvažovat v podstatě o sedmi lokalitách vhodných pro vznik
center pro nakládání s odpady. Jedná se o tyto lokality:
A. Plzeňsko - skládka Chotíkov
- dostatečný prostor a zázemí pro vybudování zařízení na úpravu či využívání
komunálních odpadů;
- přímá návaznost na svoz odpadů z města Plzně s nízkými přepravními
náklady;
- provozovatel Plzeňská teplárenská, a.s. je vlastněn městem Plzní (organizační
předpoklad zajištění odpadů pro zpracování z území města Plzně v množství
až 50 000 t/rok);
- dostupná přepravní vzdálenost ze skládky Němčičky (ukládáno v současné
době 11 000 t SKO/rok);
- dostupná přepravní vzdálenost ze skládek Černošín (11 800 t SKO/rok) a
Kladruby (8 900 t SKO/rok);
- dostupná přepravní vzdálenost přímého svozu z oblasti Plzeň – sever (7 000 t
SKO/rok);
B. Přešticko - skládka Vysoká
- dostatečný prostor a zázemí pro vybudování zařízení na úpravu či využívání
komunálních odpadů;
- množství dnes ukládaného odpadu ve výši 53 500 tun/rok (z toho ale část
odpadů tvoří podíl svozu z města Plzně);
- umístění na páteřní přepravní trase Klatovy – Plzeň;
- dostupná přepravní vzdálenost přímého svozu z oblasti Plzeň – jih ;
C. Rokycansko
- možnost sloučit odpad ukládaný na skládky Němčičky, Břasy, Zbiroh a
Strašice do jednoho místa a zajistit tak kapacitu k potenciálnímu využití nebo
k dálkové přepravě do zařízení pro využívání odpadů;
- množství SKO dnes ukládaného na uvedené skládky představuje 19 000
tun/rok;
D. Tachovsko, Černošínsko
- v součtu významné množství odpadu vhodného ke zpracování (až 20 700 tun
SKO/rok)
- vhodnost vybudování centrálního sběrného (svozového) místa pro překladiště
a transport odpadů do zpracovatelského centra;

Plzeňský kraj

Strana 56 (celkem 188)

Studie proveditelnosti Integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje

E. Horšovský Týn, Domažlicko - skládka Lazce-GIS
- potenciál cca 11 500 t SKO za rok;
- možnost vybudovat překladiště komunálního odpadu pro transport výhřevného
podílu SKO do ZEVO Chotíkov;
- další podíly odpadu z malých obcí ukládat do skládky;
F. Klatovsko, Kdyně
- skládka Štěpánovice může sloužit jako sběrné místo SKO ze širšího okolí;
- možnost vybudování překladiště pro dálkový transport odpadů na skládku
Vysoká, případně až do ZEVO Chotíkov;
- potenciál cca 10 000 tun SKO za rok;
G. Horažďovicko, Sušicko
- v součtu významné množství odpadu vhodného ke zpracování (až 10 0000
tun SKO/rok);
- v současné době odváženo na skládky mimo území kraje;
- v Horažďovicích je vybudována překládací stanice, které je možno využít pro
přepravu odpadů do zařízení pro využívání odpadů;

2.4.2 Předpokládaná bilance toků odpadů do zpracovatelských center
A. ZEVO Chotíkov
Základní příjem odpadů bude ze svozové oblasti města Plzně a jejího okolí. Dalším
zdrojem odpadů pro energetické využití bude oblast Rokycanska, Černošínska,
severní Plzeňsko (Kralovicko) a oblast Horšovský Týn. Konkrétní popis těchto oblastí
je následující.
50 000 t/rok – statutární město Plzeň včetně okolních obcí zahrnutých do přímého
svozu SKO.
15 000 t/rok – oblast Černošínska – odpady svážené v současné době na skládku
Černošín a Kladruby (provozovatel EKODEPON, s.r.o.). V úvahu přichází selektivní
svoz odpadů, kdy budou v jiném režimu sváženy větší (plynofikované) obce a zvlášť
menší obce s převažujícím lokálním vytápěním (energeticky méně hodnotné odpady,
které budou ukládány na skládku).
Pro energeticky hodnotné odpady bude vybudováno překladiště, odkud bude odpad
přepravován do ZEVO Chotíkov. Přepravní vzdálenost 44 km.
15 000 t/rok – oblast Rokycanska – odpady v současné době svážené na skládky
Němčičky, Břasy, Zbiroh, Strašice.
Pro zajištění ekonomicky a ekologicky efektivní přepravy bude vybudováno
překladiště, odkud bude odpad přepravován do ZEVO Chotíkov. Přepravní
vzdálenost 26 km.
7 000 t/rok – oblast severního Plzeňska, Kralovicko – přímý svoz odpadů bez
překládání do ZEVO Chotíkov. Přepravní vzdálenost 10 – 30 km.
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10 000 t/rok – oblast Horšovský Týn – Lazce – GIS – dálková přeprava odpadů do
ZEVO Chotíkov. Vzdálenost 50 km. Energeticky nevyužitelné podíly SKO budou
ukládány na skládku.
Celkem: 95 – 100 000 tun SKO/rok.
B. MBÚ Vysoká
15 - 20 000 t/rok – oblast Plzeň – jih (Přeštice, Dobřany, Blovice, Nepomuk.....)
Přímý svoz odpadů bez překládání do MBÚ Vysoká. Přepravní vzdálenost do 30 km.
Svoz na skládku Vysoká by mohl pokrýt i jižní část Rokycanska, jak je tomu i
v současné době. Rovněž lze pro zpracování uvažovat objemný odpad ze sběrných
dvorů na území města Plzně.
10 - 15000 t/rok – Klatovsko - odpad vhodný ke zpracování technologií MBÚ bude
svážen přímo (ze skládky Kdyně - Libkov 41 km a z Klatov 25 km).
10 - 15000 t/rok – Horažďovicko, Sušicko
Kapacitu potřebnou pro vytížení linky MBÚ na Vysoké by bylo možno doplnit o
odpady z Horažďovicka a Sušicka, které jsou v současné době odváženy na skládky
mimo region. K tomu lze využít překladiště komunálního odpadu vybudované
v Horažďovicích.
Celkem: 35 – 50 000 tun SKO + OO/rok

2.4.3 Návrh přímého svozu SKO a objemného odpadu do ZEVO Chotíkov
(Plzeň a okolí)
Přímý svoz směsného komunálního odpadu (bez překládání) do zařízení bude
prováděn z míst, odkud je vzdálenost na skládku Chotíkov (nebo Vysoká) nižší, než
ekonomické náklady na překládací stanice a jejich provoz.
Z tohoto hlediska lze zajišťovat přímý svoz směsných komunálních odpadů do ZEVO
v Chotíkově nebo do zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů (MBÚ) na
skládce Vysoká do cca 30-40 km.
Pro transport do zařízení ZEVO Chotíkov připadá v úvahu zejména území města
Plzně a nejbližší okolí, a dále lokalita Severní Plzeňsko (Třemošná, Plasy, Kralovice,
Kožlany...). Přímý svoz je reálný rovněž z lokality Stříbro-Kladruby, odkud může být
ekonomicky výhodnější přepravovat odpad do ZEVO Chotíkov přímo bez překládání
v uvažované stanici v Černošíně.
Pro lokalitu Vysoká u Dobřan zajišťuje soukromý provozovatel svoz zejména v oblasti
Plzeň-jih a jižní části Rokycanska. Další odpady do zařízení budou směřovány
dálkovou přepravou z překladišť.
Ve zpracovatelském středisku MBÚ na Vysoké je uvažováno s výrobou paliva
z odpadu. Toto palivo bude vyráběno nejen ze směsného komunálního odpadu, ale
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také z energeticky využitelného objemného odpadu soustředěného ve sběrných
dvorech obcí nebo na velkých skládkách odpadů.
Objemný odpad bude ve sběrných střediscích předupraven (zmenšení objemu, a tím
přepravních nákladů) a bude transportován ke zpracování nákladními automobily.
Zpracováno tak může být až 20 000 tun objemného odpadu. V součtu s očekávaným
podílem vyrobeného paliva z SKO tak může být „k dispozici“ až 40 000 tun paliva
z odpadu k dalšímu energetickému využití v regionu na zařízení, které bude
schopno takto upravené palivo využívat.

2.4.4 Předpokládaný návrh rozdělení území Plzeňského kraje dle
rozmístění zařízení a vyhodnocení dopadů na obce, jejichž odpad
bude či nebude zpracován v ZEVO Chotíkov
Směsný komunální odpad a objemný odpad budou sváženy svozovými vozidly
odpadových společností do odpadových center (dnešní velké skládky odpadů), kde
budou překládány nebo tříděny, případně upravovány nebo zpracovávány.
Plzeň – skládka Chotíkov – ZEVO
V areálu skládky Chotíkov bude realizováno zařízení pro energetické využití odpadů
(ZEVO) s kapacitou 95 000 tun/rok. Vstupní surovinou bude směsný komunální
odpad.
Základním potenciálem pro naplnění kapacity zařízení bude směsný komunální
odpad produkovaný na území města Plzně, jehož evidované množství představuje
50 – 55 000 tun/rok. Další podíly odpadů určených k energetickému využití v ZEVO
budou dodávány buď přímým svozem odpadu (do vzdálenosti cca 30 km) nebo
z překladišť komunálního odpadu vybudovaných v regionálních odpadových
centrech.
Kralovicko, Plasko, severní Plzeňsko
Produkce SKO v tomto regionu představuje cca 7 000 tun/rok. Místní skládkové
kapacity budou v roce 2015 zcela vyčerpány. Vzhledem ke vzdálenosti od
navrhovaného centra ZEVO Chotíkov lze odpad do zařízení dodávat přímým svozem
bez překládání. V současné době zajišťuje sběr a svoz SKO a OO v oblasti
především společnost BECKER Bohemia, a.s.
Rokycansko – skládka Němčičky
Předpoklad využití bývalého vojenského depozitu v blízkosti skládky Němčičky jako
areálu pro úpravu odpadů a jako překladiště směsného komunálního odpadu.
Výhledové směřování veškerých komunálních odpadů z okresu Rokycany do tohoto
překladiště nebo zpracovatelského střediska, tj. kapacita dnešní skládky Břasy,
Strašice, Zbiroh a Němčičky.
Celkové množství ukládaného SKO do skládky Němčičky představuje v současnosti
cca 11 000 t/rok. Kapacita překládacího střediska může být cca 15 000 tun SKO (po
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přičtení regionální produkce okresu Rokycany a odečtení podílu odpadu, který je
svážen z území Plzně).
Významné odpadové společnosti regionu jsou Rumpold-R. s.r.o. a Lidrone spol.
s r.o.
Černošínsko – skládka Černošín, Kladruby
Množství SKO ukládaného do skládek Černošín a Kladruby v současné době
představuje 20 000 tun/rok. Svozová oblast zahrnuje města jako Stříbro, Bor,
Kladruby, ale podstatnou část tvoří malé obce. Část SKO je v zimním období
zatížena popelovinami, výhřevnost odpadu je celkově nižší – venkovské zástavby
využívají k topení částečně i odpad (papír, dřevo...).
Pro oddělení energeticky hodnotného podílu odpadů je možno provádět selektivní
svoz SKO dle převažujícího druhu vytápění a vybudovat překládací zařízení pro SKO
s kapacitou cca 15 000 tun/rok. Část odpadu s nízkým energetickým potenciálem
nadále ukládat do skládky (5 000 tun). Alternativně je možno svážet SKO ze Stříbra,
Kladrub a dalších obcí ve směru ZEVO Chotíkov přímo bez překládání v Černošíně.
Horšovský Týn – skládka LAZCE-GIS
Množství SKO ukládaného do skládky činí 11 600 t/rok. Složení odpadu smíšená
zástavba – pouze města Horšovský Týn a Domažlice, jinak malé obce.
Rovněž ve svozové oblasti skládky LAZCE-GIS je možno provádět selektivní svoz
SKO dle převažujícího druhu vytápění a vybudovat překládací zařízení pro SKO
s kapacitou cca 10 000 tun/rok pro přepravu do ZEVO Chotíkov. Část odpadu
s nízkým energetickým potenciálem nadále ukládat do skládky.
Vysoká u Dobřan – Marius Pedersen
Skládka s dlouhou životností, množství SKO uloženého za rok činí 53 000 tun, jedná
se o největší kumulaci komunálního odpadu v Plzeňském kraji. Významnou část
odpadu (cca 25 000 tun/rok) tvoří SKO z města Plzně. Tato kapacita přejde po
realizaci ZEVO na Chotíkov.
Areál skládky Vysoká má předpoklady pro vybudování zařízení na úpravu směsných
komunálních odpadů metodou MBÚ, kapacita zařízení 30 – 50 000 tun/rok. Zdrojem
odpadů bude kromě oblasti Plzeň-jih také Klatovsko, případně Sušicko a
Horažďovicko.
Jednotka MBÚ je určena především pro výrobu energeticky hodnotného (až 16
MJ/kg) paliva ze směsného komunálního odpadu. Kromě SKO bude schopna
zpracovávat také objemný odpad a další spalitelné odpady nekomunálního
charakteru.
Do zpracovatelského zařízení mohou být dodávány vytříděné spalitelné odpady ze
sběrných dvorů v obcích a rovněž z území města Plzně. Množství vyrobeného paliva
z odpadu může dosáhnout až 20 000 tun/rok z SKO a dalších 20 – 25 000 tun
z objemného odpadu a dalších spalitelných odpadů.
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Podsítná frakce z úpravy odpadu bude ukládána po biologické deaktivaci do skládky
nebo může eventuelně být energeticky využita v ZEVO Chotíkov.
Klatovsko – Štěpánovice
Množství SKO ukládaného na skládku činí v současné době 7 500 t/rok. Převažující
podíl tvoří odpad z města Klatov. Toto množství odpadu není efektivní pro
zpracovatelské technologie.
Efektivním koncepčním řešením by bylo soustředění odpadu z obcí Kdyně, Klatov a
okolí a zajistit přímý odvoz ke zpracování na skládku Vysoká v množství cca 10 000
tun SKO za rok.
Vybudování překládací stanice v areálu skládky Štěpánovice by vzhledem ke
vzdálenosti od navrhovaného zpracovatelského střediska Vysoká nebylo ekonomicky
efektivní.
Horažďovicko a Sušicko
Do systému je nutno zahrnout i odpad z Horažďovicka a Sušicka, který je
v současné době odvážen na skládky mimo území Plzeňského kraje. Předpokládá se
odvoz SKO a OO na skládku Vysoká ke zpracování (cca 10 – 15 tis. tun směsného
komunálního odpadu) s využitím překladiště v Horažďovicích.
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Obrázek č.4 : Nakládání se SKO z obcí a měst v Plzeňském kraji po roce 2016
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2.5 ZHODNOCENÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ A PODMÍNEK A
JEJICH VÝVOJE (VČ. EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ
LEGISLATIVY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ
REPUBLICE)
2.5.1 Legislativa Evropské unie
Rámcová směrnice Rady č. 75/442/EHS o odpadech
Základním evropským předpisem pro oblast nakládání s odpady je Rámcová
směrnice 2008/98/ES. Obsahuje elementární normy nakládání s „běžnými“ odpady
produkovanými především fyzickými osobami. Nevztahuje se tak na nakládání
s radioaktivními odpady, se zdravotnickými odpady, s některými druhy vybraných
výrobků (elektrozařízení, akumulátory, baterie a další), s odpady z těžby nerostů,
odpadní plyny aj. (čl. 2 Směrnice).
Směrnice má sladit především pojmosloví v této oblasti (pojem „odpad“ a
„odstraňování odpadu“, viz čl. 1 Směrnice), stanovit povinnost zpracovávání a
aktualizace národních koncepcí nakládání s odpady, nutit členské státy k prevenci,
recyklaci a zpracování odpadů, získávání druhotných surovin a případně energie a
jakékoliv jiné postupy umožňujícího opětovné použití odpadů (čl. 3 odst. 1 Směrnice,
tzv. hierarchie nakládání s odpady). Ve směrnici je promítnut princip integrované
ochrany životního prostředí (čl. 4 Směrnice), tj. jakékoliv opatření na odstraňování
odpadů nesmí zároveň ohrožovat lidské zdraví (hluk, zápach) a jiné složky životního
prostředí (voda, ovzduší, půda, rostliny a živočichové). Členské státy jsou povinny
určit odpovědný orgán za plánování a organizaci v oblasti nakládání s odpady,
povolování a kontrolou stanovených povinností při provádění opatření v této oblasti
(čl. 5 Směrnice).
Nejpodstatnějším ustanovením Směrnice je čl. 7, který zavazuje členský stát přijmout
taková nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že každý držitel odpadu jej předá
soukromému nebo veřejnému zařízení, které odpad sbírá, nebo podniku, který
provádí odstraňování odpadu, nebo jej sám odstraní v souladu s článkem 4
Směrnice (viz výše). Náklady na odstraňování odpadu v souladu se zásadou
„znečišťovatel platí“ nese držitel, který se odpadu zbavuje, nebo z jehož činnosti
vznikl (čl. 12 Směrnice).
Zařízení umožňující držiteli odevzdat v něm odpad musí projít povolovacím
procesem příslušného orgánu členského státu (čl. 8 Směrnice) a podléhat přiměřené
pravidelné kontrole (čl. 9 Směrnice). Samotné podmínky povolovacího procesu jsou
na samotném členském státu. Obdobným procesem musí projít zařízení (podniky),
které zajišťují „přepravu, sběr, skladování, skládkování nebo zpracování vlastních
odpadů, i podniky, které sbírají nebo přepravují odpady v zájmu třetích stran“ (čl. 10
Směrnice).
S ohledem na skutečnost, že Směrnice byla tvořena a přijata v první polovině 70. let
minulého století (15. července 1975), neodpovídá soudobým potřebám společnosti,
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zejména technickému pokroku i právnímu vnímání na systém nakládání s odpady.
Na základě 6. Akčního programu byla připravena Tématická strategie pro
předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci1, která stanovuje postup pro dosažení
těchto cílů. Vedle preference prevence vzniku odpadů a jejich recyklace je odpad
shledán nejen jako plnohodnotná druhotná surovina, ale i zdroj energie. Spolu
s návrhem Tématické strategie je připravován návrh nové Rámcové směrnice o
odpadech, která je momentálně projednávána Evropským parlamentem.
Revize stávající Směrnice by měla přinést zejména tyto změny:
•
•
•

vyjasnění některých definic užitých ve Směrnici (definice odpadů a rozdílu mezi
využitím odpadů a jejich odstraňováním včetně stanovení způsobu výpočtu
energetické účinnosti využívání odpadu);
zavedení environmentálního cíle snižování dopadu vzniku odpadů a nakládání s
nimi na životní prostředí, a to po celou dobu životnosti;
snaha zjednodušit platný právní rámec (integrace některých dílčích „odpadových“
směrnic do této směrnice, např. směrnice 75/439/EHS o nakládání s odpadními
oleji a k integraci směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech).

Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů
Účelem této Směrnice (její čl. 1) je nastavit takové technicko-bezpečnostní
požadavky na umístění skládek, jejich provoz a ukládání odpadů, které nejen
zabezpečí naplňování Rámcové směrnice o odpadech (především její čl. 3 a 4,
příloha č. I a II Směrnice), ale zároveň stanoví postupy a návody pro předcházení
nebo maximální omezení negativních účinků skládkování odpadů na životní prostředí
(zejména znečištění povrchových nebo podzemních vod, ovzduší, půdy, lidské
zdraví).
Členské státy musí dle čl. 3 odst. 1 tuto Směrnici použít na jakoukoliv skládku
definovanou v čl. 2 písm. g) Směrnice (tj. krátkodobou i dlouhodobou, povrchovou
nebo podpovrchovou) po celou dobu její životnosti. Skládky jsou rozděleny celkem
do tří kategorií (čl. 4 Směrnice) - skládky nebezpečných odpadů, skládky odpadů
neklasifikovaných jako nebezpečné a skládky inertních odpadů. Za účelem omezení
přijímání biologicky rozložitelných odpadů na skládky mají členské státy přijmout
vnitrostátní strategii nakládání s tímto druhem odpadu. Strategie by měla obsahovat
opatření zaměřená na dosažení cílů stanovených v čl. 5 odst. 2 Směrnice, zejména
pomocí recyklace, kompostování, výroby bioplynu nebo materiálového a
energetického využití. Těmito cíli je dosažení postupného snižování hmotnostních
procent biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku z celkového
množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce
1995. Postupně od implementace Směrnice do vnitrostátního právního řádu musí být
dosaženo po pěti letech 75 %, po osmi letech 50 % a 35 % hmotnostního snížení.
Členské státy musí zajistit, že na skládky nebudou ukládány kapalné odpady,
odpady, které jsou v podmínkách skládky výbušné, žíravé, oxidující, vysoce hořlavé,
nemocniční odpad a jiné klinické odpady pocházející z léčebných nebo veterinárních
zařízení a v neposlední řadě celé použité pneumatiky a drcené použité pneumatiky
(čl. 5 odst. 3 Směrnice). Nesmí být ředěny a míšeny odpady za účelem naplnění
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kritérií pro přijímání odpadu na skládku (čl. 5 odst. 4 Směrnice). Provoz skládky může
být zahájen jedině po absolvování povolovacího procesu vedeného příslušným
státním orgánem (čl. 7, 8, 9 a 10). Na skládku určité kategorie lze přijímat jen odpad
s příslušnými vlastnostmi (čl. 6 Směrnice). Předpokládané náklady na uzavření
skládky a následnou péči ukončení provozu alespoň po dobu třiceti let by měly být
hrazeny ze státem stanovené finanční jistiny (rezervy) vytvářené provozovatelem
skládky (čl. 10 Směrnice).
Samotný provoz skládky, její kontrola a monitoring je podrobně upraveno v čl. 11, 12
a v příloze č. III Směrnice. Uzavření skládky je možné až po konečné kontrole
příslušného orgánu členského státu a vydání povolení s uzavřením. Toto ovšem
nezbavuje provozovatele skládky odpovědnosti za případné negativní dopady
uzavřené skládky na životní prostředí (čl. 13 Směrnice). Zcela jistě nejvíce
sledovaným ustanovením Směrnice je její čl. 14, který stanovuje, že stávající
povolené nebo provozované skládky mohou nadále fungovat pouze tehdy, splní-li
bezodkladně podmínky dané Směrnicí, maximálně však do 8 let od dne
implementace Směrnice do vnitrostátního právního řádu (v České republice tedy do
konce dubna 2012). O naplňování Směrnice jsou opět členské státy povinny každé tři
roky zpracovávat zprávy. Smysl Směrnice nelze spatřovat pouze v tom, že stanovuje
podmínky pro provoz skládek, ale nepřímo tím nutí členské státy k vývoji a zavádění
alternativních způsobů nakládání (odstraňování) s odpady

2.5.2 Právní úprava nakládání s odpady v České republice
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon o odpadech a jeho cíl a účel
Zákon o odpadech představuje základní vnitrostátní legislativní rámec odpadového
hospodářství, přesto není komplexním právním předpisem pro tuto oblast. V celé
řadě záležitostí nakládání s odpady, ať již vzhledem k jejich specifickému charakteru
(např. radioaktivní odpad, odpadní vody, odpadní plyny), nebo zohledňujíce jejich
specifika využití, je přijata celá řada zvláštních právních předpisů (např. obalové
odpady).
Koncepce zákona vychází ze dvou základních předpokladů, a to odpovědnosti
původce odpadu (včetně úhrady nákladů vynaložených na nakládání s odpady) a
hierarchii nakládání s odpady. Nejde-li předejít vzniku odpadu (§ 10 odst. 1 zákona o
odpadech – „Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.“),
musí být omezováno jeho množství, zejm. množství nebezpečných odpadů (nebo
s nebezpečnými vlastnostmi). Vyprodukované odpady by měly být prvořadě využity
k původnímu účelu (angl. reusing), není-li to možné, jejich jiné využití nesmí ohrozit
životní prostředí ani lidské zdraví. Jiným využitím se myslí především recyklace
(využití materiálové), stejně tak jako využití energetické (výroba tepla, elektřiny
náhradou za klasické zdroje paliv např. uhlí, ropa, zemní plyn). Na konci této
stupnice stojí „pouhé“ odstranění odpadu nesledující materiálový nebo energetický
efekt. Odstranění (spálení, skládkování) odpadu musí probíhat v souladu
s požadavky na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Nejrozšířenější formou
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odstraňování odpadů v České republice je jeho skládkování (ať již povrchové nebo
hlubinné). Důvody jsou nasnadě, původci odpadů nejsou jednak dostatečně
motivováni k jiným způsobům nakládání s odpady a dále nejsou dostatečně
podporovány jiné alternativní způsoby nakládání s odpady.
Zákon o odpadech preferuje jednoznačně materiálové využití před jiným využitím
odpadů, zejm. energetickým (§ 11 odst. 1 zákona o odpadech). Tato podmínka
nemusí být dodržena, jestliže neexistuje jiná alternativa (z ekonomických, časových
nebo prostorových důvodů), jak s odpadem naložit, ovšem, je-li tak v souladu
s příslušným plánem odpadového hospodářství (čl. 11 odst. 2 zákona o odpadech).
Jde-li o preventivní nástroje vzniku odpadů, pak je zákon o odpadech nijak
nerozvádí, jen u některých výrobků stanovuje povinnost zpětného odběru, což je
jedno z opatření prevence vzniku odpadu (např. elektrozařízení). Předpokladem
využívání odpadů před jejich pouhým „odstraňováním“ je dostatečná ekonomická
motivace, kapacita zařízení schopných odpady zpracovat a využít a rovněž poptávky
po produktech z takto využitých odpadů. V této oblasti jsou zatím jen některé druhy
odpadů žádaným zbožím, zejména obalové odpady.
Plán odpadového hospodářství České republiky
Na základě zákona o odpadech jsou zpracovávány v oblasti nakládání s odpady
významné koncepční dokumenty, které v souladu se zákonnými požadavky navrhují
konkrétní cíle a způsoby předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Jde o plány
odpadového hospodářství, bez jejichž zpracování by nemohl bát zákon o odpadech
prováděn. Jejich obsah je dělen do dvou částí, tzv. analytické, popisující stav
nakládání s odpady v daném území (u příslušného původce odpadu) včetně
množství produkce a na podkladě této části je zpracovávána část návrhová
(závazná), která obsahuje stanovené cíle a opatření pro kontrolu a vyhodnocení
plánu nebo jeho změnu. Vzhledem k tomu, že povinnost zpracovat plány
odpadového hospodářství je v zákoně od samého počátku jeho účinnosti, je již
vytvořena na sebe navazující soustava plánů zpracovaných příslušnými původci a
orgány (viz níže). Rozpracovanost plánů odpadového hospodářství je odvozena od
toho, pro jaké území je zpracováván popř. pro jakého původce odpadů. Základní
obsah závazných částí plánů je dán v § 42 odst. 4 zákona o odpadech (POH ČR), §
43 odst. 4 zákona o odpadech (krajské POH), § 44 odst. 9 zákona o odpadech a §
28 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.
Na vrcholu těchto dokumentů stojí Plán odpadového hospodářství České republiky
(nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
(dále jen „POH ČR“), který byl přijat na období 10 let (počínaje 1. červencem 2003 do
31. června 2013), s tím, že podle § 42 odst. 5 zákona o odpadech musí být POH ČR
změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl
zpracován.
Kromě Plánu odpadového hospodářství jsou (byly) zpracovány rovněž plány
odpadového hospodářství všech krajů (jako vyšších územních celků) a původců
odpadů dle vymezení okruhu původců odpadů stanovené produkcí jejich odpadů (u
veřejnoprávních původců odpadů obcí, jsou to obce přibližně s počtem obyvatel
větším než 4 tisíce obyvatel).
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Závazná část POH ČR (příloha nařízení) určuje kvantitativní i kvalitativní cíle pro
odpadové hospodářství České republiky, celkem jich je 31 (3 základní strategické, 18
hlavních a 10 dílčích cílů) obsažených v kapitolách 1 – 8 plánu. Cíle POH ČR
vyplývají zejména z požadavků právních předpisů Evropské unie v oblasti nakládání
s odpady. Závazná část POH ČR, včetně jejích změn, je závazným podkladem pro
zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a pro rozhodovací a jiné činnosti
příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství (§ 42
odst. 6 zákona o odpadech).
Mezi cíle POH ČR se zásadním vztahem k odpadovému hospodářstvím obcí lze
uvést tyto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu;
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů;
Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání
s odpady;
Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání
s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování;
Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich
propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti
území;
Nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních
prostředků, nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů ze státních
prostředků;
Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících
odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 %
do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000;
úroveň sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení na 4 kg
na osobu za rok z domácností do 31. 12. 2006 (dotýká se obcí jen nepřímo);
Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve
srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování;
Uzavřít a rekultivovat skládky, které nejsou dlouhodobě schopny plnit zákonné
požadavky na provoz a technický stav; skládky odpadů, které nesplňují podmínky
stanovené zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, provozovat
nejdéle do 16. 7. 2009 na základě rozhodnutí krajského úřadu v souladu se
schváleným plánem úprav skládky (dotýká se obcí jen nepřímo);
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 %
hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020
nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.

V rámci pravidelného souhrnného vyhodnocování účinnosti POH ČR v posledních
letech bylo identifikováno několik problematických okruhů, u nichž se plánem
stanovené cíle nedaří naplňovat. Jde zejména o cíle, které mají úzkou vazbu na
odpadové hospodářství územních samosprávných celků, resp. Obcí :
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•
•
•

propojení integrovaných systémů nakládání s odpady na regionální úrovni do
celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území (bod
3.4. v příloze nařízení vlády);
zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve
srovnání s rokem 2000 (bod 3.6. v příloze nařízení vlády);
snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil roce 2010 nejvíce 75 %
hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020
nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995
(bod 3.8. v příloze nařízení vlády).

Důvodem pro nenaplňování těchto cílů je především chybějící podpora ekologicky
příznivějších aktivit při nakládání s komunálním odpadem (obce přirozeně sládkují,
jelikož je ekonomicky únosnější než třídění a energetické využívání odpadů),
neustále se měnící a někdy ne zcela jasný legislativní rámec nakládání s odpady,
nedostatečná podpora státu (zejm. ekonomická) pro materiálové využívání odpadů i
příliš ambiciózně stanovené cíle v POH ČR bez ohledu na realitu.

2.5.3 Legislativní a ostatní změny v oblasti odpadového hospodářství
v letech 2008 - 2010
Návrh novel zákona o odpadech
V rámci let 2008 až 2010 byly ze strany Ministerstva životního prostředí navrženy dvě
velké legislativní změny zákona o odpadech. Obě tyto změny nepošli vnějším
připomínkovým řízením.
V dubnu roku 2008 byla ze strany Ministerstva životního prostředí předložena do
vnějšího připomínkového řízení tzv.“Velká novela zákona o odpadech“, která byla
novým zákonem o odpadech. Velmi obsáhlý legislativní dokument, který měl spolu
s přílohami 1 200 stránek textu a paragrafů byl v rámci vnějšího připomínkového
řízení, které bylo ze strany ministerstva označeno jako projednání s veřejností
odmítnut významnými institucemi stovkami připomínek k jednotlivým návrhům,
z nichž drtivá většina byla připomínkami závažnými či podstatnými. Vyjma ostatních
rezortních ministerstev jako ústředních orgánů státní správy (především Ministerstva
průmyslu a obchodu) byly největšími oponenty velké novely Svaz měst a obcí ČR,
Asociace krajů ČR a Hospodářská komora. Na základě řady těchto připomínek (které
nebyly vypořádávány) byly práce na této novele a jejím dalším legislativním procesu
zcela zastaveny.
V létě roku 2008 představil Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR Strategii
rozvoje odpadového hospodářství v obcích a městech ČR jako vlastní dokument,
respektive vlastní pohled samospráv obcí, měst a krajů na budoucnost odpadového
hospodářství s požadavkem, aby byl základem pro diskusi nad budoucností
odpadového hospodářství v ČR a stejně tak základem pro novou budoucí legislativu
odpadového hospodářství.
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O rok později, v dubnu roku 2009 byl přímo ministrem životního prostředí představen
nový zákon o odpadech, který měl údajně vyjít ze řady připomínek subjektů a
institucí podaných v rámci vnějšího připomínkového řízení velké novely zákona o
odpadech v roce 2008. I tento zákon byl představením ministra Bursíka poslán do
vnějšího připomínkového řízení jako diskuse s veřejností a stejně jako předchozí
velká novela zcela odmítnut všemi institucemi veřejné správy včetně svazů a
organizací zastupující průmysl. Z důvodu očekávané nové Evropské směrnice o
odpadech byly práce na zákoně pozastaveny bez toho, aniž by byly připomínky
v rámci vnějšího připomínkového řízení vypořádány.
Změna Plánu odpadového hospodářství České republiky
Na základě dlouhodobého požadavku Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a
Hospodářské komory ČR byl na konci roku 2009 změněn Plán odpadového
hospodářství České republiky.
Z POH ČR byla vypuštěna úprava, která zakazovala podporu výstavby spaloven
odpadů (zařízení pro energetické či termické nakládání s odpady) ze státních
prostředků.
Spolu se změnou dokumentů Operačního programu Životní prostředí schválenou
v prvním čtvrtletí roku 2010 ze strany Monitorovacího výboru Operačního programu
Životní prostředí, kdy byla umožněna výstavba zařízení pro energetické využívání
odpadů (definované z hlediska výroby energií) jako zařízení jiného způsobu
využívání odpadů (v rámci tzv. velkých projektů OPŽP) byla otevřena cesta
k podpoře energetického využívání odpadů v České republice jak ze zdrojů České
republiky, tak rovněž strukturálních fondů Evropské unie.
Novela zákona o odpadech
Novela zákona o odpadech publikovaná ve sbírce zákonů pod číslem 154/2010 Sb.,
je především provedení transpozice požadavků vyplývajících ze směrnice
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o
odpadech, tedy tzv. rámcové směrnice o odpadech, která byla publikována dne 22.
listopadu 2008 v Úředním věstníku EU a do 12. prosince 2010 mají členské státy
převzít její požadavky do vnitrostátních právních řádů. Tato nová směrnice nahrazuje
několik platných právních předpisů Evropských společenství v oblasti nakládání
s odpady, konkrétně směrnici Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání
s odpadními oleji, v platném znění, směrnici Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince
1991 o nebezpečných odpadech, v platném znění a směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech, v platném znění.
Základním věcným cílem navrhovaného zákona je stanovení hierarchie způsobů
nakládání s odpady a podmínek, kdy je možno se od hierarchie v konkrétních
případech odchýlit.. Tato hierarchie je následující:
•
•
•
•
•

předcházení vzniku odpadů,
příprava k opětovnému použití odpadů,
recyklace odpadů,
jiné využití odpadů včetně energetického,
odstranění odpadů
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Změny některých definic reagují na potřebu zajištění souladu s definicemi rámcové
směrnice. Jde zejména o úpravu pojmů odstraňování a využívání odpadů a o
definování zcela nových pojmů opětovné využití, příprava k opětovnému využití a
zpracování odpadů. Pokud jde o klíčovou definici odpadu, návrh zákona stanoví
(opět v souladu s novým řešením podle rámcové směrnice) podmínky, za kterých
není nutné považovat věc za odpad, nýbrž za vedlejší produkt a kritéria, za kterých je
možné uznat, že odpad se stal výrobkem.
V souvislosti se snahou zajistit splnění recyklačních cílů daných evropskými předpisy
se výslovně rozšiřuje stávající možnost obce stanovit obecně závaznou vyhláškou
obce systém nakládání s komunálními odpady i na biologicky rozložitelnou složku
komunálního odpadu. Návrhem novely zákona je nově zdůrazněna možnost pro
obce zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat biologický odpad rostlinného
původu. Náklady obcí na zavedení systému třídění a svozu biologicky rozložitelného
odpadu však nelze odhadnout, neboť jsou závislé na mnoha faktorech. Teoreticky lze
předpokládat úspory biologicky rozložitelného odpadu při zavedení systému jeho
třídění v porovnání s ukládáním odpadů na skládku, avšak zároveň dojde ke zvýšení
nákladů za svoz odpadů (biologicky rozložitelný odpad + komunální odpad).
V návaznosti na požadavek směrnice se zavádí povinnost zpracovat programy
předcházení vzniku odpadů, které budou obsahovat konkrétní opatření a cíle
k předcházení vzniku odpadů. Programy budou součástí plánů odpadového
hospodářství.
Ustanovení upravující skládkování odpadů se mění tak, aby bylo dosaženo plné
slučitelnosti se směrnicí 1999/31/ES. Provoz skládky se rozděluje na tři fáze a
v souladu s požadavky směrnice bude krajský úřad, který vydal souhlas k provozu
skládky, nově provádět kontrolu skládky před zahájením ukládání odpadů a udělovat
souhlas s jejím uzavřením. Provozovatel skládky bude mít povinnost finančně zajistit
první fázi provozu skládky ještě před zahájením jejího provozu.
Teze budoucího nového zákona o odpadech
Díky personálním politickým změnám ve vedení Ministerstva životního prostředí ČR,
s příchodem tzv.“úřednické vlády“ zahájil nový ministr životního prostředí ČR
veřejnou diskusi s výraznými subjekty primárně se podílejícími a především
odpovědnými za nakládání s komunálními odpady a odpady obecně v České
republice.
Cílem této široké debaty a diskuse (diskuse u kulatého stolu všech subjektů a
následně práce jednotlivých expertních skupin) měly být základní teze budoucího
zákona o odpadech, který by jasně deklaroval budoucnost a stabilitu odpadového
hospodářství v české republice.
Teze zákona byly zpracovávány i v době působnosti dalších dvou nastupujících
ministrů životního prostředí. V současné době má dokument pod názvem „Rozšířené
teze rozvoje odpadového hospodářství ČR“, který byl diskutován opravdu všemi
významnými subjekty odpovědnými a realizujícími odpadové hospodářství v ČR svoji
finální podobu s cílem projednání stávající úřednickou vládou s následným
předložením novému ministrovi životního prostředí, který vzejde z výsledků voleb do
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v květnu 2010.
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Samotný dokument „Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství ČR“ je
rozčleněn na tři základní části z nich první se věnuje tezím k zákonu o odpadech,
druhá tezím k zákonu o obalech a třetí k tezím k zákonu o výrobcích s ukončenou
dobou životnosti. Tyto zákony vztahující se k specifickým odpadovým tokům jsou
ekvivalentem řešení, které se používá v jiných státech EU (například řešení, kdy
rámcový zákon o materiálových tocích nebo obecný zákon o výrobcích s ukončenou
životností je doprovázen vládními nařízeními pro jednotlivé kategorie odpadů nebo
výrobků s ukončenou životností). Český ústavní pořádek však vyžaduje, aby
povinnosti byly ukládány samostatnými zákony, neboť povinnost nelze uložit vládním
nařízením tak, jak je to možné například v SRN.
Nový zákon o odpadech by měl dle samotného textu dokumentu „Rozšířené teze
rozvoje odpadového hospodářství ČR“ obsahovat zejména následující věcné okruhy
(viz.citace):
•
•
•
•

Uvedení hlavních pojmů, společných pro všechny hlavy zákona
Vymezení základních vlastností odpadů (ostatní, nebezpečné apod.)
Hierarchie nakládání s odpady
Základní povinnosti při nakládání s odpady, které jsou společné pro všechny
odpady
o Přeshraniční přeprava
o Hlavní ekonomické nástroje
▪ Poplatek za odstraňování odpadů
▪ Kompenzační poplatek pro obce se skládkou
▪ Zařízení pro sběr, úpravu, zpracování a odstraňování odpadů (vymezení
základních zařízení a podmínek pro jejich provoz, včetně administrativních a
ekonomických nástrojů v podobě rezerv, pojištění apod.)
▪ Jednotlivé skupiny (toky) odpadů budou řešeny samostatných hlavách
(vymezení specifických pojmů, technická, organizační opatření, specifická
zařízení na sběr, úpravu, případně zpracování odpadů, specifické ekonomické
nástroje)
▪
▪
▪
▪
▪

o Komunální odpady a jemu podobné odpady
Systém nakládání s odpady v obci
Využitelné složky KO
BRKO (řešení pro komunální BRO, technické podrobnosti v kap. o BRO)
Začlenění původců do systému obce
Zpoplatnění občanů a původců
o Biologicky rozložitelné odpady

o Nebezpečné odpady
▪ Hodnocení vlastností NO
▪ Nakládání s NO
▪ Odpady ze zdravotnictví
o Odpady ze stavebnictví
o Sedimenty a kaly
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▪
▪

o Vybrané odpady
▪ PCB
▪ Odpadní oleje (za předpokladu, že budou vyňaty z povinnosti zpětného
odběru)
▪ Odpad z výroby oxidu titaničitého
▪ Odpady azbestu
Evidence odpadů a zařízení
Plány a programy
o Plán odpadového hospodářství
o Program předcházení vzniku odpadů jako součást POH
• Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
• Sankce

Předpokládá se, že budoucí nový zákon o odpadech (dle těchto tezí) převezme jako
základ současný zákon o odpadech , a to v oblastech, které se ukázaly jako plně
funkční a vyhovující pro provoz odpadového hospodářství.
Ve vlastním textu dokumentu Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství ČR“
v části věnované zákonu o odpadech jsou uvedeny zásady, podle kterých je potřeba
upravit a doplnit některé části stávajícího zákona o odpadech tak, aby nový zákon
plně odrážel požadavky evropských směrnic a současně reflektoval na vývoj v oblasti
hospodaření s odpady.
Dokument „Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství ČR“ je po
několika letech prvním dokumentem odpadového hospodářství, na kterém se
Ministerstvo životního prostředí jako na kompromisním dokumentu shodlo s
významnými subjekty realizujícími a majícími odpovědnost za oblast
odpadového hospodářství, především v oblasti komunálních odpadů, tedy se
samosprávami měst a obcí (zastoupeny Svazem měst a obcí ČR), samosprávami
krajů (zastoupeny Asociací krajů ČR) a zástupci průmyslu (zastoupeni Hospodářskou
komorou ČR).

2.5.4 Zhodnocení ekonomických nástrojů odpadového hospodářství ČR
– předpokládaný budoucí vývoj
Předpokládaný budoucí vývoj odpadového hospodářství v České republice dle
přijatých a v této kapitole popsaných legislativních změn včetně změn strategických
dokumentů v oblasti odpadového hospodářství (POH ČR) je postaven zejména
v oblasti nakládání s komunálními odpady na těchto základních předpokladech:
•

Snižování biologicky rozložitelných odpadů ukládaných do skládek
komunálních odpadů a hledání jiných způsobu a technologií nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady vznikajícími v komunální sféře

•

Postupný útlum skládkování komunálních odpadů jako v hierarchii nakládání
s odpady posledního a tedy „nepodporovaného“ způsobu nakládání s odpady
a realizace jiných způsobů nakládání s odpady, které jsou v hierarchii
nakládání s odpady považovány za využívání (využití) komunálníc h odpadů.
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•

Zvyšování využití (využitelnosti) komunálních odpadů jako celku – podpora
způsobů a technologií, které vzniklé komunální odpady využívají, ale takových
způsobů, které jsou ekonomicko, environmentálně a sociálně únosné a
účinné.

•

Stanovení reálných a účinných opatření
komunálních odpadů, především v úrovni státu.

vedoucí

k prevenci

vzniku

Tyto čtyři základní předpoklady musí Česká republika a subjekty, které v odpadovém
hospodářství České republiky realizují a zajišťují oblast nakládání s komunálními
odpady v nejbližších čtyřech letech naplňovat.
Je tady nutná poměrně rozsáhlá změna systému odpadového hospodářství ČR,
respektive změny, které povedou k plnění všech legislativních norem Evropské unie
a následně i České republiky.
Jak již naznačuje samotný dokument „Rozšířené teze rozvoje odpadového
hospodářství ČR“ a dále dokument Strategie rozvoje nakládání s komunálními
odpady v obcích a městech ČR a debaty subjektů a odborníků v odpadovém
hospodářství, možnou cestou je realizace jednotlivých Regionálních integrovaných
systémů nakládání s odpady v území regionů. Těm bude velmi detailně věnována
druhá část Studie proveditelnosti.
Pro realizaci prvních dvou výše uvedených předpokladů a z velké části i třetího
předpokladu je nutné zvolit účinné nástroje pro dosažení těchto předpokladů.
Dlouhodobě (nejenom v oblasti odpadového hospodářství) jsou nejúčinnějšími
nástroji nástroje ekonomické jejichž použitím lze plošně ovlivnit a změnit jakýkoli
systém. Právě tyto nástroje se stanou hlavními pro realizací předpokladů a opatření
vedoucích k žádaným změnám odpadového hospodářství v oblasti komunálních
odpadů v České republice.
Základním ekonomickým nástrojem vedoucím k odklonu od skládkování
komunálních odpadů stejně jako ke snižování biologicky rozložitelných odpadů do
skládek je zákonný poplatek za skládkování odpadů.
V rámci projednávání a diskusí při zpracovávání dokumentu „Rozšířené teze rozvoje
odpadového hospodářství ČR“ byla ekonomickým nástrojům věnována poměrně
velká pozornost. Na základě odborných debat vznikly následující závěry:
1) Poplatek za odstraňování odpadů (poplatek za ukládání odpadů do skládek)
bude zaveden s cílem ekonomicky znevýhodnit skládkování odpadů a
postupně vyrovnávat náklady na skládkování s vhodnějšími způsoby
nakládání s odpady, tedy způsoby, které odpady v rámci hierarchii odpadů
využívají.
2) Předpokládaným cílovým rokem pro motivaci formou poplatku bude rok 2016,
kdy lze předpokládat, že budou zajištěny další nové kapacity pro jiné formy
nakládání s odpady (zejména zařízení k energetickému využití odpadů), do
cílového roku bude zajištěn postupný nárůst sazby poplatku.
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3) Postupný nárůst sazby poplatku nebyl stanoven, lze předpokládat, že jeho
výše bude minimálně dvojnásobná než je stávající výše poplatku (500,-Kč) a
jeho nárůst bude rozložen do jednotlivých let. Sazby poplatků za ostatní
odpady a nebezpečné odpady budou nastaveny a jejich dopady podrobněji
posouzeny zejména s využitím ekonomického modelu.
4) Odstraňování nebezpečných odpadů (na skládkách odpadů) bude
zpoplatněno obdobným způsobem, a to se zvýšenou sazbou poplatku oproti
ostatním odpadům, sazby budou vycházet z aktuálních nákladů na všechny
způsoby nakládání s nebezpečnými odpady s přihlédnutím k jiným ekologicky
přijatelnějším způsobům, základ pro stanovení sazby poplatku bude vycházet
zejména z rozdílu nákladů, které je nutné vynaložit ta to, aby se
z nebezpečných odpadů staly ostatní odpady.
5) Poplatkům budou podléhat následující způsoby odstraňování ostatních
(především směsných komunálních) a nebezpečných: D1 (ukládání v úrovni
nebo pod úrovní terénu – např. skládkování), D3 (hlubinná injektáž), D4
(ukládání do povrchových nádrží), D5 (ukládání do speciálně technicky
provedených skládek) a D12 (konečné či trvalé uložení)
6) Poplatku bude podléhat veškerý odpad a materiál ukládaný na skládku, tzn.
včetně odpadů a materiálů využívaných dosud jako technologické
zabezpečení skládky (tento návrh bude ale nadále diskutován).
7) Odpady nepodléhající poplatku budou stanoveny taxativně, a to pouze ve
zcela výjimečných případech, rozhodující zde budou zejména tyto principy:
bude se jednat o odpady jednoznačně identifikovatelné, u kterých by aplikace
poplatku vedla ke zhoršení životního prostředí nebo u kterých nelze zabránit
jejich vzniku, resp. jejich vznik je důsledkem jiných procesů směřujících
k ochraně životního prostředí (např. vedlejší energetické produkty, filtráty
z odstraňování emisí, azbest, apod.)
8) Plátcem poplatku bude provozovatel zařízení (skládky odpadů), současně
s cenou za skládkování pak bude tento poplatek přenášen na původce
odpadu.
9) Poplatek bude placen na základě výměru (rozhodnutí) krajského úřadu (dojde
tak ke sjednocení systému s dalšími poplatky v oblasti životního prostředí).
10) Poplatek bude vybírat a vymáhat celní úřad.
11) Systém předepisování, vybírání, vymáhání, evidence a kontroly placení
poplatku bude konkrétně nastaven, budou přitom zohledněny požadavky na
minimalizaci administrativních nároků a nákladů na tuto agendu.
12) Celkový výnos z poplatku za odstraňování odpadů bude dělen mezi kraje a
Státní fond životního prostředí (poměr bude předmětem debaty a diskuse)
s tím, že u krajů bude výnos účelově vázán na využití v odpadovém
hospodářství (tedy zpět do oblasti odpadového hospodářství, zejména na
podporu Integrovaných systému nakládání s komunálními odpady v krajích ),
do roku 2015 bude dělení mezi kraje a SFŽP podle pevně stanoveného
procentního podílu, způsob dělení od roku 2016 bude dále diskutován.
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Vyjma stanovení základních pravidel změny ekonomického nástroje poplatku za
ukládání odpadů do skládek (poplatku za odstraňování odpadů) byl diskutován tzv.
kompenzační poplatek za skládkování odpadů, který je příjmem obce či města, na
jehož území se nachází zařízení pro nakládání s odpady-odstraňování odpadů, tedy
řízená skládka odpadů. Předpokladem je, že :
1) Kompenzační poplatek bude zaveden s cílem ekonomicky kompenzovat
negativní dopady vyplývající z existence a provozu skládky obcím na jejichž
území je skládka umístěna.
2) Kompenzační poplatek bude placen pouze u stávajících skládek, u nových
zařízení bude jeho funkce nahrazena jiným nástrojem (bude diskutováno
jakým a za jakých podmínek).
3) Kompenzační poplatek bude placen za všechny odpady a materiály ukládané
na skládky (tzn. jako u poplatku za odstraňování odpadů).
4) Sazba kompenzačního poplatku bude stanovena tak, aby zohlednila změny ve
zpoplatnění odpadů (viz předchozí bod 3), dále budou diskutovány sazby pro
další období (od roku 2016).
5) Kompenzační poplatek bude vybírán současně s poplatkem za odstraňování
odpadů (bude součástí rozhodnutí krajského úřadu).
6) Výnos z kompenzačního poplatku bude příjmem obce na jejímž území je
skládka umístěna (do roku 2015 nebude významnějším způsobem změněna
současná výše výnosů pro tyto obce – při započítání jejich výjimky z placení
tohoto poplatku se jedná celkově o cca 2 mld. Kč ročně).
Závěrečný předpoklad budoucí ceny za skládkování odpadů
Dle výše uvedeného lze velmi reálně předpokládat, že poplatek za odstranění
odpadů, tedy poplatek za ukládání odpadů do skládek bude v horizontu do roku 2015
výrazným způsobem navýšen. Minimální předpoklad je jeho stoprocentní nárůst,
reálný předpoklad s největší pravděpodobností ještě vyšší.
Jestliže cena jedné tuny ostatních odpadů (směsného komunálního odpadu) za
uložení na skládku je v dnešní době v průměru 1 200,-Kč (směsný komunální
odpad), z toho tvoří zákonný poplatek 500,-Kč, při započtení zvýšení vstupů, inflace
s ostatních jevů bude v roce 2015 výše ceny jedné tuny odpadů uložené do skládky
odpadů minimálně 2000,-Kč. Jedná se však o pouhý reálný předpoklad vycházející
z dostupných údajů a informací.
Další ekonomické nástroje
S přípravou nového zákona o odpadech by bylo jako velmi vhodné zvážit použití
dalších ekonomických nástrojů, které by podpořily využívání odpadů dle hierarchie
odpadů a zlepšily ekonomiku odpadového hospodářství České republiky.
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Možné navrhované typy ekonomických nástrojů :
•

Vytvoření povinného rezervního fondu na SFŽP pro řešení krizového nakládání
s odpady. Jednalo by se fond, který by byl určen na zmírnění dopadů
nepříznivých situací ve vývoji hospodaření s odpady (např. odpady z živelných
katastrof, propad cen a poptávky po surovinách, odstraňování a likvidace
nelegálních skládek apod.).

•

Uplatnění emisních povolenek (úspora emisí skleníkových plynů při recyklaci
odpadů a možnost jejich prodeje).

•

Povinná spotřeba výrobků z recyklátu (které musí splňovat technické parametry)
ve veřejných zakázkách (zde je nutné jednoznačně definovat co je výrobkem
z recyklátu).

•

Povinnost pro státní správu a samosprávy používat do veřejných zakázek
alespoň min. stanovené množství výrobků z recyklátu jako náhradu výrobků
z primárních surovin, pokud tato alternativa bude existovat.
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2.6 PŘIPRAVOVANÉ ZÁMĚRY NA ÚPRAVU, VYUŽITÍ NEBO
ODSTRAŇOVÁNÍ SKO A OBJEMNÝCH ODPADŮ V PLZEŇSKÉM
KRAJI A JEJICH NÁVAZNOST NA NAVRHOVANÝ SYSTÉM
Z hlediska studie proveditelnosti zaměřené především na nakládání s netříděným
komunálním odpadem jsou podstatné záměry týkající se zpracování směsných
komunálních odpadů a objemných komunálních odpadů, případně středisek na sběr,
shromažďování a úpravu komunálních odpadů.
Primárním připravovaným záměrem pro využití směsných a objemných komunálních
odpadů v Plzeňském kraji je Zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO)
spalovna Chotíkov. Dále je připravován záměr na mechanicko-biologickou úpravu
komunálních odpadů v areálu skládky Vysoká u Dobřan.
Obsahem této kapitoly jsou popisy připravovaných investičních záměrů na výstavbu
a provoz zařízení v území Plzeňského kraje, které by v budoucnu nakládaly
v souladu s požadovanými trendy a legislativou se směsnými komunálními odpady
stejně jako odpady objemnými.
Jedná se o záměry, které již mají reálný podtext, tedy záměry, na jejichž přípravě a
budoucí realizaci se již pracuje a které jsou zcela reálně započaty ze strany svých
investorů. Předmětem kapitoly nejsou záměry investorů ve fázi úvah či myšlenek.

2.6.1 Záměr výstavby Zařízení pro energetické využívání komunálních
odpadů v Plzeňském kraji – záměr Plzeňské teplárenské,a.s.
Úvodní informace:
S ohledem na stávající a připravovanou legislativu v oblasti odpadového
hospodářství (směrnice EU o odpadech, nový český zákon o odpadech apod.), tedy
nakládání s komunálními odpady v obcích a městech se statutární město Plzeň
rozhodlo pro záměr výstavby Zařízení pro energetické využívání komunálních
odpadů (ZEVO).
Investorem zařízení bude společnost Plzeňská teplárenská,a.s., která je ve 100%
vlastnictví Statutárního města Plzně.
Záměr města Plzně je podpořen samosprávou Plzeňského kraje a Sdružením měst a
obcí Plzeňského kraje - SMOPK (170 převážně největších měst a obcí v Plzeňském
kraji). Město Plzeň, Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeňský kraj a SMOPK uzavřely
společnou dohodu o partnerství a spolupráci, kde všechny subjekty deklarují podporu
tomuto záměru.
Záměr realizace:
Záměrem realizace je výstavba kompletního zařízení pro využití směsných
komunálních odpadů a odpadů objemných formou energetického využívání
s kapacitou maximálně 100 tisíc tun směsných /objemných)komunálních odpadů.
Bude se jednat o odpady z města Plzně (max.60 tisíc tun odpadů) a z ostatních částí
(měst a obcí) Plzeňského kraje.
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Předpokladem je výstavba klasické technologie roštového spalování s kompletním
čištěním spalin, předpokladem je částečná předúprava odpadu na vstupu do zařízení
(např. magnetický separátor železných/neželezných kovů). Vzniklé teplo bude
využíváno pro výrobu elektrické energie (prostřednictvím kogenerace) a pro
zásobování teplem obyvatel. Předpokládá se napojení zařízení na centrální
zásobování teplem města Plzně pro oblast sídliště Plzeň-Lochotín v majetku města
Plzně (teplovodem ve vzdálenosti max.3 km).
Město Plzeň a Město Touškov souhlasilo se záměrem realizace projektu
prostřednictvím příslušných usnesení svých zastupitelstev, v obci Chotíkov o záměru
projektu a smlouvě s Plzeňskou teplárenskou rozhodovalo místní referendum, ve
kterém občané těsnou většinou rozhodli pro realizaci záměru. Referendum bylo
platné. Plzeňská teplárenská uzavřela s Městem Touškov a obcí Chotíkov smlouvy,
na základě souhlasu pak přislíbila „finanční kompenzaci“ směřovanou pro tyto obce.
Místo realizace:
Místem realizace výstavby budoucí ZEVO je část areálu řízené skládky odpadů
Chotíkov u Plzně, která je v majetku Sdružení obcí skládky Chotíkov (města Plzeň,
Město Touškov a obec Chotíkov). Provozovatelem areálu skládky je Plzeňská
teplárenská,a.s. Areál skládky leží v katastru obce Chotíkov a Města Touškov.
Přesné zaměření je v současné době realizováno.
Předpokládané náklady:
Odhadované náklady celé investice jsou 3 miliardy Kč v závislosti na rozsahu
paralelních (vyvolaných) investic, např. do dopravní infrastruktury ve vazbě na
napojení na silnici I.třídy č.20 či např. napojení rozvodů tepla ze zařízení na centrální
zásobování teplem města Plzně.
Stav přípravy projektu:
Proběhlo posouzení vlivu projektu na životní prostředí – EIA. Posouzení bylo
ukončeno v listopadu 2010 závěrem zjišťovacího řízení, že „Závod na energetické
využití komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO Chotíkov) nemá významný vliv na
životní prostředí a nebude posuzován podle zákona“. Probíhají práce na projektu
pro územní rozhodnutí.
Jak podklady pro posouzení EIA, tak projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí zpracovala společnost Chemoprag,a.s.
Byly zadány práce na zajištění zpracování žádosti do Operačního programu životní
prostředí na výstavbu zařízení.
Dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)
Jak Statutární město Plzeň, tak Plzeňská teplárenská deklarují záměr využít
nabízených finančních prostředků OPŽP (v rámci 15.výzvy pro předkládání projektů).
Za tímto účelem Plzeňská teplárenská jako investor zařízení již vybrala subjekt pro
zajištění podkladů a zpracování vlastní žádosti, jako velkého projektu, do fáze
podpisu finančního memoranda Evropské komise.
Z hlediska samotné výzvy, jejich základních podmínek – omezení v rámci výzvy :
1. Minimální požadovaná kapacita 60 tisíc tun za kalendářní rok.
Plzeňský kraj
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Bude naplněno.
2. Zpracování minimálně 80% směsného komunálního odpadu ze všech odpadů
vstupujících do zařízení.
Bude naplněno.
3. Energetická účinnost vyšší (či stejná) než 0,65 dle směrnice Evropského
parlamentu a rady (ES) č.98/2008.
Mělo by být naplněno.
4. Minimální úroveň využití tepla z celkové produkce zařízení pro energetické
využití komunálních odpadů 4Gj/t KO na vstupu.
Mělo by být naplněno.
5. Roční kapacita zařízení nesmí přesáhnout polovinu roční produkce
komunálního odpadu v regionu zahrnující katastrální území obcí, z nichž bude
dané zařízení odebírat komunální odpad. Do katastrálního území obcí, z nichž
bude dané zařízení odebírat komunální odpad, nelze zahrnout katastrální
území obcí , které již dodávají či budou dodávat komunální odpad do jiného
existujícího zařízení (MBÚ či spalovny KO).
Lze předpokládat, že bude naplněno.
6.

U projektu zařízení energetického využívání odpadů žadatel předloží
potvrzení budoucího odběratele o záměru zajištění odběru minimálně 25%
vyrobené energie do odběrných sítí.
Lze předpokládat, že bude naplněno.

2.6.2 Záměr výstavby Zařízení pro mechanickou úpravu směsných
komunálních odpadů v Plzeňském kraji – záměr společnosti Marius
Pedersen,a.s.
Předmětem návrhu je zařízení na úpravu směsných komunálních odpadů technologií
MBÚ s kapacitou 30 000 t/rok, kdy se předpokládá předdrcení odpadu na vstupním
drtiči, magnetická separace železných kovů a technologie prosévání upraveného
odpadu tak, aby byla oddělena energeticky hodnotná frakce od podsítné s převahou
biologicky rozložitelných látek.
Nadsítná frakce bude certifikována jako palivo z odpadu využitelné např. ve fluidních
spalovacích kotlích. Podsítná frakce bude po biologické stabilizaci ukládána do
skládky.
Technologickou linku je možno postupně rozšířit o další blok s kapacitou 30 000
t/rok.
Společnost Marius Pedersen,a.s. nepředpokládá, že by na výstavbu zařízení využila
jakýchkoli finančních prostředků z veřejných zdrojů, jak národních, či zdrojů
Evropské unie (např. OPŽP).
Tento projekt spolu s primárním záměrem ZEVO Chotíkov umožní vytvoření
integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Plzeňského
kraje a naplnění zásadních cílů POH Plzeňského kraje zejména pokud se týká
Plzeňský kraj

Strana 79 (celkem 188)

Studie proveditelnosti Integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje

cíle zaměřeného na snížení množství BRKO ukládaného do skládek v cílovém
roce 2020.

Plzeňský kraj
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2.7 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A KAPACITA ZAŘÍZENÍ
PRO NAKLÁDÁNÍ SE SKO A OBJEMNÝMI ODPADY
V PLZEŇSKÉM KRAJI – ROZMÍSTĚNÍ A KAPACITY SKLÁDEK,
ŽIVOTNOSTI, PROVOZOVATELÉ, VZDÁLENOSTI
V této části jsou uvedeny údaje o provozovaných skládkách odpadů v Plzeňském
kraji, dále přehled provozovaných kompostáren, sběrných dvorů a ostatních zařízení
pro nakládání s odpady vč. úpravy a zpracování odpadů komunálních včetně
grafického znázornění umístění zařízení v Plzeňském kraji.

2.7.1 Aktualizace kapacit skládek
Tabulka č.20 : Skládky odpadů v Plzeňském kraji, jejich kapacity a provozovatelé

Provozovatel
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36,Černošín
349 01 Tachov
INGEOTRADE, a.s.
(dnes Marius
Pedersen a.s.)
Malé náměstí 124,
500 03 Hradec Králové

Umístění

Projekt.
Kapacita
[ m3 ]

Volná
kapacita
[ m3 ]

Plánovaná
Rok
kapacita ukončení
[ m3 ]
provozu

Skládka odpadů
S-OO
Černošín
T: 374692289

420 000

27 000

850 000

2025

Skládka odpadů

5 500 000

3 800 000

8 650 000

2050

S-OO
Vysoká
Tel: 377970393
Fax:377970292

EKODEPON s.r.o.
Lažany 36
349 01 Černošín

Skládka odpadů
S-OO
Kladruby
T: 374631710

100 000

95 000

200 000

2020

LAZCE-GIS spo s r.o.
Lazce 15
346 01 Horšovský Týn

Skládka odpadů
S-OO
Lazce
Tel:379422392

285 000

60 000

360 000

2028

LIDRONE, spol. s r.o.
(dnes SITA CZ, a.s)

Skládka odpadů

46 810

7 500

72 710

2012

25 900,0

XII.12

Železniční 34
301 48 Plzeň

Plzeňský kraj

S-OO a S-NO
Flóra, Břasy
T: 378003830
371791680
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Město Kdyně
Náměstí 1
345 06 Kdyně

Skládka odpadů
S-OO
Libkov
Tel: 379731206

105 045

31 252

130 045

Město Kralovice

Skládka odpadů

150 000

0

150 000

2009

Markova 2
331 41 Kralovice

S- OO
Kralovice
Tel: 606607433

Městys Kolinec
341 42 Kolinec

Skládka odpadů
S-OO
Na Kozláku
Tel.: 376594117

18 000

9 000

23 000

2022

SLUŽBY OBCE
STRAŠICE s.r.o.

Skládka odpadů
S-OO

94 000

44 000

94 000

2025

569 000

335 000

884 000

2038

315 000

315 000

Strašice 296
338 45
Odpadové
hospodářství města
Klatov
Sadová 362
339 01 Klatovy
OKULA Nýrsko a.s.
340 22 Nýrsko č.p. 53

Plzeňská teplárenská
a.s.
Doubravecká 2578/1
304 10 Plzeň

Rumpold – R
Rokycany s.r.o.
Jiráskova 32
337 01 Rokycany

Plzeňský kraj

Strašice
T: 724172747
724188101
Skládka odpadů
S-OO
Štěpánovice
T:376312034
Skládka odpadů
S-OO
Chudenín
Tel: 376359385

7 380

1 488

7 380

2014

Skládka odpadů

343 300

170 000

1 145 000

2020

140 000

390 000

2017

S-OO
Chotíkov
Tel:724146121
377180386
Skládka odpadů
S-OO
Němčičky
T: 371724788
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371722206
Služby a obchod
města ZBIROH s.r.o.

Skládka odpadů

Masarykovo náměstí
123

S-OO

338 08 Zbiroh

Chotětín, Zbiroh
T: 721375447
602275281

ŽELEZÁRNY Hrádek
a.s.

Skládka odpadů
S-OO

Nová Huť 204
338 42 Hrádek

130 000

130 000

130 000

2030

46 810

4 220

46 810

2014

Areál ŽH a.s.,
Hrádek
T: 371765365
371765868

Tabulka č.21: Přepravní vzdálenost z jednotlivých skládek na skládky Chotíkov a Vysoká u
Dobřan

Provozovatel

Umístění

EKODEPON s.r.o.
Marius Pedersen, a.s.
EKODEPON s.r.o.
LAZCE – GIS spol. s r.o.
LIDRONE, spol. s r.o.
Město Kdyně
Městys Kolinec
Služby obce Strašice s.r.o.
Odpadové hospodářství
města Klatov
Plzeňská teplárenská, a.s.
Rumpold-R Rokycany s.r.o.
Služby a obchod města
ZBIROH s.r.o.

Černošín
Vysoká
Kladruby
Lazce
Flóra, Břasy
Libkov
Na Kozláku
Strašice
Štěpánovice

Plzeňský kraj

Chotíkov
Němčičky
Chotětín,
Zbiroh

Vzdálenost /km/
Skládka Vysoká Skládka Chotíkov
47,0
44,3
-22,2
30,6
32,5
36,8
49,6
32,2
27,3
41,3
62,5
46,9
68,1
36,1
35,7
24,6
45,8
22,2
23,6
46,9

-25,6
45,8
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Obrázek č.5 : Mapa skládek v Plzeňském kraji se znázorněním kapacit

Plzeňský kraj
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2.7.2 Kompostárny
V území Plzeňského kraje se nachází pouze šest kompostáren odpadů, které slouží
či je lze využít pro biologicky rozložitelný odpad v rámci komunálních odpadů. Jejich
uváděné kapacity nepřevyšují 5 tisíc tun odpadů za kalendářní rok.
Tab. č.22. Přehled kompostáren v Plzeňském kraji

Umístění
Skládka Černošín
Svojšín
Chrást u Plzně
Skládka Lazce
Skládka Vysoká
Kokšín

Provozovatel
EKODEPON s.r.o.
IC AGRO
JVV GINKGO s.r.o.
LAZCE-GIS spol. s r.o.
Marius Pedersen a.s.
ASAVET a.s.

Zdroj: seznam zařízení pro OH vedený KÚPK

2.7.3 Ostatní zařízení pro nakládání s odpady v Plzeňském kraji
Tabulka č.23: Ostatní zařízení pro nakládání s odpady v Plzeňském kraji

Provozovatel

Popis

AZS 98, s.r.o.

Recyklační středisko stavebních odpadů

Becker Bohemia

Třídící linka na plasty a papír,

Březina Petr –APB Plzeň

Dočasná deponie a recyklační středisko
stavebních odpadů – areál bývalých
kasáren

D.O.O.S. TRADE spol. s
r.o.
D+P DEKONT s.r.o.

Sběr a úprava odpadů
Zařízení na využívání odpadů

ELIOD servis, s.r.o.

Drtič dřevního odpadu DRT 900/30;
drtič plastových odpadů SHINI SG 3048

EMKA Pneuslužby s.r.o.

Protektorovna pneumatik

FERMET s.r.o.
GZR plast s.r.o.

Plzeňský kraj

Sběr, výkup a využívání kabelů REDOMA
-Sběr a lisování odp. polystyrenu-R11,
R12, R13

Umístění
Stříbro
Stod
Blovice
Tachov
Domažlice
Plzeň-Valcha
Zavlekov
Kralovice
Plzeň - Slovany
Zruč - Senec
Strašice
Zruč - Senec

Klatovy
Chrást
Plzeň - Karlov

Strana 85 (celkem 188)

Studie proveditelnosti Integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje

IC – PARK ENERGO, a.s.
IDC s.r.o.
INTEGRO a.s.
JMPT a.s.
Konvalinka Jiří
Kužílek Zdeněk
Macháček Lubomír
Melková Drahomíra Mgr.

- tepelné zpracování polystyrenu a
polyethylenu
Bioplynová stanice
Protektorovna pneumatik
Bioplynová stanice
Zpracování PET lahví
Skladování a štěpkování biomasy
Zpracování plastového odpadu
Zpracování plastového odpadu
Zpracování rostlinného odpadu
Zpracování plastového odpadu

Plzeňský skart, a.s.

Sběr, výkup a využívání odpadů v areálu
bývalých vojenských kasáren

RKM – Rekult a.s.

Sběr a recyklace stavebních odpadů v
lomu

Rumpold s.r.o.

Výroba tuhých alternativních paliv

EUROVIA CS, a.s.

Recyklační středisko stavebních odpadů

Vysokoteplotní užitková
keramika spol. s r.o.

Zařízení na zpracování odpadu
s obsahem těžkých kovů

ZKS a.s.

Paketovací lis PRESONA LP 50 VH1

Chrást
Svojšín
Tisová
Kladruby
Horní Bříza
Lochousice
Zruč - Senec
Rokycany
Sušice
Štěpánovice
Strašice
Plzeň - Koterov
Mýto u Rokycan

Letkov
Horní Bříza
Plzeň

Zdroj: seznam zařízení pro OH vedený KÚPK

2.7.4 Sběrné dvory odpadů
Zařízení pro nakládání s objemnými odpady – Sběrné dvory odpadů v území
Plzeňského kraje
Základními zařízeními pro nakládání s objemnými odpady, tedy pro jejich
shromažďování v rámci systému sběru komunálních odpadů v území obcí a měst
jako původců odpadů jsou sběrné dvory odpadů.
V Plzeňském kraji je na poměry České republiky velmi rozsáhlá síť sběrných dvorů
odpadů, tedy zařízení pro nakládání s odpady, které mají souhlas ke svému
provozování ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.
Přehled sběrných dvorů odpadů vedený Krajským úřadem Plzeňského kraje včetně
uvedení provozovatelů těchto zařízení je v následující tabulce.
Tabulka č.24 : Seznam sběrných dvorů odpadů a jejich provozovatelů v PK

Zařízení
1. Sběrný dvůr Plzeň
Hankova ul., Plzeň
2. Sběrný dvůr Plzeň 1
Úněšovská ul., Plzeň
Plzeňský kraj

Provozovatel
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
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3. Sběrný dvůr Starý Plzenec
Husova ul., Starý Plzenec
4. Sběrný dvůr Šťáhlavy
Šťáhlavy

AVE CZ odpadové
Pražská 1321/38a
AVE CZ odpadové
Pražská 1321/38a

5. Sběrný dvůr Dýšina
Dýšina na p.p.č. 883, 884 a 885/2 v k.ú. Dýšina
6. Sběrný dvůr Plzeň 3
ul. Ed. Beneše, Plzeň
7. Sběrný dvůr Horní Bříza
ul.Na Kaolince, Horní Bříza
8. Sběrný dvůr Chrást
Chrást
9. Sběrný dvůr Mirošov

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10
AVE sběrné suroviny a.s.
Cvokařská 3, 301 52 Plzeň
BECKER Bohemia s.r.o.
Hrádecká 7 312 00 Plzeň
BECKER Bohemia s.r.o.
Nádražní 878, 331 41 Kralovice
BECKER Bohemia s.r.o.
Nádražní 878, 331 41 Kralovice
Becker Bohemia s.r.o.
Hrádecká 7, 312 00 Plzeň
BYTES HT s.r.o.

10. Sběrný dvůr a výkupna odpadů Hrádek u Rokycan
11. Sběrný dvůr Plzeň 4
Hrádecká ul., Plzeň
12. Sběrný dvůr a třídící linka Kralovice
Nádražní 878, Kralovice
13. Sběrný dvůr na p.č. 182/65, Plasy
14. Sběrný dvůr Nepomuk – Dvorec
15. Sběrný dvůr Horšovský Týn

hospodářství s.r.o.
102 00 Praha 10
hospodářství s.r.o.
102 00 Praha 10

Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn

16. Sběrný dvůr Domažlice
Domažlice
17. Sběrný dvůr Černošín
Černošín –1
18. Sběrný dvůr Planá
Planá
19. Sběrný dvůr Stříbro
Stříbro, tř. 5.května 1577
20. Sběrný dvůr Chodský Újezd
Chodský Újezd
21. Sběrný dvůr Bezdružice
Bezdružice
22. Sběrný dvůr Kočov
23. Sběrný dvůr Tisová
Tisová
24. Sběrný dvůr Olbramov
Olbramov
25. Sběrný dvůr Bor
Bor u Tachova
26. Sběrný dvůr Halže
Halže
27. Sběrný dvůr Záchlumí
Záchlumí
28. Sběrný dvůr Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
29. Sběrný dvůr Studánka
Studánka
Plzeňský kraj

DTS Domažlice, příspěvková
organizace
Crastavická 170 341 01 Domažlice
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín, 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36 ,Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
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30. Sběrný dvůr Rozvadov
Rozvadov
31. Sběrný dvůr Kladruby
Kladruby
32. Sběrný dvůr Chodová Planá
Chodová Planá
33. Sběrný dvůr Třemošná
34. Sběrný dvůr Líně, čp. 699
T: 724135801
35. Sběrný dvůr Zbůch,
K Letišti, e.č. E 20
36. Sběrný dvůr Nýřany, Luční 2
37. Sběrný dvůr Vejprnice,
Nádražní ul.
38. Sběrný dvůr Zruč-Senec,
Vřesová 494, Zruč-Senec
39. Sběrný dvůr odpadů obce Němčovice
40. Sběrný dvůr odpadů Klatovy
ul.Plzeňská
41. Sběrný dvůr Plzeň 4
ÚMO Plzeň 4, Jateční ul., Plzeň
42. Sběrný dvůr Sušice
Nová ul. 240
43. Sběrný dvůr odpadů
Nerudova 1009, Stříbro
44. Sběrný dvůr odpadů
U Ctiboře 1698, Tachov
45. Sběrný dvůr Horažďovice
46. Sběrný dvůr Klatovy
47. Sběrný dvůr Sušice
Ul. Na Hrázi
48. Sběrný dvůr Kašperské Hory
Tel: 602434047
49. Sběrný dvůr Spálené Poříčí
50. Sběrný dvůr Vejprnická ul.
Plzeň
51. Sběrný dvůr Rokycany
v areálu skládky Rokycany-Němčičky
52. Sběrný dvůr Rokycany
Rokycany-Železná
53. Sběrný dvůr, ul. Kollárova
Plzeň
54. Sběrný dvůr Strašice
(areál bývalých kasáren),
55. Sběrný dvůr Bělá nad Radbuzou
Bělá nad Radbuzou
56. Sběrný dvůr odpadů
v areálu skládky Zbiroh – Chotětín
Plzeňský kraj

EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKODEPON s.r.o.
Lažany 36, Černošín 349 01 Tachov
EKO – SEPAR, s.r.o.
Hřbitovní 1214 330 23 Nýřany
EKO – SEPAR, s.r.o.
Hřbitovní 1214 330 23 Nýřany
EKO – SEPAR, s.r.o.
Hřbitovní 1214 330 23 Nýřany
EKO – SEPAR, s.r.o.
Hřbitovní 1214 330 23 Nýřany
EKO – SEPAR, s.r.o.
Hřbitovní 1214 330 23 Nýřany
ELIOD servis, s.r.o.
Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec
Obec Němčovice
Němčovice 37 A, 338 24 Břasy
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
Sadová 362, 339 01 Klatovy
Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
RUMPOLD – P
Úslavská 27 301 44 Plzeň
RESUR,s.r.o.
Mostecká187, 362 32 Otovice
RESUR, s.r.o.
Mostecká187, 362 32 Otovice
RUMPOLD – P
Úslavská 27 301
RUMPOLD – P
Úslavská 27 301
RUMPOLD – P
Úslavská 27 301
RUMPOLD – P
Úslavská 27 301

44 Plzeň
44 Plzeň
44 Plzeň
44 Plzeň

Rumpold – R Rokycany s.r.o
Jiráskova 32 337 01 Rokycany
Rumpold – R Rokycany s.r.o
Jiráskova 32 337 01 Rokycany
Rumpold – R Rokycany s.r.o
Jiráskova 32 337 01 Rokycany
Rumpold – R Rokycany s.r.o
Jiráskova 32 337 01 Rokycany
Rumpold – R Rokycany s.r.o Jiráskova
32, 337 01 Rokycany
Rumpold – R Rokycany s.r.o.
Jiráskova 32 337 01 Rokycany
Rumpold – R Rokycany s.r.o
Jiráskova 32 337 01 Rokycany
Služby a obchod města Zbiroh s.r.o.
Václava Vačkáře 46 338 08 Zbiroh
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57. Sběrný dvůr Chotěšov
č.p.56/2
58. Sběrný dvůr Dobřany
Vančurova ul., Dobřany
59. Holýšov, Sběrný dvůr
Nnám. 5. května 14
60. Sběrný dvůr Chocenice
61. Sběrný dvůr Chlumčany
Komenského ul.
62. Sběrný dvůr Přeštice
Průmyslová 454
63. Sběrný dvůr Stod
Stod, Průmyslová ul.
64. Sběrný dvůr Plzeň 2
Koterovská 522,
65. Sběrný dvůr Štěnovice
Dobřanská ul.
66. Sběrný dvůr Železná Ruda
Sklářská ul.,
67. Sběrný dvůr Nýrsko
68. Sběrný dvůr Blovice
Luční ul.,

Západočeské komunální
Koterovská 522 Plzeň
Západočeské komunální
Koterovská 522 Plzeň
Západočeské komunální
Koterovská 522 Plzeň
Západočeské komunální
Koterovská 522 Plzeň
Západočeské komunální
Koterovská 522 Plzeň
Západočeské komunální
Koterovská 522, Plzeň
Západočeské komunální
Koterovská 522 Plzeň
Západočeské komunální
Koterovská 522 Plzeň

služby a.s.
služby a.s.
služby a.s.
služby a.s.
služby a.s.
služby a.s.
služby a.s.
služby a.s.

Západočeské komunální služby a.s.
Koterovská 522 326 00 Plzeň
Západočeské komunální služby a.s.
Koterovská 522 326 00 Plzeň
Západočeské komunální služby a.s.
Koterovská 522, 326 00 Plzeň
Západočeské komunální služby a.s.
Koterovská 522 326 00 Plzeň
Zdroj: seznam zařízení pro OH vedený KÚPK

V území Plzeňského kraje se nachází celkem 68 sběrných dvorů odpadů jako
zařízení pro nakládání s odpady. V přepočtu na obyvatele Plzeňského kraje (celkem
571 863 obyvatel Plzeňského kraje k 1.1. 2010) slouží jeden sběrný dvůr odpadů pro
cca 8400 obyvatel.
Sběrné dvory odpadů jsou v drtivé míře vlastněny samotnými obcemi či městy a
provozovány ze strany oprávněných osob, tedy soukromých podnikatelských
subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Jen malá část sběrných dvorů odpadů
je provozována přímo obcemi samotnými či obcemi zřizovanými subjekty (např.
technickými službami).
Řada sběrných dvorů odpadů byla postavena a vybavena za podpory finančních
prostředků v rámci předstupních a strukturálních zdrojů Evropské unie, konkrétně
programů SAPARD (předvstupní program EU), Operační program Infrastruktura
(2004-206) a Operačního programu životní prostředí (2007-2010, respektive 2013).
Celkem bylo těmito podporami postaveno a vybaveno v Plzeňském kraji 22 sběrných
dvorů odpadů s tím, že dalších pět sběrných dvorů je ve stádiu realizace (mají
schváleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí).
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Obrázek č.6 : Mapa Kompostáren v Plzeňském kraji
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Obrázek č.7 : Mapa rozmístění zařízení pro nakládání s komunálními odpady v PK
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Obrázek č.8 : Mapa sběrných dvorů odpadů v obcí v PK s vyznačením SD financovaných
prostředky EU
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Prognóza produkce odpadů (SKO, OO)
Jak již bylo uvedeno v části 1.1, produkce komunálních odpadů vykazuje ve
sledovaných letech (2002 – 2009) oscilační křivku s mírným lineárním nárůstem (graf
č.1). Do roku 2020 nelze očekávat zásadní změnu v celkové produkci KO.
Předpokládané trendy, že produkce KO poroste stejným tempem jako HDP se
prozatím nepotvrdily.
Obdobný trend, tedy víceméně stagnaci vykazuje křivka produkce SKO, která se
pohybuje na úrovni 140 000 tun odpadu za rok.
Obecně lze usuzovat na mírný nárůst celkové produkce odpadů a současně stagnaci
nebo i mírný pokles produkce směsného komunálního odpadu vlivem zdokonalení
systému odděleného sběru odpadů. Zároveň je nutno vzít v úvahu, že oddělený sběr
odpadů již na mnoha místech dosáhl svého maxima a ani při vyšším počtu nádob
nebo frekvenci svozu k významnému nárůstu podílu vytříděných odpadů nedojde.
Graf č. 9 : Produkce KO a SKO v dlouhodobém výhledu
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Výrazný růst lze očekávat u objemného odpadu, který vykazuje trvale se zvyšující
trend. Kromě rychlejší obnovy vybavení domácností a organizací, které evidují tento
odpad pod stejným kódem, má na nárůst podílu tohoto odpadu také vliv skutečnost,
Plzeňský kraj
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že postupně dochází k důslednějšímu zařazování objemného odpadu pod tento kód
na úkor směsného odpadu zejména vlivem provozů sběrných dvorů v obcích (jejichž
počet v podlesních letech výrazným způsobem stoupl), a proto je možné očekávat
mírný pokles produkce směsného odpadu. Oba odpady v součtu budou mít mírně
vzrůstající trend v produkci.
Objemné odpady pak vlivem předúpravy a roztřídění ve sběrných dvorech budou mít
vyšší primární využitelnost.
Graf č.10 : Produkce OO a odděleného sběru papíru, plastu a skla v dlouhodobém výhledu
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Pro zpracování nebo využití ve spalovně odpadů a dalších zařízeních pro zpracování
KO (např. linky MBÚ či MB) bude k dispozici přibližně stejné množství komunálního
odpadu, jako je dosud odstraňováno na skládkách odpadů, tj. cca 160 000 tun/rok.

2.7.5 Aktualizace cílových hodnot pro plnění Plánu odpadového
hospodářství Plzeňského kraje
Cílové hodnoty Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje vychází z POH
ČR a jeho závazné části vyhlášené v nařízení vlády č. 197/2003 Sb. Pro potřeby a
specifické podmínky Plzeňského kraje byly doplněny další regionální cíle.
Plzeňský kraj
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Cíle byly rozděleny na krátkodobé (do r. 2006), střednědobé (do r. 2010) a
dlouhodobé (2013 – 2020).
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje je každoročně vyhodnocován a
pomocí jednotné soustavy indikátorů pro celou ČR je prováděno srovnání plnění cílů
a úrovně dosažených hodnot v jednotlivých skupinách odpadů.
Z hlediska této studie proveditelnosti je podstatné plnění (případně neplnění) cílů
týkajících se nakládání s komunálními odpady.
•

Cíl č. 33: Snížit podíl směsného komunálního odpadu a objemného
odpadu ukládaného na skládky do roku 2010 o 20 % ve srovnání
s množstvím uloženým v roce 2000.

Vyhodnocení za rok 2008:
Indikátory:
Plnění cíle:

I-PK10, I-PK11, I-PK12
cíl není plněn

Produkce směsného komunálního odpadu se udržuje zhruba na konstantní úrovni od
roku 2000. Veškerý směsný odpad a objemný odpad je v Plzeňském kraji ukládán na
skládky. Množství těchto odpadů mírně roste, podíl odpadů ukládaných do skládek
neklesá. Původci (obce) nemají reálně jinou možnost, než ukládat odpad na skládky.
Vzhledem k vykazovaným hodnotám je nutno konstatovat, že cíl není plněn, ani
nejsou vytvořeny předpoklady k jeho naplnění v horizontu do konce roku 2010.
Aplikace navrhovaného systému nakládání s komunálními odpady v rámci
studie:
Předmětem studie je vytvoření podmínek pro využití zásadního podílu směsných a
objemných komunálních odpadů ať již formou energetického nebo i materiálového
využití. Podíl zpracovaných odpadů bude dostatečný k naplnění cíle POH. Cíl byl
stanoven k roku 2010, jeho splnění ve stanoveném termínu nebude možné. Jedná se
ale o regionální cíl, bez přímé návaznosti na cíle POH ČR. Splnění cíle lze očekávat
se zhruba pětiletým zpožděním.
•

Cíl č. 34: Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 %
všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití
komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.

Indikátory:
Plnění cíle:

I-6
cíl plněn s výhradami

Podíl využitých odpadů (kódy nakládání R2 – R12, N1, N2, N8, N10 – N13) za rok
2008 byl vyhodnocen programem EVI 9. Celkové množství využitého odpadu
postupně narůstá a za rok 2008 představuje 1 660 064 tuny. Vzhledem k celkové
produkci odpadů se jedná o 84,44 % . Tato část cíle plněna již od roku 2006.
Podíl přímo využitých komunálních odpadů činil v roce 2008 16,42 % , další podíl
využitých KO tvoří část vytříděných odpadů předaných k dalšímu zpracování.
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Využitelnost KO v Plzeňském kraji je ale v každém případě nižší než 20,48 % , neboť
celých 79,52 % je ukládáno na skládky. Produkce KO se oproti roku 2000 liší jen
minimálně.
Cíl dosažení materiálového využití 50 % komunálních odpadů ve srovnání
s rokem 2000 nebude splněn.
Aplikace navrhovaného systému nakládání s komunálními odpady v rámci
studie:
Cílem navrhovaného systému je výrazně snížit nebo téměř vyloučit ukládání
směsného a objemného komunálního odpadu na skládky. Dle druhu využívané
technologie bude odpad využit z větší části energeticky nebo materiálově.
Pokud bude realizována technologie na energetické využití cca 100 000 tun SKO,
bude cíl splněn z hlediska energetického využití. Problém je aplikace pojmu
„materiálové“ využití odpadů na konkrétní technologii. V případě, že se jedná o
náhradu fosilního paliva (hnědého uhlí) pro vytápění objektů a výrobu elektřiny, pak
se jedná o využití materiálové, a takto jej lze aplikovat rovněž pro plnění cíle POH.
Rovněž technologie MBÚ je založena na materiálovém využití paliva z odpadu jako
náhrady primárních fosilních paliv.
Realizace navrhovaného systému vytvoří podmínky pro splnění uvedeného
cíle, ovšem ne do konce roku 2010, jak byl zadán v POH ČR a následně
aplikován do regionálních POH. Předpoklad naplnění cíle: rok 2015.

•

Cíl č. 36: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této
složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce
50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvýše 35 % hmotnostních
z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.

Indikátor:
Plnění cíle:

Plzeňský kraj
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Tabulka č.25: Výpočet BRKO uloženého na skládky v roce 2008

Kód
odpadu

Název druhu
odpadu

20 01 01

Papír a lepenka
Biologicky
rozložitelný odpad
z kuchyní a
stravoven
Oděvy
Textilní materiály
Dřevo neuvedené
pod číslem 20 0137
Biologicky
rozložitelný odpad
Směsný komunální
odpad
Odpad z tržišť
Objemný odpad

20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 38
20 02 01
20 03 01
20 03 02
20 03 07
Celkem

12 713,19

20,88

1

Množství
BRKO ulož.
do skládek
[ t/rok ]
20,88

678,32

49,50

1

49,50

586,08
15,49

0,00
0,72

0,6
0,5

0,00
0,36

194,36

4,36

1

4,36

4 788,91

130,66

1

130,66

145 159,94

137 732,13

0,54

74 375,35

1 576,93
32 396,66
198 109,89

1 165,41
40 434,52
179 538,19

0,8
0,5

932,33
20 217,26
95 730,70

Produkce [
t/rok ]

Skládkováno
[ t/rok ]

Koeficient
BRKO
(2010)

Při celkovém počtu obyvatel Plzeňského kraje 566 080 vychází množství BRKO
ukládaného na skládky na úrovni:

95730,70
* 1000  169 kg / obyv. / rok , což znamená, že při stávajícím postupu
566080
v oblasti nakládání s komunálními odpady nebude cíle v roce 2010
(112 kg/obyv./rok) dosaženo.
Je zřejmé, že cíl nemůže být splněn, pokud se nezmění způsob nakládání se
směsným komunálním odpadem a objemným odpadem.
Aplikace navrhovaného systému nakládání s komunálními odpady v rámci
studie:
Celková množství BRKO, která bude možno ukládat do skládek v Plzeňském kraji při
počtu obyvatel 550 000 v klíčových letech jsou uvedena dále v textu:
Rok 2010
61 600 tun
112 kg/obyv./rok
Rok 2013
41 250 tun
75 kg/obyv./rok
Rok 2020
29 150 tun
53 kg/obyv./rok
Z předchozí tabulky je zřejmé, že rozhodující podíl na BRKO ukládaných do skládek
mají odpady SKO a OO. Pro rok 2013 platí, že zpracováním 100 000 tun SKO
s obsahem BRKO 54 % by došlo ke snížení množství BRKO ukládaného do skládek
o 54 000 tun, tj. cca na hodnotu 41 730 tun. Při zvýšeném využití dalších odpadů
(např. OO) a současném mírném snížení produkce SKO lze realizací technologie pro
energetické využití komunálních odpadů stanoveného cíle pro rok 2013 dosáhnout
(pravděpodobně až v roce 2015). Konečného cíle pro rok 2020 však samotnou
realizací projektu ZEVO dosaženo nebude.
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Cíle pro rok 2020 lze dosáhnout realizací dvou projektů na využití SKO a OO, tedy
např. kombinací spalovny odpadů s kapacitou 100 000 t/rok a jednotky mechanickobiologické úpravy odpadů s kapacitou minimálně 30 000 tun/rok.
Bude-li zpracováno 130 000 t SKO o obsahu BRKO 54 %, bude ze skládkování
vyloučeno 70 200 tun BRKO. Zbývající podíl pak bude představovat cca 25 000 tun
BRKO, což znamená splnění cíle pro rok 2020 s rezervou případného nárůstu
celkové produkce odpadů. Na druhé straně lze očekávat postupné snižování podílu
BRKO ve směsném odpadu odděleným sběrem bioodpadu, což celkovou bilanci
ovlivní pozitivně.
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3 VYHODNOCENÍ EKOLOGICKÝCH A
EKONOMICKÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY
3.1 VYHODNOCENÍ EKOLOGICKÝCH A EKONOMICKÝCH VLIVŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
Vyhodnocení ekologických a ekonomických vlivů řešení systému nakládání
s komunálními odpady na území Plzeňského kraje je provedeno ve variantách. Pro
každou z posuzovaných variant jsou hodnoceny:
 popis funkce systému, funkční prvky a zařízení
 ekologické dopady na zásadní složky životního prostředí (ovzduší, voda,
odpady);
 investiční náklady na vybudování systému;
 čisté náklady na zpracování (odstranění) 1 t odpadu v klíčových zařízeních
zahrnutých do systému (bez DPH);
 odhad průměrné ceny zpracování (odstranění) 1 t komunálního odpadu
v Plzeňském kraji (bez DPH);
 rizika technická, organizační, právní prosaditelnost
Při výpočtu nákladů ceny zpracování odpadu bylo vycházeno z očekávaných změn
legislativy (zákon o odpadech) a předpokládaného vývoje poplatkové politiky
směřující k regulaci množství odpadů ukládaných do skládek (poplatky za
odstraňování odpadů na skládkách).

Možné varianty řešení systému nakládání s komunálními odpady:
A. Nulová varianta – nebude realizována žádná technologie pro zpracování a
energetické využívání směsných odpadů, bude preferováno třídění
odpadů u zdroje (občana), zbývající komunální odpad bude nadále
skládkován.
Popis funkce systému, funkční prvky a zařízení
Nulová varianta vychází ze skutečnosti zavedeného a provozovaného systému
nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji. Je zaveden systém třídění
komunálních odpadů u občanů, v kraji je funkční systém sítě sběrných nádob na
papír, sklo a plast, a v některých lokalitách i na nápojové kartony a bioodpad.
Počty nádob a frekvence jejich vyprazdňování jsou nastaveny dle potřeby a
ekonomických možností jednotlivých obcí. V kraji je dostatečná kapacita
dotřiďovacích linek a zajištěn odbyt vytříděných surovin ke zpracování. Pro
nebezpečné složky komunálního odpadu a objemné odpady vytříděné občany je
provozována síť sběrných dvorů.
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Princip tzv. „nulové varianty“ je založen na předpokladu, že vlivem posílení možností
občanů ke třídění odpadů (doplnění sběrných nádob, sítě sběrných dvorů a pod.)
dojde k výraznému snížení podílu zbytkového odpadu, který pak bude odstraňován
na skládkách odpadů jako dosud.
Přestože síť sběrných nádob na vytříděné složky KO je v kraji na vysoké úrovni a
postupně je doplňována i síť sběrných dvorů, množství vytříděného odpadu po
počátečním rychlém nástupu roste v současné době už jen pomalu. Možnosti
separace KO na úrovni občana určitě nejsou vyčerpány, ale je nutno konstatovat, že
ani další masové rozšíření možností třídění odpadů nepovede ke splnění cílů POH
bez současně realizovaných technických (technologických) opatření.
Vzhledem k tomu, že vytříděné složky KO lze využívat pro přímou recyklaci, tedy
materiálové využívání, je potřeba dále doplňovat vybavení obcí sběrnými nádobami a
zajistit provoz sběrných dvorů ve všech obcích s počtem nad 2000 obyvatel,
v odůvodněných případech i v obcích menších.
Sběrné dvory v obcích slouží rovněž jako kontaktní centra pro kolektivní (sběrné)
systémy výrobků s ukončenou životností podléhajících zpětnému odběru
(elektroodpad, zářivky a výbojky, pneumatiky....).
Dalším druhem odpadu shromažďovaného ve sběrných dvorech, je bioodpad.
Biodpad je primárně shromažďován ve speciálních sběrných nádobách a spolu
s odpadem z veřejné zeleně v obcích zpracováván v kompostárnách.
Předpokladem funkčního systému je vybudování dostatečné sítě kompostáren a
zajištění odbytu vyrobeného kompostu např. pro údržbu veřejné zeleně.
Zpracováním vytříděného bioodpadu dojde k výraznému snížení podílu biologicky
rozložitelného odpadu ukládaného do skládek.
Podíl komunálního odpadu, který se nepodaří vytřídit a přímo využít (směsný a
objemný komunální odpad) bude tvořit i nadále minimálně 60 - 80 %. Tento odpad
bude nutno při absenci zpracovatelských technologií ukládat na skládky.
Skládky komunálního odpadu
Ukládání odpadů do skládek je nejméně vhodným způsobem v hierarchii nakládání
s odpady. Potencionálně energeticky využitelná surovina je ukládána do životního
prostředí, a to vždy s určitým rizikem, že přes zabezpečení odpovídající
požadovaným technickým standardům může dojít k poškození těsnících bariér a
úniku látek obsažených v odpadu do podzemních vod.
Na druhé straně je nutno zhodnotit, že dnešní skládky odpadů jsou již vybaveny
několika ochrannými bariérami, je využíván skládkový plyn pro výrobu elektrické
energie a podtlakový systém odsávání skládkového plynu výrazně snižuje emise
metanu unikajícího do prostředí.
Nulová varianta uvažuje s rozšířením skládkových kapacit tak, aby s rezervou bylo
možno ukládat 170 – 190 tis. tun směsného a objemného odpadu v Plzeňském kraji
za rok. Zvýšení efektivnosti třídění a doplnění systému sběrných dvorů a rozšíření
jejich činnosti umožní zvýšení podílu materiálově využitých odpadů o 50 %, tj. o cca
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20 - 30 tis. tun za rok oproti současnému stavu. Vyšší efekty vlivem navrhovaných
opatření vzhledem k dlouhodobě sledovanému a vyhodnocovanému vývoji úrovně
třídění a využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji očekávat nelze.
Nulová varianta tedy neumožňuje naplnění cílů POH Plzeňského kraje z hlediska
podílu materiálově využitého komunálního odpadu ve výši minimálně
50 % a
snižování podílu BRKO ukládaného do skládek v letech 2013 a 2020.
Ekologické dopady na zásadní složky životního prostředí
Vlivy na ovzduší
Nulová varianta uvažuje se zachováním stávajícího způsobu odstraňování směsného
a objemného komunálního odpadu, tedy s jeho ukládáním do skládek. Při uzavření
odpadu s obsahem biologicky rozložitelných látek do skládkového tělesa dochází
k rozkladu za nepřístupu vzduchu, a tedy k vývinu plynu metanu, který má
několikanásobně větší skleníkový efekt než oxid uhličitý, který vzniká při přirozeném
aerobním biologickém rozkladu organických látek. Právě únik metanu skládkovým
tělesem do ovzduší (fugitivní emise) představují hlavní negativní vliv skládek odpadů
z hlediska vlivu na ovzduší.
Dalším vlivem je rozptyl prachových částic z odpadu, který zatěžuje blízké okolí
skládkových areálů. Při manipulaci s odpadem a pojížděním mechanismů po skládce
dochází k víření prachu a emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, které jsou
unášeny větrem do okolí (polétavý prach).
Nezanedbatelným vlivem skládek odpadů na okolí je rovněž pachová zátěž. I když
jsou prováděna technická opatření v podobě minimalizace otevřené plochy
postupové vrstvy a její přesýpání inertními materiály, pachové emise v blízkosti
skládky nelze eliminovat zcela.
Vlivy na vodní hospodářství
Skládky odpadů představují zátěž životního prostředí z hlediska možných vlivů na
povrchové a podzemní vody. Pro každou skládku je nutné budovat systém
monitoringu, který sleduje, zda nedochází ke zhoršení kvality podzemních či
povrchových vod vlivem úniku výluhů látek z odpadu. Pro případ úniku je zpravidla
budován sanační čerpací systém, který umožní odčerpávat kontaminované vody
z podloží skládky a zabrání tak úniku do hlubších zvodnělých vrstev.
Skládky je nutno monitorovat a sledovat ještě 30 roků po ukončení jejich životnosti a
představují tak stálé potencionální nebezpečí pro životní prostředí.
Vlivy na odpadové hospodářství
Princip posílení primárního třídění odpadů v domácnostech a obcích za současného
zajištění dotřiďovacích kapacit a možností využívání vytříděných složek odpadů je
věcně správným postupem, který sám o sobě nestačí k dosažení cílů, ke kterým se
obce, kraje a celá ČR zavázaly ve svých plánech odpadového hospodářství.
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Podíl primárně vytříděného odpadu se bude dále zvyšovat a tento trend je platný pro
všechny posuzované varianty. Odlišně je řešeno nakládání se zbytkovým podílem
komunálního odpadu, který tvoří v současné době až 80 % z celkového množství
KO.
Ukládání odpadů na skládkách preferované v „nulové variantě“ je z hlediska
hierarchie nakládání s odpady nejméně vhodným až nežádoucím způsobem
nakládání s odpady. Dochází k trvalé ztrátě surovin, které by bylo možno z odpadu
vytřídit a využít přinejmenším z hlediska jejich energetického potenciálu.
Investiční náklady na vybudování systému
Nulová varianta vychází ze stávajícího stavu nakládání s komunálními odpady
doplněného o zařízení zvyšující efektivnost třídění a využívání odpadů, což zároveň
podporuje politiku snižování celkového množství odpadů ukládaných do skládek.
Současně uvažuje s vybudováním dostatečného objemu skládkových kapacit pro
dlouhodobé odstraňování zbytkového směsného a objemného komunálního odpadu
skládkováním.
Náklady na dovybavení obcí sběrnými nádobami na oddělený sběr, dobudování
systému sběrných dvorů, výstavba dotřiďovacích středisek pro vytříděné odpady
nebo sítě kompostáren pro zpracování vytříděných biologicky rozložitelných odpadů
jsou pro všechny posuzované varianty shodné a pro porovnání variant nemají
význam.
Tyto investice postupně probíhají a jsou nedílnou součástí integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji.
Nulová varianta z hlediska investic zahrnuje náklady na výstavbu dalších etap
skládek odpadů pro zajištění odstranění očekávaného množství zbytkového
komunálního odpadu. I když lze očekávat vyšší efekty třídění odpadů u zdroje, dojde
v podstatě k fixaci stávajícího produkovaného množství směsného a objemného
odpadu s tím, že při současném růstu celkové produkce KO se bude zvyšovat
množství vytříděného odpadu.
Každoročně bude nutno uložit až 190 000 tun objemného a směsného odpadu do
skládek s tím, že při obvyklém poměru hutnění se jedná o poměr objemu ke
hmotnosti 1,1:1 s nutným přesypem postupové vrstvy technologickým materiálem (10
% objemu). Potřebný objem skládky tak představuje cca 230 000 m3 úložného
prostoru za rok.
Varianta uvažuje s rozšířením skládkových kapacit v rámci klíčových skládek
v regionu, které mají dostatečný prostor k rozšíření. Neuvažuje se s vybudováním
nových skládek odpadů v regionu. Protože zázemí skládek již existuje a je
dlouhodobě využitelné, budou předmětem investice pouze náklady spojené
s vybudováním nového úložného prostoru a náklady na rekultivaci stávajících
skládkových kapacit.
Vzhledem k tomu, že lze vyčíslit pouze přímé náklady na investice, bude se jednat
řádově o 300,- Kč za 1 m3 prostoru a 100,- Kč na rekultivaci skládky po ukončení její
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životnosti za každou uloženou tunu. Celkem se tedy jedná o 88 mil. Kč investic na
každý kalendářní rok, což pro období 30ti let představuje 2 640 mil. Kč.
Celkové náklady na vybudování systému: 2 640 mil. Kč za 30 let provozu.
Náklady na zpracování (odstranění) 1 t odpadu v klíčových zařízeních
zahrnutých do systému
V rámci nulové varianty (ale i ostatních variant) je uvažováno s dobudováním
odpadové infrastruktury kraje, zpracovatelských zařízení pro bioodpad (kompostárny)
a rozšířením skládek odpadů. Dobudování infrastruktury integrovaného systému
nakládání s odpady ve smyslu doplnění počtu sběrných nádob, optimalizace
frekvence jejich vyprazdňování, realizace sběrných dvorů a dalších podpůrných
aktivit, bude do konce roku 2015 z větší části dokončeno. Systém je platný pro
všechny varianty stejně, vždy platí přednostní vytřídění odpadu a jeho materiálové
využití.
Základním ukazatelem ekonomické náročnosti posuzované varianty je cena za
uložení odpadu do skládky. Ekonomický rozbor nákladů na skládkování platný pro
rok 2016 a dále je uveden v následující kapitole.
Odhad průměrné ceny zpracování (odstranění) 1 t komunálního odpadu
Cena zahrnuje průměrnou nákladovou cenu za zpracování (odstranění) odpadu pro
původce (obce). Pro porovnání variant je zásadní cena za odstranění zbytkového
odpadu na skládkách. Ostatní náklady související s provozem systému třídění a
využívání složek odděleného sběru komunálních odpadů včetně provozu sběrných
dvorů a kompostáren jsou fixní pro všechny posuzované varianty.
Cena za uložení 1 tuny odpadu do skládky zahrnuje náklady na vybudování
úložného prostoru, provozní náklady, náklady na monitoring, poplatek za uložení
odpadu do životního prostředí (poplatek obci, v jejímž katastru se skládka nachází
pro rok 2011 činí 500,- Kč z každé uložené tuny odpadu) a poplatek na rekultivaci
skládky a následnou péči ve výši 100,- Kč na každou uloženou tunu odpadu.
Celková cena za uložení 1 tuny odpadu do skládky v Plzeňském kraji se pohybuje od
1300,- do 1450,- Kč.
Připravovaná novela zákona o odpadech uvažuje o navýšení poplatku za ukládání
odpadů do skládek, a to ze současných 500,- Kč za tunu až do výše 1500,- Kč za 1
uloženou tunu odpadu. Předpokládá se, že poplatek obci zůstane zachován jako
dosud a prostředky vyplývající z navýšení ceny poplatku budou příjem kraje, ve
kterém se skládka nachází a budou účelově vázány pro využití v systému nakládání
s odpady příslušného kraje.
Pokud k navrhované zákonné úpravě dojde, je možno uvažovat s cenou
skládkovného ve výši 2500,- Kč za 1 tunu při průměrné výši inflace 2 % ročně.
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Rizika technická, organizační, právní prosaditelnost
Z hlediska technického není problém udržovat dostatečnou síť skládek v regionu a
v předstihu připravovat další kazety pro ukládání odpadů. Napadnutelný je však
samotný princip posuzované nulové varianty, který jde proti smyslu zákona o
odpadech, jenž stanoví, že odpad je nutno především využívat a do skládek ukládat
odpad jen v případě, že jiný dostupný způsob není k dispozici.
V době, kdy se očekává postupné vyrovnání cenových nákladů na technologické
zpracování odpadů a nákladů na skládkování, tj. cca v roce 2015, lze očekávat tlak
na omezování množství odpadů ukládaných do skládek a postupný útlum
skládkování. Je možné, že dojde k úplnému zákazu ukládat neupravený komunální
odpad do skládek podobně jako v jiných zemích EU. Pak se projeví rizika nulové
varianty zásadním způsobem, kdy kraj nebude připraven problematiku řešit, protože
příprava realizace technologických celků trvá několik roků.
B.

Pasívní nulová varianta – odpad bude odvážen do zařízení pro využívání
odpadů vybudované v jiném kraji, bude podporováno třídění odpadů u
zdroje (občana), zbývající podíl bude skládkován.

Smyslem uvedené varianty je zajistit systém pro efektivní třídění a využívání odpadů
v kraji a minimalizaci zbytkového odpadu určeného k odstranění. Vzhledem
k očekávaným legislativním změnám lze předpokládat, že skládkování odpadů bude
postupně znevýhodňováno ve prospěch technologií pro zpracování nebo energetické
využívání odpadů.
V případě, že v Plzeňském kraji nebude realizováno žádné zařízení pro
zpracování komunálních odpadů, bude uvažováno o transportu směsných a
objemných KO do zařízení v jiném kraji s dostatečnou kapacitou.
Popis funkce systému, funkční prvky a zařízení
Princip pasívní varianty je založen na předpokladu, že budou vybudovány dostatečné
kapacity pro zpracování směsných, případně objemných komunálních odpadů mimo
region Plzeňského kraje, které bude možno komerčně využívat, případně bude
využito možnosti vozit odpad k energetickému využití do zařízení mimo území ČR.
Na území kraje se předpokládá vytvoření sítě překladišť komunálních odpadů pro
transport do zařízení umístěného mimo území kraje. Přepraveno k využití nebo
odstranění bude cca 130 000 tun směsného a objemného komunálního odpadu.
Zbývající produkované množství SKO a OO bude uloženo do skládek v regionu.
Tímto způsobem lze splnit jeden z klíčových cílů POH kraje, tedy omezení množství
ukládaného BRKO do skládek na přípustné hodnoty platné pro rok 2013 a 2020.
Ekologické dopady na zásadní složky životního prostředí
Vlivy na ovzduší
Vlivy pasívní varianty na ovzduší lze hodnotit pouze z pozice území Plzeňského
kraje. Bude-li odpad exportován mimo území kraje, projeví se vliv pouze v podobě
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emisí z přepravních vozidel, pokud bude přepravován kamionovou přepravou.
Alternativně si lze představit aplikaci železniční přepravy navázané na klíčová
překladiště odpadů. Pak by vlivy varianty na ovzduší byly zanedbatelné.
Zbytkový odpad v množství cca 60 000 tun SKO či OO za rok by byl ukládán nadále
do skládek. Vliv tohoto ukládaného množství by byl cca třetinový oproti nulové
variantě.
Vlivy na vodní hospodářství
Z hlediska vlivů na vodní hospodářství platí hodnocení uvedené v předchozí variantě
s tím, že omezením provozu skládek na jednu třetinu úměrně klesne riziko
negativního ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod.
Vlivy na odpadové hospodářství
Pasívní varianta přenáší rizika spojené s nakládáním s odpady na jiný region nebo
na provozovatele zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů umístěného
mimo území ČR. Efekty v podobě míry využívání odpadů a nakládání s nimi budou
záležet na konkrétním druhu zařízení provozovaného odběratelem odpadu.
Jednoznačně je nutno uvést, že export odpadu za účelem pouhého odstranění mimo
území ČR není ani legislativně přípustný.
Odstraňování odpadů na skládkách umístěných v jiném kraji ČR legislativně
přípustné je, ale samotný problém to neřeší. Systém by byl vystaven stejným rizikům
z hlediska tlaku na omezování množství odpadu ukládaného do skládek jako
varianta nulová.
Jako řešení přichází v úvahu pouze komerční využívání zařízení pro energetické
zhodnocení komunálního odpadu, pokud by kapacita zařízení byla dostatečná.
V současné době je zřejmé, že taková kapacita v České republice není a ani ji žádný
investor nepřipravuje. Navíc je pravděpodobný odpor veřejnosti obyvatelstva
v příslušné lokalitě, kde by takové zařízení mělo stát, pokud by mělo sloužit pro
spalování odpadu produkovaného v jiném kraji na komerční bázi.
Export odpadů k energetickému využívání do zařízení v zahraničí je možný, ovšem
za cenu, která by byla v přepočtu na 1 tunu odpadu pro občany nepřijatelná.
Investiční náklady na vybudování systému
Pasívní varianta z hlediska investic zahrnuje náklady na výstavbu dalších etap
skládek odpadů pro zajištění odstranění očekávaného množství zbytkového
komunálního odpadu v množství cca 60 000 tun/rok.
Potřebná kapacita představuje úložný objem cca 72 000 m3 s očekávanými náklady
na její vybudování ve výši 27,6 mil. Kč za kalendářní rok. což pro období 30ti let
představuje 828 mil. Kč.
Další investice představují náklady na výstavbu překladišť pro zajištění odstranění
očekávaného množství zbytkového komunálního odpadu v zařízeních mimo území
kraje s kapacitou až 130 000 tun odpadu za rok.
Plzeňský kraj

Strana 105 (celkem 188)

Studie proveditelnosti Integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje

Překladiště odpadů by byly zřízeny v klíčových odpadových střediscích regionu, tj. na
skládce Chotíkov, Vysoká, Němčičky, Černošín a Lazce. Náklady na vybudování 1
překladiště činí 12,5 mil. Kč. Celkem se tedy jedná o 62,5 mil. Kč.
Celkové náklady na vybudování systému: 890,5 mil. Kč za 30 let provozu.
Náklady na zpracování (odstranění) 1 t odpadu v klíčových zařízeních
zahrnutých do systému
V rámci pasívní nulové varianty je uvažováno s vybudováním překládacích stanic pro
směsný komunální odpad a rozšíření skládek odpadů.
Cena za uložení odpadu do skládky byla určena pro rok 2016 a dále ve výši 2500,Kč za 1 tunu bez DPH.
Cena za provoz překladiště představuje v průměru náklady 200,- Kč na 1 tunu
odpadu zahrnující odpis investice a provozní náklady spojené s překládáním odpadu.
Další nákladovou položku představují přepravní náklady z místa překladiště do
zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů. Jelikož konkrétní zařízení není
k dispozici, byla zvolena střední vzdálenost přepravy 200 km. Objem
přepravovaného odpadu byl zvolen pro soupravu 1+1 ve výši 60 m 3, přepravovaná
hmotnost 20 t. Cena za přepravu odpadu v soupravě za 1 km činí 36,- Kč, při
uvažované přepravní vzdálenosti 200 km x 2 pak 720,- Kč na každou tunu odpadu.
Cena za převzetí odpadu do zařízení bude závislá na konkrétním odběrateli. Pro
porovnání variant byla zvolena obvyklá tržní cena za zpracování odpadu v zahraničí
ve výši 120 €/t, tj. 3 000,- Kč.
Celková cena za překládání, přepravu a zpracování 1 tuny SKO by pak činila cca
3 920,- Kč bez DPH.
Odhad průměrné ceny zpracování (odstranění) 1 t komunálního odpadu
Cena zahrnuje průměrnou nákladovou cenu za zpracování (odstranění) odpadu pro
původce (obce) s ohledem na předpokládané ceny odběru odpadu v externím
zpracovatelském zařízení a cenu za dovybavení skládkových kapacit ve vybraných
odpadových centrech regionu.
Průměrná cena za zpracování (odstranění) 1 tuny směsného nebo objemného
komunálního odpadu v případě pasívní varianty zahrnuje 70 % nákladů v sazbě
3 920,- Kč/t a 30 % nákladů v sazbě 2 500,- Kč, tj. představuje 3 494,- Kč/t bez
DPH.
Rizika technická, organizační, právní prosaditelnost
Pasívní varianta přináší především rizika organizační vzhledem k nedostatku kapacit
pro zpracování směsných odpadů na území ČR i v zahraničí. Pravděpodobnost, že
se podaří nasmlouvat odpovídající kapacitu pro odběr až 130 000 tun komunálního
odpadu, bude minimální.
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Možná varianta je, že by mohlo dojít k realizaci např. sdružené investice více krajů
v případě, že by součtová kapacita zařízení byla ekonomicky efektivnější i při
započtení zvýšených nákladů na přepravu odpadu. Takováto spolupráce by byla
možná v podstatě s Jihočeským krajem, kde se uvažuje o realizaci spalovny odpadů,
se Středočeským krajem (jeho západní částí) a s krajem Karlovarským.
Prozatím je ale nutno vycházet ze skutečnosti, že se taková investice nepřipravuje a
nelze se v návrhu integrovaného systému nakládání s komunálními odpady kraje na
tuto strategii spoléhat.
C. Technologie pro úpravu a využívání odpadů metodou MBÚ – systém
několika linek na MBÚ ve velkých odpadových centrech, návaznost na
využití výstupních produktů - kapacita zajišťující splnění cílů POH za
Plzeňský kraj.
Popis funkce systému, funkční prvky a zařízení
Systém primárního odděleného sběru a třídění odpadů je podporován a rozšiřován
v rámci aktivní odpadové politiky jednotlivých obcí.
Výstavba a provozování sběrných dvorů je řešena jako součást systému, kdy je
smyslem posílit funkci sběrných dvorů o technologie zajišťující předúpravu odpadů
pro další zpracování (energetické využití). V praxi se může jednat např. o předdrcení
objemného odpadu nebo oddělení energeticky využitelného podílu od balastu.
Funkce primární předúpravy bude realizována ve významných sběrných střediscích
(velké regionální sběrné dvory). Menší (lokální) sběrné dvory budou sloužit jako
sběrná místa a vhodný odpad bude převážen k úpravě do velkých sběrných dvorů.
Ve vybraných odpadových centrech (dnešní velké skládky odpadů) budou zřízeny
linky na úpravu směsných a objemných komunálních odpadů metodou mechanickobiologické úpravy (MBÚ), jejímž cílem je výroba paliva z odpadu jako náhrada
fosilních paliv a snížení biologické aktivity zbytkového odpadu tak, aby po uložení do
skládkového tělesa nedocházelo k vývinu skleníkového plynu metanu ve významném
množství.
Celková potřebná zpracovatelská kapacita linek MBÚ v kraji představuje 130 – 135
tis. tun za rok. Navrhovány jsou celkem 3 zpracovatelské linky:
MBÚ Chotíkov
MBÚ Vysoká
MBÚ Černošín
Celkem:

kapacita 60 000 t/rok
kapacita 45 000 t/rok
kapacita 30 000 t/rok
135 000 t/rok

Rozmístění linek na zpracování odpadů je navrženo tak, aby nebylo nutno budovat
překladiště odpadů a dodávky odpadů ke zpracování byly realizovány přímým
svozem.
Při zpracování 130 - 135 tis. tun směsného a objemného komunálního odpadu
zůstává dalších cca 55 – 60 tis. tun neupraveného odpadu, který bude ukládán do
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skládek. Navíc do skládek bude ukládán i podíl upraveného odpadu z linek MBÚ po
biologické stabilizaci. Skládkované množství po úpravě MBÚ představuje 44 360
t/rok. Celkem tedy bude do skládek uloženo cca 100 000 tun komunálního odpadu.
K tomu bude nutno vybudovat potřebnou skládkovou kapacitu.
Ekologické dopady na zásadní složky životního prostředí
Vlivy na ovzduší
Varianta předpokládá, že cca 70 % směsného a objemného komunálního odpadu
bude zpracováno metodou mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) a 30 % odpadu
bude bez úpravy uloženo do skládek.
Metoda MBÚ představuje úpravu odpadu spočívající v podrcení a třídění složek
obsažených v komunálním odpadu tak, aby jednotlivé výstupní komponenty byly dále
využitelné nebo zpracovatelné po další úpravě.
Z hlediska vlivu na ovzduší se jedná o provoz se zátěží úletu prachových částic,
které jsou z prostředí odsávány a vzdušina je do ovzduší vypouštěna přes látkové
filtry, které zabrání znečištění okolí zpracovatelského závodu polétavým prachem.
Současně je odsávaný vzduch z haly úpravy odpadu veden na biofiltry, kde je
eliminována potenciální pachová zátěž.
Frakce obsahující vysoký podíl biologicky rozložitelného odpadu je podrobena
aerobní fermentaci ve fermentoru, kde dojde k hygienizaci odpadu a odbourání
podstatné části BRKO. Následně je produkt – energetický kompost – dozráván na
volné ploše před dalším využitím.
Vlastní fermentor představuje střední zdroj znečišťování ovzduší. Výstupem je ale
pouze vodní pára a oxid uhličitý. Vznikající pachové látky jsou eliminovány v biofiltru.
Metoda úpravy odpadu MBÚ nezahrnuje žádný spalovací zdroj a není tedy zdrojem
emisí ze spalování fosilních paliv.
Vliv podílu ukládaného do skládek na ovzduší koresponduje s předchozí (pasívní)
variantou.
Vlivy na vodní hospodářství
Mechanicko-biologická úprava odpadu v rámci provozu mechanické úpravy
nenakládá s vodami. Provoz je zabezpečen proti úniku odpadů nebo jejich výluhů do
prostředí podlahou nepropustnou pro látky závadné vodám a celá hala úpravy
odpadů je konstruována jako záchytná vana.
S vodami je nakládáno při úpravě biologicky rozložitelné složky v kompostovacím
procesu. V případě volné dozrávací plochy bude vybudován záchytný systém
průsaků do jímek, odkud budou přebytečné vody nevyužitelné jako postřikové
v kompostovacím procesu odváženy na čistírnu odpadních vod. Celý systém je
izolován od vnějšího prostředí nepropustnou kompostovací plochou odolnou proti
působení látek obsažených v odpadu.
Vlivy skládek na vodní hospodářství jsou identické jako v předchozích variantách.
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Vlivy na odpadové hospodářství
Mechanicko-biologická úprava představuje technologii umožňující vytřídění dále
využitelných složek komunálního odpadu ze směsného odpadu tak, aby bylo
zajištěno efektivní zhodnocení především kovů a energeticky využitelných složek
jako náhrady primárních paliv palivem z odpadu. Balastní složky jsou vytříděny a
uloženy na skládky, podíl s biologicky aktivní složkou je podroben aerobní fermentaci
tak, aby po následném uložení do skládky neprodukoval skládkový plyn metan, který
má při úniku do atmosféry výrazný skleníkový efekt. Zvažováno je rovněž využití této
složky jako energetického kompostu např. pro rekultivace území zasaženého těžbou
uhlí.
Z hlediska nakládání s odpady se jedná o metodu vysoce efektivní zařazenou mezi
nejlepší dostupné techniky směřující k materiálovému využívání komunálního
odpadu v podobě náhrady hnědého uhlí palivem z odpadu v rámci spoluspalování
nebo spoluzplyňování v generátorech při výrobě tepla a elektrické energie.
Skládky odpadů - vlivy skládek na odpadové hospodářství jsou identické jako
v předchozích variantách.
Investiční náklady na vybudování systému
Předúprava odpadů ve sběrných dvorech
Systém zahrnující 3 linky na mechanicko-biologickou úpravu odpadů uvažuje
s předúpravou objemného odpadu ve vybraných sběrných dvorech tak, aby ke
zpracování byly převáženy jen ty složky odpadů, které mají vysoký podíl energeticky
hodnotné složky využitelné jako palivo z odpadu. Úprava odpadu může zahrnovat
jednoduché třídění (ukládání příslušné složky odpadů do samostatných kontejnerů)
až po úpravu drcením a dalším mechanickým tříděním.
Dovybavení sběrných dvorů bude řešeno samostatným projektem jako součást
integrovaného systému. Vzhledem k tomu, že předúprava odpadu není nutná tam,
kde bude zřízena linka MBÚ (předúprava je její součástí), jednalo by se v podstatě o
velké sběrné dvory na území města Plzně, případně Rokycany nebo Klatovy. Cena
upravárenské linky určené pro objemný a další odpad se pohybuje v rozmezí 20 – 50
mil. dle konkrétního projektu. Celkové investiční náklady mohou dosáhnout 150 mil.
Kč.
Zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů
Potřebná kapacita zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů v Plzeňském
kraji bude složena ze tří linek rozmístěných při velkých odpadových centrech –
skládkách Chotíkov, Vysoká a Černošín. Orientační investiční náklady byly vyčísleny
takto:
MBÚ Chotíkov
MBÚ Vysoká
MBÚ Černošín
Celkem:
Plzeňský kraj

422 mil. Kč
326 mil. Kč
290 mil. Kč
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Náklady na vybudování skládkových kapacit pro odstranění zbytkového podílu
po zpracování na lince MBÚ a pro uložení neupraveného odpadu
Z celkového zpracovaného množství odpadu (135 000 tun/rok) je uvažováno
s uložením na skládku celkem 44 300 tun odpadu (Chotíkov 20 400 t/rok, Vysoká
14 700 t/rok, Černošín 9 200 t/rok). Dále bude uloženo 55 000 tun neupraveného
směsného nebo objemného komunálního odpadu. Celkem je tedy potřeba 99 300
tun komunálního odpadu uložit ročně na skládky.
Při investiční ceně 300,- Kč za 1m3 úložného prostoru a 100,- Kč/t na rekultivaci
skládky po ukončení její životnosti se jedná o 119 160 m3 prostoru se jedná celkem o
45, 678 mil. Kč na každý rok, tj. za 30 let 1 370,34 mil. Kč.
Celkové náklady na vybudování systému: 2 408 mil. Kč za 30 let provozu.
Náklady na zpracování (odstranění) 1 t odpadu v klíčových zařízeních
zahrnutých do systému
Provoz linky mechanicko-biologické úpravy zahrnuje náklady na investici, provozní
náklady včetně opotřebování jednotlivých komponent, mzdové náklady, náklady na
energie a dopravní prostředky. Významnou položku tvoří náklady na odbyt
výstupních produktů, které mohou mít kladnou i zápornou hodnotu dle podmínek na
trhu.
Ceny byly stanoveny pro hodnocený rok 2016:
-

prodej vytříděných železných kovů: 1 656,- Kč/t
prodej vytříděných barevných kovů: 5 520,- Kč/t
cena za prodej paliva z odpadu (TAP): 55,- Kč/t
cena za prodej energetického kompostu: 55,- Kč/t
cena za dodávku odpadu do spalovny: 2500,- Kč/t, celkem do spalovny bude
odváženo 12 300 tun odpadu/rok
veškeré propočty jsou prováděny bez DPH

Odhad průměrné ceny zpracování (odstranění) 1 t komunálního odpadu
Položka zahrnuje náklady na provoz linek MBÚ a samotných skládek odpadů, kam
bude kromě nezpracovatelného podílu z úpravy odpadů ukládán odpad, který
neprojde zpracovatelskou linkou MBÚ.
V rámci ekonomické analýzy byly na základě očekávaných investičních a provozních
nákladů, cen energií, mzdových nákladů a cen výstupních produktů po úpravě
odpadů určeny následující ceny za odběr 1 tuny odpadu v zařízení:
MBÚ Chotíkov
MBÚ Vysoká
MBÚ Černošín
Průměrná cena s ohledem na kapacitu:

2 300,2 600,2 700,2 489,-

Kč/t
Kč/t
Kč/t
Kč/t

Průměrná cena uložení odpadu na skládku: 2 500,- Kč/t bez DPH.
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Průměrná cena za 1 tunu odpadu zahrnuje poměr kapacit k celkovému množství
odpadu, MBÚ Vysoká 71 % a skládky 29 %. Výsledná cena za zpracování nebo
odstranění 1 tuny odpadu činí 2 492,- Kč.
V roce 2016 by za předpokladu, že dojde k právní úpravě poplatků za ukládání
odpadů do skládek, mělo dojít k situaci, že zpracovatelské technologie na bázi
mechanicko-biologické úpravy odpadu budou nejen ekologicky, ale také ekonomicky
výhodnější, než prosté uložení odpadu na skládku.
Rizika technická, organizační, právní prosaditelnost
Technologie mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu je využívána v řadě
evropských zemí, nejvíce v Rakousku, Německu, Itálii a ve Španělsku. V každé zemi
platí odlišné legislativní požadavky zejména s ohledem na technické vybavení
provozu a kvalitu výstupních produktů, které jsou buď využívány v energetických
zařízeních nebo ukládány do skládek.
Mezi rizika technická lze uvést požadavky na kvalitu zbytkového odpadu ukládaného
do skládek z hlediska výhřevnosti (nesmí být vyšší, než 8 MJ/kg) a z hlediska obsahu
biologických látek (ukazatel zbytkového obsahu BRKO přepočtený na množství
kyslíku potřebného k jeho odbourání – ukazatel AT4). V případě, že by výsledný
produkt nesplňovat tyto parametry, bylo by nutno před uložením do skládky zařadit
další technologickou operaci (prosévání, kompostování..), která by umožnila
požadované kvality dosáhnout.
Zásadní jsou v případě MBÚ rizika organizační. Koncepční řešení předpokládá, že
výsledný produkt – palivo z odpadu (TAP – tuhé alternativní palivo) bude možno
uplatnit na trhu alternativních energetických zdrojů za kladnou hodnotu 55,- Kč/t.
V době přebytku nabídky těchto paliv nad poptávkou (např. cementáren), je zajištění
odbytu pro vyrobené množství TAP obtížné.
Podobně problematické může být zajistit odbyt tzv. „energetického kompostu“, který
vznikne fermentací podsítného podílu odpadu z mechanické úpravy, který obsahuje
zásadní množství biologicky rozložitelných organických látek. Uplatnění vyrobeného
množství tohoto produktu na trhu je rovněž nereálné, zejména za uvažovanou
hodnotu 55,- Kč/t. V případě tohoto produktu hrozí reálné riziko, že jej bude nutno
ukládat do skládky za zápornou hodnotu 2 500,- Kč/t, což by výrazně negativně
ovlivnilo ekonomiku celého zpracovatelského procesu.
D. Kombinace energetického využívání odpadů (ZEVO) a technologie MBÚ –
systém ZEVO + doplňující zařízení zpracování odpadů technologií MBÚ kapacita zajišťující splnění cílů POH za Plzeňský kraj.
Popis funkce systému, funkční prvky a zařízení
Primárním zařízením pro využívání komunálních odpadů bude Zařízení pro
energetické využití odpadů (ZEVO) v Chotíkově s kapacitou 95 000 tun SKO za rok.
Dále bude realizována 1 linka na MBÚ (Vysoká u Dobřan) s kapacitou 45 000 t/rok.
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Kombinace těchto zařízení zajistí maximální využití energeticky hodnotného podílu
komunálních odpadů v celkovém množství až 140 000 t/rok. Zbytkový odpad bude
ukládán do skládek.
ZEVO Chotíkov
Účelem této stavby je výstavba závodu na energetické využití komunálních odpadů
(dále ZEVO).
V ZEVO Chotíkov bude využíván směsný komunální odpad a další odpad charakteru
komunálního odpadu včetně velkorozměrného odpadu jako palivo. Odpad bude
dovážen v svozovou technikou. Velkoobjemový odpad bude rozrušen na potřebnou
velikost. Odpad bude skladován v polouzavřeném, odsávaném bunkru.
Jeho termická úprava probíhá na roštovém zařízeni a uvolněna tepelná energie bude
využívána v přiřazeném parním kotli pro výrobu páry (41 bar abs, 400 °C).
Pro stabilizaci teplot v dohořívacím prostoru ohniště (v případě nutnosti) a pro fázi
najíždění a odstavování budou instalovány hořáky spalující LTO. Škvára z kotle bude
vynášena mokrým vyhrnovačem a bude skladována v samostatném bunkru, ale před
tím z ní bude separován železný šrot. Pára bude využívána v kondenzačním TG s
regulovaným odběrem pro výrobu elektrické energie, která bude vyvedena přes
transformátor do distribuční sítě 22 kV. Pára z regulovaného odběru se použije pro
výrobu horké vody, která bude dodávána do sítě CZT Plzeňské teplárenské.
Výstupní pára z kondenzačního dílu turbiny bude chlazena pomocí vzduchového
kondenzátoru.
Pro čištění spalin je předpokládáno použití mokré vypírky s katalytickým reaktorem
na rozklad oxidů dusíku a dioxinů. Spaliny z kotle jsou vedeny do rozprašovacího
reaktoru, kam jsou nastřikovány a vysoušeny reakční produkty ze zachycených
kyselých složek a ostatních škodlivin v pračce, v případě potřeby spolu s hydroxidem
vápenatým a adsorbentem. Tyto vysušené složky jsou dále zachycovány na
tkaninovém filtru, ve kterém se na filtrační tkanině tvoří vrstva směsi
hydroxidu vápenatého, reakčního produktu a popílku. V této vrstvě dochází
k prvnímu zachycování kyselých složek spalin (síry, chloru, fluoru atd.) a těžkých
kovů. Za tkaninový filtr je instalována pračka, ve které se zachytí zbytek kyselých
složek a těžkých kovů.
Pro snížení spotřeby vody je na spalinách před a za pračkou zařazen výměník
spaliny/spaliny č.1, který chladí spaliny na vstupu do pračky a ohřívá spaliny na
výstupu z pračky. Za pračkou je zařazen reaktor, který rozkládá oxidy dusíku
(selektivní katalytickou redukcí - SCR) a dioxiny. Před vlastním reaktorem je zařazen
parní ohřívák spalin, který ohřívá spaliny na teplotu potřebnou pro činnost reaktoru.
Pro snížení spotřeby páry je na spalinách před parním ohřívákem zařazen výměník
spaliny/spaliny č.2, který ohřívá spaliny na vstupu do parního ohříváku a chladí
spaliny na výstupu z reaktoru před vstupem do ventilátoru spalin a komínem.
Odpadní vody z procesu budou čištěny a zpracovávány v úpravně technologických
odpadních vod vybavené neutralizací, flokulací, srážením, sedimentací, filtrací.
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Zachycený kal bude odvodňován na kalolisu. Předčištěná voda bude vracena do
procesu a odpadní voda bude rozstřikována v rozprašovacím reaktoru. Měření
hmotnostních koncentrací znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší bude
prováděno v souladu s NV č.354\2002 Sb. v platném znění.
Kapacita zařízení je navržena na 95 000 tun směsného komunálního odpadu za rok.
Tepelná kapacita odpadu nahradí cca 70 000 tun hnědého uhlí, které by jinak muselo
být spáleno v provozech Plzeňské teplárenské a.s. pro zajištění potřebné tepelné
kapacity města Plzně.
Výkon instalovaného turbogenerátoru činí 7,5 MW. Množství dodané elektrické
energie do sítě představuje cca 22 500 MWh/rok, tepelná energie dodávaná do sítě
CZT (centrální zásobování teplem) činí cca 108 000 MWh/rok.
MBÚ Vysoká
Součástí navrhované varianty integrovaného řešení nakládání s KO v Plzeňském
kraji je zpracovatelská linka MBÚ v areálu skládky Vysoká u Dobřan. Navrhovaná
kapacita činí 40 - 45 tis. tun směsného a objemného odpadu za rok. Kromě
směsného komunálního odpadu z jižní a jihovýchodní části území kraje, bude linka
zpracovávat také upravené podíly objemného odpadu s vysokou energetickou
hodnotou. Vyrobené palivo z odpadu bude využíváno jako náhrada primárních paliv
v energetických zařízeních.
Vybavení sběrných dvorů pro předúpravu odpadu vhodného pro energetické
využití
Systém zahrnující zařízení pro energetické využívání odpadu ZEVO Chotíkov a
jednu linku na mechanicko-biologickou úpravu odpadů (MBÚ Vysoká) rovněž
uvažuje s předúpravou objemného odpadu ve vybraných sběrných dvorech tak, aby
ke zpracování byly převáženy jen ty druhy odpadů, které mají vysoký podíl
energeticky hodnotné složky využitelné jako palivo z odpadu. Úprava odpadu může
zahrnovat jednoduché třídění (ukládání příslušné složky odpadů do samostatných
kontejnerů) až po úpravu drcením a dalším mechanickým tříděním.
Dovybavení sběrných dvorů bude řešeno samostatným projektem jako součást
integrovaného systému. Vzhledem k tomu, že předúprava odpadu není nutná tam,
kde bude zřízena linka MBÚ (předúprava je její součástí), jednalo by se v podstatě o
velké sběrné dvory na území města Plzně, případně Rokycany, Černošín nebo
Klatovy.
Skládkové kapacity pro nevyužitelný odpad a zbytkový podíl odpadu z linky
MBÚ
V základní bilanci nakládání se směsnými a objemnými komunálními odpady je
nutno uvažovat s 50 000 tunami/rok nezpracovaného SKO či OO uloženého do
skládek, dále s podílem nevyužitelného podílu po úpravě MBÚ na Vysoké ve výši
14 700 tun/rok a s podílem odpadních produktů po spalování v ZEVO Chotíkov
(20 155 tun škváry by mělo být dále využito v případě kladných výsledků rozborů a
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výluhů odpadů). Rovněž bude vznikat cca 6500 tun nebezpečného odpadu z čištění
spalin, který bude ukládán na skládkách nebezpečného odpadu mimo region.
Celková potřebná kapacita skládek v regionu v případě této varianty činí 65 000 tun
s určitou rezervou na nevyužitelné podíly škváry.
Ekologické dopady na zásadní složky životního prostředí
Vlivy na ovzduší
Vlivy navrhovaného řešení na ovzduší představují součet
jednotlivých zařízení začleněných do integrovaného systému.

parciálních

vlivů

ZEVO Chotíkov – jedná se o spalovací zařízení pro směsné odpady vybavené
vysoce efektivním zařízením pro čištění emisí tak, aby nedocházelo k negativnímu
ovlivnění kvality ovzduší v okolí provozu. Princip technologie čištění emisí byl popsán
v předcházející kapitole.
Úroveň emisí odpovídá hodnotám BAT, které byly publikovány Evropskou Komisí v
materiálu, který stanoví standardy pro nejlepší dostupnou techniku (BAT):
„Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách spalování odpadů”.
Vlivy provozu ZEVO na ovzduší byly podrobně vyhodnoceny v rozptylové studii
zpracované ČHMÚ Plzeň v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění. Z posouzení je zřejmé, že budou s rezervou dodrženy
všechny požadované emisní limity a nedojde k zásadnímu ovlivnění imisního pozadí
v oblasti.
MBÚ Vysoká - z hlediska vlivu na ovzduší se jedná o provoz se zátěží úletu
prachových částic, které jsou z prostředí odsávány a vzdušina je do ovzduší
vypouštěna přes látkové filtry, které zabrání znečištění okolí zpracovatelského
závodu polétavým prachem. Současně je odsávaný vzduch z haly úpravy odpadu
veden na biofiltry, kde je eliminována potenciální pachová zátěž.
Frakce obsahující vysoký podíl biologicky rozložitelného odpadu je podrobena
aerobní fermentaci ve fermentoru, kde dojde k hygienizaci odpadu a odbourání
podstatné části BRKO. Následně je produkt – energetický kompost – dozráván na
volné ploše před dalším využitím.
Vlastní fermentor představuje střední zdroj znečišťování ovzduší. Výstupem je pouze
vodní pára a oxid uhličitý. Vznikající pachové látky jsou eliminovány v biofiltru.
Metoda úpravy odpadu MBÚ nezahrnuje žádný spalovací zdroj a není tedy zdrojem
emisí ze spalování fosilních paliv.
Skládky odpadů - vliv podílu ukládaného do skládek na ovzduší koresponduje
s předchozími variantami.
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Vlivy na vodní hospodářství
ZEVO Chotíkov nebude za běžného provozu ovlivňovat povrchové vody, neboť
v důsledku zpětného využívání veškerých vyčištěných technologických odpadních
vod i vyčištěných splaškových odpadních vod v ZEVO Chotíkov, nebudou žádné
vyčištěné odpadní vody vypouštěny do kanalizace a následně do recipientu.
Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení a z úklidových prací budou čištěny
v malé biologické čistírně odpadních vod. Vyčištěné splaškové vody budou
využívány ve vápenném hospodářství ZEVO Chotíkov pro přípravu vápenného
mléka pro čištění spalin a dále budou využívány při vhodných klimatických stavech
k vlhčení skládky odpadů jejich rozstřikem na volné ploše pozemku skládky o výměře
cca 5 ha a také k zálivce zeleně v areálu skládky.
Dešťové vody z prostoru manipulační plochy a vnějšího parkoviště, kde může dojít ke
kontaminaci ropnými látkami a úkapy olejů, jsou svedeny do odlučovačů ropných
látek, za kterými jsou umístěny kontrolní šachty a z těchto šachet jsou zaústěny do
řadu gravitační dešťové kanalizace a tou jsou následně odvedeny do retenčního
prostoru – poldru.
Skladovací nádrž LTO bude obestavěna tak, aby nebylo nutno řešit odpadní dešťové
vody. Spodní část objektu je řešena jako záchytná vana na 100 % objemu skladovací
nádrže a nemůže dojít k havarijnímu úniku LTO do povrchových či podzemních vod.
MBÚ Vysoká - technologie v rámci provozu mechanické úpravy nenakládá s vodami.
Provoz je zabezpečen proti úniku odpadů nebo jejich výluhů do prostředí podlahou
nepropustnou pro látky závadné vodám a celá hala úpravy odpadů je konstruována
jako záchytná vana.
S vodami je nakládáno při úpravě biologicky rozložitelné složky v kompostovacím
procesu. V případě volné dozrávací plochy bude vybudován záchytný systém
průsaků do jímek, odkud budou přebytečné vody nevyužitelné jako postřikové
v kompostovacím procesu odváženy na čistírnu odpadních vod. Celý systém je
izolován od vnějšího prostředí nepropustnou kompostovací plochou odolnou proti
působení látek obsažených v odpadu.
Skládky odpadů - vlivy skládek na vodní hospodářství jsou identické jako
v předchozích variantách.
Vlivy na odpadové hospodářství
ZEVO Chotíkov – energetickým využitím 95 000 tun SKO za rok dojde ke snížení
množství BRKO ukládaného do skládek o 47 000 tun, což představuje zásadní
posun k plnění klíčových cílů POH Plzeňského kraje. Uvedené množství odpadu
nahradí 70 000 tun hnědého uhlí, které by jinak muselo být spáleno v provozech
Plzeňské teplárenské a.s.. V tomto smyslu se tedy jedná o materiálové využívání
odpadu.
Při spalování odpadů vznikají vedlejší energetické produkty a odpady. Předpokládá
se produkce 20 155 tun škváry, která nebude mít nebezpečné vlastnosti a bude dále
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nabízena k využívání např. ve stavebnictví nebo pro rekultivační směsi v oblastech
zasažených těžbou uhlí.
Dalšími odpadními produkty jsou zbytky po čištění plynů a odloučený popílek ze
spalovacích zařízení v množství cca 7 000 tun/rok, které představují odpady
v kategorii nebezpečné. Tyto odpady budou odváženy na skládky nebezpečných
odpadů mimo region.
MBÚ Vysoká - představuje technologii umožňující vytřídění dále využitelných složek
komunálního odpadu ze směsného odpadu tak, aby bylo zajištěno efektivní
zhodnocení především kovů a energeticky využitelných složek jako náhrady
primárních paliv palivem z odpadu. Balastní složky jsou vytříděny a uloženy na
skládky, podíl s biologicky aktivní složkou je podroben aerobní fermentaci tak, aby po
následném uložení do skládky neprodukoval skládkový plyn metan, který má při
úniku do atmosféry výrazný skleníkový efekt. Zvažováno je rovněž využití této složky
jako energetického kompostu např. pro rekultivace území zasaženého těžbou uhlí.
Z hlediska nakládání s odpady se jedná o metodu vysoce efektivní zařazenou mezi
nejlepší dostupné techniky směřující k materiálovému využívání komunálního
odpadu v podobě náhrady hnědého uhlí palivem z odpadu v rámci spoluspalování
nebo spoluzplyňování v generaturách při výrobě tepla a elektrické energie.
Kapacita 45 000 tun KO představuje snížení podílu BRKO ukládaného do skládek o
dalších 22 500 tun/rok, což v součtu se ZEVO umožní splnění finálních cílů POH pro
omezování BRKO ukládaného do skládek.
Skládky odpadů - vlivy skládek na odpadové hospodářství jsou identické jako
v předchozích variantách.
Investiční náklady na vybudování systému
Náklady na výstavbu ZEVO Chotíkov
Cena výstavby ZEVO Chotíkov představuje 2 500 mil. Kč bez DPH.
Náklady na výstavbu linky MBÚ Vysoká
Náklady spojené s výstavbou areálu mechanicko-biologické úpravy v areálu skládky
Vysoká představují 326 mil. Kč.
Náklady na vybavení sběrných dvorů pro předúpravu odpadu vhodného pro
energetické využití
Cena upravárenské linky určené pro objemný a další odpad se pohybuje v rozmezí
20 – 50 mil. dle konkrétního projektu. Celkové investiční náklady 4 linek mohou
dosáhnout 200 mil. Kč.
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Náklady na potřebné skládkové kapacity
Z celkového zpracovaného množství odpadu (140 000 tun/rok) je uvažováno
s uložením na skládky v Plzeňském kraji celkem 14 700 tun odpadu. Dále bude
uloženo 50 000 tun neupraveného směsného nebo objemného komunálního
odpadu. Celkem je tedy potřeba cca 65 000 tun komunálního odpadu uložit ročně na
skládky, pokud veškerá škvára z procesu spalování na ZEVO Chotíkov bude využita
a nebude skládkována.
Při investiční ceně 300,- Kč za 1m3 úložného prostoru a 100,- Kč/t na rekultivaci
skládky po ukončení její životnosti se jedná o min. 78 000 m 3 prostoru, tj. celkem o
29,9 mil. Kč na každý rok, tj. za 30 let 897 mil. Kč.
Celkové náklady na vybudování systému: 3 923 mil. Kč bez DPH za 30 let
provozu.
Náklady na zpracování (odstranění) 1 t odpadu v klíčových zařízeních
zahrnutých do systému
ZEVO Chotíkov - cena za zpracovanou tunu odpadu byla vypočtena ve výši 2 200,Kč. Tato cena zahrnuje rovněž náklady na překládací stanice, jejich provoz a
přepravu odpadů z překládacích stanic do ZEVO Chotíkov.
Cena pro všechny dodavatele je stanovena jednotná při odevzdání odpadu přímo do
zařízení ZEVO nebo do některého sběrného střediska (Rokycany, Černošín, Lazce Horšovský Týn).
MBÚ Vysoká - cena za zpracovanou tunu odpadu byla vypočtena ve výši 2 600,- Kč
bez DPH.
Skládky odpadů - průměrná cena uložení odpadu na skládku: 2 500,- Kč/t bez
DPH.
Odhad průměrné ceny zpracování (odstranění) 1 t komunálního odpadu
Položka zahrnuje náklady na provoz ZEVO, linky na MBÚ Vysoká a provoz
samotných skládek odpadů, kam bude ukládán odpad, který nebude vhodný pro
využití v ZEVO ani na lince MBÚ.
Průměrná cena za 1 tunu odpadu zahrnuje poměr kapacit k celkovému množství
odpadu, tj. ZEVO 50%, MBÚ Vysoká 23,6 % a skládky 26,4 %. Výsledná cena za
zpracování nebo odstranění 1 tuny odpadu činí 2 373,- Kč bez DPH.
Rizika technická, organizační, právní prosaditelnost
Hodnocená varianta zahrnuje dva základní druhy technologií na úpravu a
energetické využití a dále provozování skládkových kapacit v omezeném rozsahu pro
podíl odpadů obtížně využitelných nebo zbytků po úpravě odpadů. Rizika lze rozdělit
do tří základních skupin:
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ZEVO Chotíkov – rizika technická se očekávají minimální. Jedná se o technologii
všeobecně známou, prověřenou splňující podmínky pro její provozování na území
ČR a plně v souladu s legislativou Evropské unie i ČR především z hlediska nároků
na ochranu ovzduší.
Mezi možná rizika lze zařadit očekávanou kvalitu škváry po spalovacím procesu, se
kterou je uvažováno až 100 % využití např. ve stavebnictví. Předpokladem je
vyhovující složení odpadu a jeho vodný výluh.
Rizika organizační představují nejistotu v zajištění dodávek odpadu do zařízení. Toto
ale bude ošetřeno dlouhodobými smlouvami s obcemi jako původci odpadů.
Rozhodující podíl odpadu z města Plzně bude zajištěn. Riziko výrazně snižuje
očekávané zvýšení poplatků za ukládání odpadů do skládek, které by mělo upravit
cenu za odstraňování odpadů na skládkách nad hodnoty ceny zpracování odpadů
v zařízeních. V tom případě nebude problém kapacitu zařízení ZEVO naplnit.
Právní prosaditelnost záměru je umožněna novelou zákona o odpadech zveřejněnou
pod číslem 154/2010 Sb., která upravuje podmínky pro energetickou využitelnost
odpadů (zpracování odpadu v ZEVO je energetickým využíváním odpadu) a novela
NV č. 193/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky, která ruší
zákaz podpory stavby spaloven komunálního odpadu z veřejných prostředků.
MBÚ Vysoká – platí rizika uvedená v předchozí variantě, zejména rizika
problematického zajištění odbytu vyrobených surovin z odpadu u paliva z odpadu a
„energetického kompostu“. Hrozí reálné riziko, že tyto produkty nebude možno
uplatnit na trhu, který je v současné době alternativním palivem z odpadu přesycen.
V dané variantě by bylo možno palivo z odpadu uplatnit ve spalovně (ZEVO), ovšem
za cenu vstupu odpadu do zařízení, tj. 2 200,- Kč/t, což je hlediska ekonomiky
provozu MBÚ nesmyslné.
Problematické může být i uplatnění TAP u dalších možných odběratelů, např.
Sokolovské uhelné, a.s., kde by odpad musel být napřed upraven granulací před
vlastním zpracováním. V tomto případě lze uvažovat s reálnou cenou odbytu paliva
z odpadu ve výši až 1000,- Kč na 1 tunu.
Uplatnění „energetického kompostu“ za cenu 55,- Kč/t je rovněž málo
pravděpodobné. Trh je přesycen kvalitním kompostem vyrobeným z čistých
biologicky rozložitelných odpadů, kde nehrozí kontaminace životního prostředí
podílem nebezpečných složek, které mohou být primárně ve směsném komunálním
odpadu obsaženy. Reálné je tedy ukládání tohoto produktu do skládek za komerční
cenu 2 500,- Kč/t, což by výrazně zhoršilo ekonomiku linky na MBÚ uvažovanou na
skládce Vysoká.
Skládky odpadů – platí rizika uvedená v předchozích variantách.
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Vyhodnocení variant formou multikriteriální analýzy:
Porovnání jednotlivých možných variant systému nakládání s odpady je provedeno
pomocí kritérií zahrnujících vlivy na životní prostředí, ekonomickou náročnost a
možná rizika spojená s realizací záměru.
Bodové hodnocení variant je provedeno v rozsahu od 1 do 5 (vyšší počet bodů
znamená kladné hodnocení). Ke každému kritériu je přiřazena váhová hodnota od
0,1 do 1,0 vyjadřující významnost jednotlivých kritérií s ohledem na dosažení cíle.
Váhová hodnota kritérií odráží jejich význam z hlediska proveditelnosti, tj. zajištění
optimálního nakládání s odpady v souladu s požadavky legislativy a plnění cílů POH
za ekonomicky přijatelných podmínek.
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Komentář ke zhodnocení variant a doporučení pro realizaci
systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji:
Vlivy na životní prostředí z hlediska složek ovzduší, vodní hospodářství, odpadové
hospodářství¨
Varianta A (nulová varianta): předpoklad zachování a dalšího rozvoje skládkování
odpadů přináší negativa v podobě vlivu provozu skládek zejména na ovzduší a rizika
ohrožení kvality podzemních vod; dalším negativem je nežádoucí samotný způsob
nakládání s odpady, tedy jejich prosté odstraňování (1 bod).
Varianta B (pasívní varianta): z pozice území Plzeňského kraje varianta přenáší
rizika spojená se zátěží životního prostředí mimo kraj. Negativně se projeví pouze
dopravní zatížení a s ním spojené emise a hluk při dálkovém transportu odpadů. Do
skládek by byla uložena jen třetina odpadů oproti nulové variantě, což by mělo
pozitivní dopad na životní prostředí (2 body).
Varianta C (MBÚ): vlivy zpracovatelské technologie na ovzduší v podobě úletu
prachových částic odpadu a pachových emisí řešeny účinnými odlučovači a biofiltry.
Odsávána je ale jen část vzdušiny, k určitému rozptylu částic do ovzduší přesto
dochází. Podíl odpadu s vysokým obsahem BRKO je podroben procesu aerobní
fermentace, kde dojde k hygienizaci odpadu. MBÚ nezahrnuje žádný spalovací zdroj
a není zdrojem emisí ze spalování fosilních paliv. Z hlediska nakládání s odpady je
proces MBÚ vysoce pozitivní, směřuje ke zhodnocení významného podílu
energeticky využitelného odpadu, oddělený balast je ukládán na skládku (4 body).
Varianta D (ZEVO + MBÚ): 4 body.
Vlivy navrhovaného řešení na životní prostředí představují součet parciálních vlivů
jednotlivých zařízení začleněných do integrovaného systému.
ZEVO Chotíkov – jedná se o spalovací zařízení pro směsné odpady vybavené
vysoce efektivním procesem pro čištění emisí tak, aby nedocházelo k negativnímu
ovlivnění kvality ovzduší v okolí provozu.
Nakládání s vodami je řešeno v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb. o
vodách v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
Z hlediska nakládání s odpady se jedná o energetické využití cca 65 % produkce
směsného komunálního odpadu z Plzeňského kraje.
MBÚ Vysoká – vlivy na životní prostředí obdobné jako v předchozí variantě.
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Plnění cílů POH kraje
Varianta A (nulová varianta):
varianta předpokládá trvalé ukládání veškerého
zbytkového (směsného a objemného) komunálního odpadu do skládek. Neumožňuje
splnění cílů POH kraje a obcí především z hlediska snižování podílu BRKO
ukládaného do skládek a podílu využitého odpadu. Z hlediska POH zásadně
negativní (1 bod).
Varianta B (pasívní varianta):
varianta uvažuje s exportem podílu odpadů
potřebného ke splnění cílů POH mimo území kraje. Pokud by byl odpad v jiném kraji
(státu) energeticky využit, byla by to paradoxně cesta ke splnění cílů POH kraje i
obcí (3 body).
Varianta C (MBÚ):
varianta umožňuje splnění všech zásadních cílů POH
stanovených pro komunální odpady. Navrhované množství odpadu pro zpracování je
v souladu s bilancí komunálního odpadu v kraji tak, aby byl splněn i cíl na snižování
podílu BRKO ukládaného do skládek. Pokud budou některé podíly z MBÚ ukládány
do skládek, bude předtím provedena jejich biologická deaktivace v souladu
s požadavky legislativy platné v ČR pro nakládání s odpady po úpravě v procesu
MBÚ (5 bodů).
Varianta D (ZEVO + MBÚ): varianta rovněž umožňuje splnění všech zásadních cílů
POH stanovených pro komunální odpady. Navrhované množství odpadu pro
zpracování je v souladu s bilancí komunálního odpadu v kraji tak, aby byl splněn i cíl
na snižování podílu BRKO ukládaného do skládek (5 bodů).
Úroveň využití odpadu
Varianta A (nulová varianta): odpad není využíván, kromě primárně odděleného
podílu separovaného sběru z komunálního odpadu je veškerý zbývající odpad
ukládán do skládek, tedy odstraňován (1 bod).
Varianta B (pasívní varianta):
varianta předpokládá využití zbytkového odpadu
v zařízeních umístěných v jiných regionech nebo jiné zemi EU. Stejně tak může být
odpad v jiném regionu odstraňován. Z hlediska úrovně využití odpadu se jedná o
variantu stejně neekologickou jako varianta předchozí. Pravděpodobnost, že se
podaří zajistit vysoké zhodnocení odpadu v jiných regionech je minimální. V reálné
podobě by k tomu mohlo dojít v případě sdružené investice na stavbu zařízení pro
využívání odpadu pro širší území, což se ale v současné době nepřipravuje (2 body).
Varianta C (MBÚ): úroveň využití odpadu je vysoká, smyslem úpravy na linkách
mechanicko-biologické úpravy odpadu je vytřídit ze směsného odpadu využitelné
složky a oddělit balastní podíly, které jsou pak ukládány na skládky. Odpad určený
pro zpracování v linkách MBÚ je selektivně svážen tak, aby předmětem zpracování
byl odpad s vysokým obsahem energeticky a materiálově využitelných složek. Odpad
s převažujícím obsahem popela je přednostně skládkován (5 bodů).
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Varianta D (ZEVO + MBÚ): úroveň využívání odpadu je vysoká, zásadní podíl
směsného odpadu je využíván energeticky v zařízení ZEVO, další část je podrobena
zpracování v technologii MBÚ. Do skládek je ukládán pouze podíl odpadu s nízkou
výhřevností a vysokým obsahem popela (5 bodů).
Podpora energetické soběstačnosti kraje:
Varianta A (nulová varianta): odpad je ukládán do skládek bez energetického využití,
pouze druhotně využíván skládkový plyn pro výrobu elektrické energie zpravidla bez
využívání vzniklého tepla; energeticky hodnotné složky nepodléhající biologickému
rozkladu (plast, pryž...) zůstávají uloženy ve skládkovém tělese (1 bod).
Varianta B (pasívní varianta): odpad je odvážen k energetickému využití mimo území
kraje za vysoce zápornou cenu; z hlediska energetické potřeby kraje zcela bez
efektu (1 bod).
Varianta C (MBÚ): smyslem procesu MBÚ je výroba paliva z odpadu a dalších
energeticky nebo materiálově využitelných produktů; problematická je situace na trhu
paliv vyrobených z odpadu z hlediska jejich uplatnění formou spoluspalování
v energetických zdrojích. V Plzeňském kraji není dostatek kapacit pro využívání paliv
vyrobených v procesu MBÚ. Je pravděpodobné, že by byly exportovány k využití
mimo kraj. V úvahu by přicházela úprava některého ze zdrojů (např. v Plzeňské
teplárenské a.s.) pro příjem paliv z odpadu (3 body).
Varianta D (ZEVO + MBÚ): převážná část směsného komunálního odpadu bude
energeticky zhodnocena ve spalovacím zařízení ZEVO; další podíl SKO + OO bude
zhodnocen v zařízení MBÚ. Obdobně jako v předchozí variantě platí problematické
uplatnění paliv z odpadu na trhu s tím rozdílem, že vzhledem k množství lze
předpokládat pravděpodobnější uplatnění v rámci kraje než ve variantě výhradního
zpracování odpadu na linkách MBÚ (4 body).
Cena za zpracování/odstranění 1 t SKO/OO
Varianta A (nulová varianta): 2 500,- Kč/t (2 body)
Varianta B (pasívní varianta): 3 494,- Kč/t (1 bod)
Varianta C (MBÚ): 2 492,- Kč/t (3 body)
Varianta D (ZEVO + MBÚ): 2 373,- Kč/t (5 bodů)
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Hodnocení rizik
Varianta A (nulová varianta):
Rizika technická: z hlediska technického není problém udržovat dostatečnou síť
skládek v regionu a v předstihu připravovat další kazety pro ukládání odpadů.
Pro skládky odpadů platí technické normy, které jsou převzaty z legislativy platné
v zemích EU, skládky jsou vybaveny izolačními bariérami, monitoringem
podzemních a povrchových vod v okolí skládky, skládkový plyn je podtlakově
veden na kogenerační jednotky pro výrobu elektrické energie (v některých
případech i využití tepla) (5 bodů).
Rizika organizační: nejsou žádná. Skládkových kapacit je dostatek i v dlouhodobém
výhledu, kdy se předpokládá uzavření malých skládek, jejichž kapacita bude
postupně vyčerpána a soustředění odpadu do velkých skládek v regionu
(5 bodů).
Právní prosaditelnost: napadnutelný je samotný princip posuzované nulové varianty,
který jde proti smyslu zákona o odpadech, jenž stanoví, že odpad je nutno
především využívat a do skládek ukládat odpad jen v případě, že jiný dostupný
způsob není k dispozici.
V době, kdy se očekává postupné vyrovnání cenových nákladů na technologické
zpracování odpadů a nákladů na skládkování, tj. cca v roce 2015, lze očekávat
tlak k omezování množství odpadů ukládaných do skládek a postupný útlum
skládkování. Je možné, že dojde k úplnému zákazu ukládat neupravený
komunální odpad do skládek podobně jako v jiných zemích EU. Pak se projeví
rizika nulové varianty zásadním způsobem, kdy kraj nebude připraven
problematiku řešit, protože příprava realizace technologických celků trvá několik
roků (1 bod).
Varianta B (pasívní varianta):
Rizika technická: z hlediska technického vybavení skládek platí stejná pravidla jako
v předchozí variantě. Varianta předpokládá export většiny odpadu do zařízení
umístěných v jiných regionech, které nelze z technického hlediska hodnotit
(4 body).
Rizika organizační: pasívní varianta přináší především rizika organizační vzhledem
k nedostatku kapacit pro zpracování směsných odpadů na území ČR i
v zahraničí. Pravděpodobnost, že se podaří nasmlouvat odpovídající kapacitu
pro odběr až 130 000 tun komunálního odpadu, je naprosto minimální.
Možná varianta je, že by mohlo dojít k realizaci např. sdružené investice více
krajů v případě, že by součtová kapacita zařízení byla ekonomicky efektivnější i
při započtení zvýšených nákladů na přepravu odpadu. Takováto spolupráce by
byla možná v podstatě s Jihočeským krajem, kde se uvažuje o realizaci spalovny
odpadů, se Středočeským krajem (jeho západní částí) a s krajem Karlovarským.
Prozatím je ale nutno vycházet ze skutečnosti, že se taková investice
nepřipravuje a nelze se v návrhu integrovaného systému nakládání
s komunálními odpady kraje na tuto strategii spoléhat (1 bod).
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Právní prosaditelnost: z právního hlediska je varianta přípustná (4 body).
Varianta C (MBÚ):
Rizika technická: technologie mechanicko-biologické úpravy odpadu je provozována
v některých evropských zemích (Rakousko, SRN, Itálie...). V každé zemi platí
různé technické požadavky na technické provedení a hodnocení kvality produktů
vycházejících z úpravy odpadů. Rizikem je případný požadavek na sjednocení
technologického provedení MBÚ v celé EU, kdy by bylo nutno dovybavovat linky
dalšími technologickými prvky, případně nákladným kontinuálním měřením
emisí. To by mohlo výrazně negativně posunout ekonomické efekty provozu (3
body).
Rizika organizační: v případě metody MBÚ jsou organizační rizika zásadní.
Problematické je uplatnění výstupních produktů TAP i energetického kompostu
na trhu druhotných surovin a využití jako náhrady fosilních paliv. Pokud se přesto
podaří odbyt vyrobených paliv zajistit, nelze garantovat kladnou hodnotu
vyrobených produktů, jak je uvažováno v ekonomické analýze. To může mít
zásadní vliv na ekonomiku provozu a cenu za odběr odpadu do zařízení (2
body).
Právní prosaditelnost: podmínky pro realizaci technologie MBÚ pro směsný a
objemný komunální odpad byly zakotveny do legislativy ČR v podobě úpravy
prováděcích předpisů k zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.
Technické podmínky upravuje vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláška č. 341/2008
Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
Jak již bylo uvedeno, právní požadavky na provedení technologie MBÚ se
v jednotlivých zemích EU liší. Je pravděpodobné, že může dojít ke změnám
v příštích letech. V každém případě je ale technologie v současné době právně
prosaditelná a případné nové podmínky by na již realizované technologie neměly
být vztahovány zpětně (4 body).
Varianta D (ZEVO + MBÚ):
Hodnocená varianta zahrnuje dva základní druhy technologií na úpravu a
energetické využití a dále provozování skládkových kapacit v omezeném rozsahu pro
podíl odpadů obtížně využitelných nebo zbytků po úpravě odpadů.
Rizika technická: v případě ZEVO lze očekávat technická rizika minimální. Jedná se
o technologii všeobecně známou, prověřenou splňující podmínky pro její
provozování na území ČR a plně v souladu s legislativou Evropské unie i ČR
především z hlediska nároků na ochranu ovzduší. Pro MBÚ a skládkování platí
technická rizika uvedená u předchozích variant (4 body).
Rizika organizační: tato rizika představují nejistotu v zajištění dodávek odpadu do
zařízení jak ZEVO, tak MBÚ. Toto ale bude ošetřeno dlouhodobými smlouvami
s obcemi jako původci odpadů. Rozhodující podíl odpadu z města Plzně pro
zařízení ZEVO bude zajištěn. Riziko výrazně snižuje očekávané zvýšení
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poplatků za ukládání odpadů do skládek, které by mělo upravit cenu za
odstraňování odpadů na skládkách nad hodnoty ceny zpracování odpadů
v zařízeních. V tom případě nebude problém kapacitu zařízení ZEVO a MBÚ
naplnit. Pro MBÚ a skládkování platí rizika uvedená u předchozích variant (4
body).
Právní prosaditelnost: realizace záměru ZEVO je umožněna novelou zákona o
odpadech zveřejněnou pod číslem 154/2010 Sb., která upravuje podmínky pro
energetickou využitelnost odpadů (zpracování odpadu v ZEVO je energetickým
využíváním odpadu) a novela NV č. 193/2003 Sb. o Plánu odpadového
hospodářství České republiky, která ruší zákaz podpory stavby spaloven
komunálního odpadu z veřejných prostředků. Pro MBÚ a skládkování platí rizika
uvedená u předchozích variant (4 body).
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3.2 NÁVRH OPTIMÁLNÍ VARIANTY
V porovnání jednotlivých variant
uvažovaných hledisek vychází

na

základě

bodového

hodnocení

všech

jako nejvýhodnější varianta D,
tedy kombinace výstavby ZEVO Chotíkov a linky MBÚ na skládce Vysoká za
současného ukládání nevyužitelného zbytku komunálních odpadů do skládek tak,
aby byly naplněny cíle POH kraje a obcí z hlediska nakládání s komunálními odpady.
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3.3 VYHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉ VARIANTY (D) PRO
NAPLNĚNÍ CÍLŮ STANOVENÝCH V POH PLZEŇSKÉHO KRAJE
V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ SE SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM A
OBJEMNÝM ODPADEM
Navrhovaný systém nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji je
vyhodnocen vzhledem k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Plzeňského
kraje (POH PK). Je provedeno porovnání současného stavu plnění cílů s dopadem
realizace navrhované varianty na plnění cílů.
POH PK řeší problematiku komunálních odpadů v částech:
3.5 Zásady pro nakládání s komunálními odpady
3.6 Využívání odpadů, podíl recyklovaných odpadů
3.7 Podíl odpadů ukládaných na skládky, snižování množství BRKO
ukládaného na skládky.
K tomu byly stanoveny následující cíle:
•

Cíl č. 28: Vytvořit ucelený systém nakládání s komunálními odpady v rámci
Plzeňského kraje zahrnující sběr, třídění, shromažďování, přepravu,
úpravu a zpracování všech složek KO na základě ekonomicky vhodných
vzájemných vazeb mezi původci odpadů (obcemi), svozovými firmami a
provozovateli zařízení na úpravu, využívání nebo odstraňování odpadů
s důrazem na upřednostnění materiálového využití odpadů.

Současný stav plnění cíle: cíl je plněn s výhradami
Z hlediska nakládání s komunálním odpadem lze konstatovat, že byla vytvořena
rovnováha vztahů mezi původci odpadů a společnostmi zabývajícími se nakládáním
s odpady se stabilním rozdělením trhu a fungujícím tržním prostředím v oblasti cen
za služby spojené se svozem, zpracováním nebo odstraňováním odpadů.
Zavedený systém vychází z cenových relací vytvořených podmínkami legislativy a
skutečnými náklady na provádění služeb spojených se shromažďováním, svozem,
úpravami a zpracováním či odstraňováním odpadu.
Systém není ale připraven na očekávané skokové změny v oblasti nakládání
s odpady, např. výrazné omezení ukládání odpadů komunálních odpadů na skládky.
Aby takováto opaření mohla být aplikována, musí být vytvořen integrovaný systém
nakládání s odpady v rámci kraje nebo širšího regionu zahrnující realizaci technologií
na zpracování směsných a objemných komunálních odpadů.
Plnění cíle po realizaci navrhované varianty:
Realizace zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO) v Chotíkově a linky na
mechanicko-biologickou úpravu odpadů (MBÚ) na skládce Vysoká umožní vytvoření
integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Plzeňského
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kraje. Nakládání s odpady bude provázáno z hlediska vhodnosti ke zpracování,
energetickému využití dle jednotlivých lokalit a typu zástaveb, posílení primární
separace materiálově využitelných složek KO u občanů. Rovněž bude posílena
funkce sběrných dvorů v obcích jako místa pro příjem nebezpečných složek KO,
výrobků podléhajícím zpětnému odběru, ale také objemného odpadu vhodného pro
energetické využití nebo bioodpadu vhodného ke zpracování formou kompostu.
Realizace navrhované varianty umožní splnění cíle POH.
•

Cíl č. 29: Zvýšení účinnosti separace vytříděných složek komunálního
odpadu u papíru na 55 % , u skla na 80 % a u plastu na 25 % jejich
původního obsahu v komunálním odpadu do roku 2010.

Současný stav plnění cíle: cíl je plněn s výhradami
Množství vytříděného obalového odpadu, tj. papíru a lepenky (kat. č. 20 01 01,
15 01 01), skla (kat. č. 20 01 02, 15 01 07) a plastů (kat. č. 20 01 39, 15 01 02)
v jednotlivých letech za sledované období je uvedeno v následujících tabulkách.
Tab č. 26 : Množství vytříděného obalového komunálního odpadu v PK za období 2000 – 2009
Název
druhu
odpadu
(kat.č.)
200101
200102
200139

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

8 055,30 8 783,20

8 270,36

5 992,04 8 521,31 11 204,33

9 524,78 12 713,19

12 889,48 14 413,06

5 380,10 5 790,10

6 504,51

2 267,12 7 670,69

6 999,84

5 511,65

7 055,08

6 849,92

3 986,58

2 356,00 3 021,30

4 375,59

1 557,19 2 393,19

2 912,05

3 189,54

4 191,38

3 549,75

3 704,37

Tab č. 27 : Množství vytříděného obalového odpadu z obcí za období 2005 - 2009

20 01 01 + 15 01 01 (obce)
20 01 02 + 15 01 07 (obce)
20 01 39 + 15 01 02 (obce)

2005
13 889,45
8 673,75
4 247,97

2006
11 651,61
6 486,97
3 957,36

2007
2008
12 713,19 13 993,43
7 055,08 9 159,66
4 191,38 5 707,08

2009
17 718,16
6 657,10
5 861,70

Tab č. 28 : Množství vytříděného obalového odpadu celkem (obce + firmy) za období 2000 2009
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

20 01 01
+
11 449,66 13 172,12 16 550,02 22 234,50 31 651,54 39 254,52 50 751,02 58 464,20 68 326,98
15 01 01
20 01 02
+
3713,2 3987,24 5755,91 4251,32
7739,4 11 202,68 13 812,63 19 032,41 13 099,67
15 01 07
20 01 39
+
5 380,10 5 790,10 7564,99 4 084,54 13 693,38 9 586,49 13 948,41 14 298,91 15 844,06
15 01 02

Plzeňský kraj

2009
53 867,79

8 476,21

14 675,36
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Graf č. 11 : Vývoj produkce vybraných odpadů v Plzeňském kraji 2000 – 2009
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Vyhodnocení plnění cíle pro rok 2009
Papír a lepenka:
pro výpočet základu je nutno připočíst k SKO množství odděleného sběru
(146 234,57 + 17 718,16 + 6 657,10 + 5 861,69) = 176 471,53 tun
původní obsah ve směsném KO činí cca 17,0 %, tj.: 30 000,16 tun
podíl vytříděného papíru činí 59,06 % z celkového množství papíru v SKO.
Cílová hodnota: 55 % z celkového obsahu papíru v SKO do roku 2010.
Sklo:
pro výpočet základu je nutno připočíst k SKO množství odděleného sběru
(146 234,57 + 17 718,16 + 6 657,10 + 5 861,69) = 176 471,53 tun
původní obsah ve směsném KO činí cca 6,79 %, tj.: 11 982,42 tun
podíl vytříděného skla činí 55,56 % z celkového množství skla v SKO.
Cílová hodnota: 80 % z celkového obsahu skla v SKO do roku 2010.
Plast:
pro výpočet základu je nutno připočíst k SKO množství odděleného sběru
(146 234,57 + 17 718,16 + 6 657,10 + 5 861,69) = 176 471,53 tun
původní obsah ve směsném KO činí cca 13,9 %, tj.: 24 529,54 tun
podíl vytříděného plastu činí 23,90 % z celkového množství plastu v SKO.
Cílová hodnota: 25 % z celkového obsahu plastu v SKO do roku 2010.
Plzeňský kraj
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Z uvedených hodnot je zřejmé, že cíle v roce 2010 bude pravděpodobně u papíru i
plastu dosaženo. Výrazný je pokles u skla, který je ovšem způsobený zejména
chybným zatříděním výstupu z třídící linky v katastrálním území Plzeň – město
v předchozích letech.
Přesto bude potřeba pro splnění cílů učinit další kroky tak, aby bylo dosaženo
vyšších efektů.
Množství odděleného sběru potvrzuje v souladu s předchozími roky rostoucí trend,
pokles je naopak patrný u obalových odpadů skupiny 15 01 od firem (viz předchozí
tabulky), kde je oproti předchozím rokům výrazný pokles způsobený zřejmě celkovou
ekonomickou situací na trhu a s tím související činností.
Plnění cíle po realizaci navrhované varianty
Navrhovaná varianta předpokládá dovybavení odpadové infrastruktury obcí v rámci
integrovaného systému o další nádoby na separovaný sběr, další sběrné dvory
v obcích a integraci výstupů jednotlivých komodit pro další využití nebo zpracování
v navrhovaných technologických zařízeních.
Realizace navrhované varianty umožní splnění cíle POH.
•

Cíl č. 30: Zavedení separace dalších využitelných složek komunálního
odpadu (např. bioodpad, elektroodpad, kovy, pneumatiky) a odběru
těchto složek v rámci sběrné sítě odpadů nebo prostřednictvím
sběrných dvorů.

Současný stav plnění cíle: cíl je plněn bez výhrad
Rozšíření počtu druhů odpadů odebíraných prostřednictvím sběrných dvorů
v obcích je postupně realizováno a je navrhováno v POH jednotlivých obcí s ohledem
na místní podmínky. Při zajištění odběru vytříděných surovin je možno pružně
reagovat na poptávku po konkrétních druzích vytříděných složek z KO.
Plnění cíle po realizaci navrhované varianty:
Cíl je v současné době plněn, navrhovaná varianta podpoří jeho plnění i
v dalších letech.
•

Cíl č. 31: Výrazně snížit podíl nebezpečných složek komunálního odpadu
ve zbytkovém (směsném) odpadu.

Současný stav plnění cíle: cíl je plněn bez výhrad
Cíl se daří plnit, průběžně se zvyšuje množství vytříděného nebezpečného odpadu
obsaženého v komunálním odpadu. Výrazný podíl na tomto stavu má zvyšující se
počet sběrných dvorů v obcích a propagace třídění odpadů v domácnostech.
Pozitivně se projevil zájem vedoucích představitelů obcí na realizaci a provozu
sběrných dvorů v obcích.
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Plnění cíle po realizaci navrhované varianty:
Podpora výstavby nových sběrných dvorů v rámci integrovaného systému zajistí
plnění cíle i v dalších letech.
•

Cíl č. 33: Snížit podíl směsného komunálního odpadu a objemného odpadu
ukládaného na skládky do roku 2010 o 20 % ve srovnání s množstvím
uloženým v roce 2000.

Současný stav plnění cíle: cíl není plněn
Níže uvedené tabulky uvádí množství produkovaného směsného a objemného
odpadu s prognózou vývoje do roku 2020 stanovené v rámci POH Plzeňského kraje
zpracovaného v roce 2004 a skutečné množství SKO a OO od roku 2000 do roku
2009.
Tab č.29 : Očekávané množství SKO a OO uvedené v POH PK

Název druhu odpadu
20 03 07 Objemný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad

2000

2010

150 774,11

2013

2020

35 033,79

36 137,22

38 757,85

141 082,65

142 782,17 150 193,59

Tab č.30 : Skutečné množství směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu
(OO) v letech 2000 – 2009
2000

2001

2002

2003

2004

22 036,49 17 247,82 22 964,87

OO

2005

2006

2007

2008

24 089,66 27 076,85 31 559,61 32 396,66

2009
33 177,74

150 774,1 140 114,4

SKO

150 975,09 130 720,25 137 041,15 132 500,11 143 420,65 135 727,28 145 159,94 146 234,57

Z uvedených tabulek je zřejmé, že produkce směsného komunálního a objemného
odpadu od roku 2000 postupně mírně roste. Jelikož jsou veškeré SKO a OO
v Plzeňském kraji ukládány na skládky, ani podíl odpadů ukládaných do skládek
neklesá. Původci (obce) nemají reálně jinou možnost, než ukládat odpad na skládky.
Vzhledem k vykazovaným hodnotám je nutno konstatovat, že cíl není plněn, ani
nejsou vytvořeny předpoklady k jeho naplnění v horizontu do roku 2010.
Plnění cíle po realizaci navrhované varianty:
V roce 2000 bylo uloženo do skládek 150 774
tun směsného a objemného
komunálního odpadu. Po realizaci navrhované varianty dojde k výraznému poklesu
tohoto množství.
V ZEVO Chotíkov bude zpracováno 95 000 tun odpadu/rok. Z tohoto množství bude
do skládek uloženo pouze cca 7 000 tun popílku a odpadu z čištění emisí.
V MBÚ Vysoká bude zpracováno 45 000 tun odpadu/rok. Na skládky bude ukládán
pouze balast v množství 19 150 tun/rok.
Plzeňský kraj
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Kromě toho bude uloženo do skládek 55 000 tun obtížně využitelného komunálního
odpadu.
Celkem tedy bude do skládek uloženo 81 150 tun komunálního odpadu, což
představuje 53,8 % množství uloženého v roce 2000.
Cíl bude po realizaci navrhované varianty s rezervou splněn.
•

Cíl č. 34: Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 %
všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití
komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.

Současný stav plnění cíle: cíl plněn s výhradami
Podíl využitých odpadů všech druhů a kategorií v Plzeňském kraji činí až
První část cíle je plněna s vysokou rezervou.

89 %.

Podíl přímo (materiálově) využitých komunálních odpadů v Plzeňském kraji (v
souladu s metodikou MŽP započtena i produkce odpadů podskupiny 15 01) činí
20,98 % .
Produkce komunálních odpadů se oproti roku 2000 liší jen minimálně, převažujícím
způsobem nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji zůstává i nadále
skládkování (podíl komunálních odpadů uložených do skládek činí 69,90 % ).
Cíl dosažení materiálového využití 50 % komunálních odpadů v roce 2010 ve
srovnání s rokem 2000 nebude splněn.
Plnění cíle po realizaci navrhované varianty:
Navrhovaná varianta předpokládá zvýšení podílu přímo využitých odpadů
vytříděných primárním sběrem u občanů cca o 50 %, tj. na 30 % z celkového
množství komunálního odpadu.
Další podíl materiálově využitelného odpadu bude získán v procesu MBÚ na skládce
Vysoká, kde se předpokládá produkce 9 000 tun/rok tuhého alternativního paliva,
které lze za předpokladu náhrady primárních paliv zařadit do kategorie materiálového
využívání.
Celkem tak bude primárně materiálově využíváno cca 34 % komunálního odpadu.
Další podíly KO budou využívány energeticky. Až 95 000 tun SKO bude využito pro
výrobu elektřiny a tepla v zařízení ZEVO, další podíly z MBÚ (cca 9 000 t/rok) jsou
určeny rovněž pro energetické využití.
Při množství produkce komunálního odpadu 248 234 tun/rok pro rok 2020 se jedná o
73,3 % celkově využitého komunálního odpadu.
Cíl bude splněn z pohledu celkového množství materiálově a energeticky
využitelného odpadu. Přímé materiálové využití, tj. recyklace nebo výroba jiných
výrobků ve výši 50 % nelze v případě převažující produkce směsného komunálního
odpadu splnit.
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•

Cíl č. 35: Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do
roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného
snižování.

Současný stav plnění cíle: cíl je plněn bez výhrad
V roce 2000 bylo uloženo do skládek v Plzeňském kraji celkem 327 028 tun odpadů.
Cílová hodnota pro rok 2010 je tedy 261 622 tun.
Za rok 2009 bylo evidováno 261 424,29 tun odpadů uložených do skládek. I přes
určitý nárůst oproti předchozímu roku tato hodnota signalizuje, že cíl je průběžně
plněn. Cíl je vztahován ke všem druhům produkovaných odpadů, včetně odpadů
komunálních.
Plnění cíle po realizaci navrhované varianty:
Realizace integrovaného systému nakládání s komunálními odpady dle navrhované
varianty sníží podíl odpadů ukládaných do skládky u ZEVO o dalších 88 000 tun/rok
a v případě MBÚ o 25 850 tun/rok.
V porovnání s množstvím odpadu uloženého do skládek v roce 2009 se jedná o
pokles na úrovni 43,5 %, což je významné množství.
Cíl bude nadále s rezervou plněn.
•

Cíl č. 36: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil
v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 %
hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvýše 35 % hmotnostních
z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.

Současný stav plnění cíle: cíl není plněn
V rámci zpracování POH byla stanovena cílová množství BRKO, které je možno
uložit do skládek v Plzeňském kraji v jednotlivých cílových letech.
Tabulka č.31 : Množství BRKO a KO přípustná k ukládání na skládky v Plzeňském kraji

Rok

Počet
Měrná
Cílová
Celková Koeficient
Ce
Množství
obyvatel množství množství produkce BRKO*
lková
zpracovaného
BRKO
BRKO komunál.
produkce
BRKO
(kg/obyv.
(t/rok)
odpadu
BRKO
a rok)
(t/rok)
(t
/rok)

2010 550 000
2013 550 000
2020 550 000

112
75
53

61 600
41 250
29 150

254 000
262 000
281 000

0,508
0,529
0,529

128 911
138 657
148 713

67 311
97 407
119 563

* Koeficient BRKO v letech 2010 až 2020 byl stanoven na základě poměrného obsahu biologicky
rozložitelných složek KO (Metodika výpočtu postupného snižování množství BRKO ukládaných na
Plzeňský kraj

Strana 133 (celkem 188)

Studie proveditelnosti Integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje

skládky MŽP) a započtení procentního podílu typů zástaveb a složení komunálního odpadu
v Plzeňském kraji.
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Graf č.12 : Množství BRKO přípustné pro ukládání na skládkách v Plzeňském kraji
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Množství biologicky rozložitelného odpadu uloženého do skládek v roce 2009 je
uvedeno v následující tabulce
Tab č. 32 : Výpočet BRKO uloženého na skládky v roce 2009

Množství
BRKO ulož.
do skládek
[ t/rok ]

Kód
odpadu

Název druhu
odpadu

Produkce
[ t/rok ]

Skládkováno
[ t/rok ]

Koeficient
BRKO
(2010)

20 01 01

Papír a lepenka
Biologicky
rozložitelný odpad
z kuchyní a
stravoven
Oděvy
Textilní materiály
Dřevo neuvedené
pod číslem 20 01 37
Biologicky
rozložitelný odpad
Směsný komunální
odpad
Odpad z tržišť
Objemný odpad

14 413,06

21,64

1

21,64

499,44

51,35

1

51,35

283,47
37,11

0,00
7,02

0,6
0,5

0,00
3,51

202,21

112,86

1

112,86

6 094,38

126,28

1

126,28

134 417,93

0,54

72 585,68

950,31
40 712,38

0,8
0,5

760,25
20 325,19
94 017,76

20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 38
20 02 01
20 03 01
20 03 02
20 03 07
Celkem

146 234,5
7
316,90
33 177,74
201 258,90

176 399,77

Při celkovém počtu obyvatel Plzeňského kraje 571 199 vychází množství BRKO
ukládaného na skládky na úrovni:
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94017,76
* 1000  164,6 kg / obyv. / rok , což znamená, že při stávajícím postupu
571199
v oblasti nakládání s komunálními odpady nebude cíle v roce 2010 (112
kg/obyv./rok) dosaženo.
Plnění cíle po realizaci navrhované varianty:
Cílová hodnota pro rok 2013 představuje uložení do skládek maximálně 75 kg BRKO
na 1 obyvatele za rok, cílová hodnota pro rok 2020 pak 53 kg BRKO na 1 obyvatele
a rok.
Vzhledem k harmonogramu přípravy investic v rámci navrhované varianty pro
realizaci integrovaného systému nakládání s odpady nebude splněna cílová hodnota
ani pro rok 2013.
Realizace ZEVO Chotíkov bude dokončena v roce 2016, následně bude uvedena do
provozu také linka na MBÚ Vysoká. Cílové hodnoty POH tak budou splněny pro
rok 2020.
Bilance BRKO pro rok 2020:
Na základě vývoje produkce komunálního odpadu v Plzeňském kraji a prognóze
počtu obyvatel byla provedena korekce vstupních dat v tabulce pro stanovení
množství BRKO, které bude nutno zpracovat nebo využít a podílu, který bude možno
uložit do skládek.
Tabulka č.33 : Množství BRKO a KO přípustná k ukládání na skládky v Plzeňském kraji

Rok

201
0
201
3
202
0

Počet
obyvat
el

571
863
575
000
575
000

Měrná
Cílová
množst množst
ví
ví
BRKO BRKO
(kg/oby (t/rok)
v. a rok)

Celková
produkce
komunálníh
o odpadu
(t/rok)

Koeficient
BRKO*

Celk
Množství
ová
zpracovanéh
produkce
o BRKO
BRKO
(t/ro
k)

112

64 048

224 723

0,508

114 159

50 111

75

43 125

231 532

0,529

122 480

79 355

53

30 475

248 234

0,529

131 316

100 841

•

Koeficient BRKO v letech 2010 až 2020 byl stanoven na základě poměrného obsahu
biologicky rozložitelných složek KO (Metodika výpočtu postupného snižování
množství BRKO ukládaných na skládky MŽP) a započtení procentního podílu typů
zástaveb a složení komunálního odpadu v Plzeňském kraji.
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Graf. č. 13 : Množství BRKO uloženého na skládky do roku 2020 po realizaci ZEVO a cílové
hodnoty BRKO dle POH
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Po realizaci ZEVO s kapacitou 95 000 tun SKO/rok s obsahem 52,9 % BRKO klesne
množství BRKO ukládaného do skládek o 50 255 tun/rok.
Realizace linky MBÚ pak sníží množství BRKO ukládaného do skládek o dalších
23 805 tun/rok (45 000 x 0,529). Pokud budou některé podíly z MBÚ ukládány do
skládek, bude tak učiněno až po jejich biologické deaktivaci (aerobní fermentaci).
V praxi se předpokládá pouze ukládání balastu bez obsahu BRKO.
V roce 2020 bude uloženo na skládky pouze 50 000 tun směsného a objemného
komunálního odpadu o obsahu BRKO 26 450 tun. Další podíly BRKO z jiných
odpadů (uliční smetky, odpady z tržišť a pod.) budou tvořit méně než 5 000 tun
BRKO/rok.
Cílová hodnota množství BRKO uloženého do skládek pro rok 2020 v množství
30 475 bude splněna.
•

Cíl č. 37: Vytvořit integrovaný systém nakládání s odpady na úrovni
Plzeňského kraje a zajistit jeho propojení do celostátní sítě zařízení pro
nakládání s odpady.

Současný stav plnění cíle: cíl je plněn s výhradami
Cíl je postupně plněn v rámci realizace pilotních projektů stanovených v POH
Plzeňského kraje a na základě rozvoje tržního prostředí v oblasti poskytování služeb
ve sféře nakládání s odpady prostřednictvím společností podnikajících v oblasti
nakládání s odpady.
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Bez realizace technologických zařízení pro zpracování (využívání) komunálního
odpadu nelze vytvořit funkční systém umožňující efektivní nakládání s komunálními
odpady počínaje sběrem, shromažďováním, tříděním, úpravou, zpracováním nebo
energetickým či materiálovým využitím.
Plnění cíle po realizaci navrhované varianty:
Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady předpokládá kromě realizace
dvou klíčových technologických zařízení (ZEVO Chotíkov a MBÚ Vysoká) rovněž
s dovybavením odpadové infrastruktury Plzeňského kraje.
Toto se týká jednak sítě sběrných nádob a sběrných dvorů, z nichž některé budou
zaměřeny na třídění energeticky hodnotných složek KO pro následné energetické
využití. Dále se předpokládá doplnění sítě zařízení pro zpracování bioodpadu.
Skládky odpadů budou sloužit pouze k uložení odpadů, které nelze jinak využít a
nemají dostatečnou energetickou hodnotu.
Ve výsledku povede ISNKO k efektivnímu třídění a využívání komunálních odpadů
na území Plzeňského kraje, což by se mělo i pozitivně projevit v ekonomice
nakládání s odpady zejména v obcích. Cíl bude v roce 2020 splněn.
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3.4 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉ
VARIANTY NA PLNĚNÍ CÍLŮ POH PLZEŇSKÉHO KRAJE
Navrhovaná varianta umožní splnění všech cílů POH Plzeňského kraje v oblasti
nakládání s komunálními odpady. Náklady na zpracování 1 tuny odpadu se
očekávají nižší, než kdyby byl odpad nadále bez úpravy ukládán do skládek.
Realizace systému zajistí racionální využívání komunálních odpadů, ať již primárně
vytříděných a následně zpracovaných, tak i využití energie obsažené ve zbytkovém
směsném odpadu pro zajištění podílu potřebné tepelné kapacity pro město Plzeň
adekvátní ke spotřebě cca 70 000 tun hnědého uhlí (zařízení ZEVO).

Navrhovaná varianta je doporučena k realizaci.
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4 ROZPRACOVÁNÍ OPTIMÁLNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ
4.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
4.1.1 Popis navrhovaných zařízení
A – ZEVO Chotíkov
Účelem
ZEVO)

je výstavba závodu na energetické využití komunálních odpadů (dále

V ZEVO Chotíkov bude využíván směsný komunální odpad a další odpad charakteru
komunálního odpadu včetně velkorozměrného odpadu jako palivo.
Odpad bude dovážen v Kuka-vozech a velkoobjemových vozech. Velkoobjemový
odpad bude rozrušen na potřebnou velikost.
Odpad bude skladován v polouzavřeném, odsávaném bunkru.
Jeho termická úprava probíhá na roštovém zařizeni a uvolněná tepelná energie bude
využívána v přiřazeném parním kotli pro výrobu páry (41 bar abs, 400 °C).
Pro stabilizaci teplot v dohořívacím prostoru ohniště (v případě nutnosti) a pro fázi
najíždění a odstavování budou instalovány hořáky spalující LTO.
Škvára z kotle bude vynášena mokrým vyhrnovačem a bude
v samostatném bunkru (před tím z ní bude separován železný šrot).

skladována

Pára bude využívána v kondenzačním TG pro výrobu elektrické energie a současně
se pára vypouštěná regulovaným odběrem použije pro výrobu horké vody, která
bude dodávána do sítě CZT Plzeňské teplárenské.
Výstupní pára z turbiny bude vychlazena pomocí vzduchového kondenzátoru.
Pro čištění spalin je předpokládáno použití kombinované metody – suché s mokrou
vypírkou a katalytickým reaktorem na rozklad oxidů dusíku a dioxinů.
Spaliny z kotle budou vedeny do rozprašovacího reaktoru, kde budou nastřikovány a
vysoušeny reakční produkty ze zachycených kyselých složek a ostatních škodlivin
v pračce v případě potřeby spolu s hydroxidem vápenatým a adsorbentem. Tyto
vysušené složky budou dále zachycovány na tkaninovém filtru, ve kterém se na
filtrační tkanině tvoří vrstva směsi hydroxidu vápenatého, reakčního produktu a
popílku. V této vrstvě dochází k prvnímu zachycování kyselých složek spalin (síry,
chloru, fluoru atd.) a těžkých kovů.
Za tkaninový filtr je instalována pračka, ve které se zachytí zbytek kyselých složek a
těžkých kovů.
Pro snížení spotřeby vody je na spalinách před a za pračkou zařazen výměník
spaliny/spaliny č.1, který chladí spaliny na vstupu do pračky a ohřívá spaliny na
výstupu z pračky.
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Za pračkou je zařazen reaktor, který rozkládá oxidy dusíku (selektivní katalytickou
redukcí - SCR) a dioxiny. Před vlastním reaktorem je zařazen parní ohřívák spalin,
který ohřívá spaliny na teplotu potřebnou pro činnost reaktoru. Spaliny jsou ohřívány
párou.
Pro snížení spotřeby páry je na spalinách před parním ohřívákem zařazen výměník
spaliny/spaliny č.2, který ohřívá spaliny na vstupu do parního ohříváku a chladí
spaliny na výstupu z reaktoru (před vstupem do ventilátoru spalin a komínem).
Odpadní vody z procesu budou čištěny a zpracovávány v úpravně technologických
odpadních vod vybavené neutralizací, flokulací, srážením, sedimentací, filtrací.
Zachycený kal bude odvodňován na kalolisu. Předčištěná voda bude vracena do
procesu a odpadní voda bude rozstřikována v rozprašovacím reaktoru.
Měření hmotnostních koncentrací znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší bude
prováděno v souladu s NV č.354\2002 Sb. v platném znění.
Celá technologie závodu je znázorněna na blokovém schematu v příloze a je
předpokládána v následující sestavě:
-

Silniční váhy na vstupu odpadů a surovin a výstupu pevných zbytků s kontrolou
radiace

-

Bunkr odpadů, vybavený dvěma drapákovými jeřáby a hydraulickými nůžkami na
rozrušení velkoobjemového odpadu

-

Roštové ohniště s navazujícím parním kotlem 400 °C ; 41 bar abs.

-

Čištění spalin ve složení:
o Rozprašovací reaktor s nástřikem zachycených škodlivin
o Tkaninový filtr
o Výměník spaliny-spaliny č.1
o Dvoustupňová pračka spalin
o Výměník spaliny-spaliny č.2
o Parní ohřívák spalin
o Katalytický reaktor pro destrukci NOx (metoda SCR) a Dioxinů
o Spalinový ventilátor

-

Komín

-

Úprava technologických odpadních vod

-

Využití tepelné energie ve složení:
o Strojovna turbogenerátoru
o Vzduchové kondenzátory
o Výměníková a čerpací (posilovací) stanice horkovodu
o Horkovod DN 250; 140/70 °C – vyvedení na hranice areálu (tam a zpět)

-

Pomocné provozy :
o Vodní hospodářství (vodojem, čerpací stanice, bezpečnostní zásobník)
o Sklad a příprava hydroxidu vápenatého
o Sklad sila popílku, aktivního uhlí a reakčního produktu
o Kompresorová stanice vzduchu
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o
o
o
o
o
o

Sklad čpavkové vody
Úpravna napájecí vody
Sklad LTO
Vyvedení elektrického výkonu a zásobování el. energií
Vodovodní přípojka
Čistírna odpadních vod

Výše uvedená předpokládaná sestava závodu se může částečně změnit na základě
technologie vybraného dodavatele.
Fond pracovní doby
Návrhový fond pracovní doby pro zpracování SKO
Tj.
Uvažovaná doba pro dodávku odpadu
Příjem SKO

320 dní / rok
7680 hod/rok
11,5 h / den
od 6 do 17.30 hod

Organizace provozu – výchozí podmínky a předpoklady pro stanovení:
Počet a kvalifikace pracovníků je vztažen na potřeby závodu na energetické využití
komunálního odpadu (organizační, správní a provozní zajištění hlavních a vedlejších
zařízení od příjmu odpadu, přes jeho tepelné zpracování, energetickou výrobu až po
čištění spalin a nakládání s odpadními látkami z provozu v rámci spalovny – před
jejich předáním oprávněné osobě.
V personálním zajištění spalovny nejsou zahrnuty nároky na činnosti a výkony
nesouvisející se zpracováním odpadu ve spalovně a jejím energetickým provozem a
vyvedením tepelné energie (např. logistika svozu odpadů, řízení horkovodní sítě
apod).
Závod na energetické využití odpadu bude provozován v celoročním nepřetržitém
provozu a jeho tepelný výkon v horké vodě bude nahrazovat odpovídající výkon
v kotelně Plzeňské teplárenské.
Po dobu větších plánovaných či neplánovaných oprav a údržbářských zásahů je
nutno počítat s vyšší potřebou pomocného i kvalifikovaného personálu, který není
zahrnut ve struktuře personálu závodu.
Potřební pracovníci budou zajišťováni dodavatelským způsobem (dodavatelem
zařízení a prací) nebo firmou provádějící (objednanou / nasmlouvanou) údržbu.
Předpokládané počty a profesní složení personálu jsou navrženy na základě
zkušeností se srovnatelnými zařízeními a mohou být ještě korigovány zejména na
základě doporučení konkrétního dodavatele technologie.

Plzeňský kraj
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ZEVO CHOTÍKOV

směna

celkem

Počet zaměstnanců

1.

2.

3.

4.

technici a administrativa+vedení

8

4

2

1

15

Dělník/jeřábník
dělník pomocný

7
2

4
2

3
1

3
1

17
6

příjem, doprava a manipulace
laboratoř

2
1

2
1

1
1

0
1

5
4

údržba

3

2

2

1

8

23
5

15
4

10
2

7
2

55
13

18

11

8

5

42

počet pracovníků celkem
z toho žen
z toho mužů

B - Mechanicko-biologická úprava odpadů Vysoká
Jedná se o stavbu technologického charakteru, která je budována za účelem
zpracování a úpravy další části produkce tuhého komunálního odpadu (TKO) v rámci
Plzeňského kraje.
Vstupující množství do tohoto technologického procesu je navrženo na 45 000 t/rok.
Cílem je zefektivnit současné nakládání s odpady, které jsou dnes prakticky pouze
sládkovány. Navrhovaná technologie umožní využít materiálově a energeticky
většinu odpadu a na skládku ukládat jen cca 15% až 25% z celkového objemu, což
povede k významnému prodloužení životnosti skládek a dostačujícího snížení
ukládaného podílu BRKO.
Instalovaná technologie musí být schopna zvládnout nejen uvedenou tonáž, ale i jí
odpovídající objemy.
Pro svážený TKO lze uvažovat s hmotností 250 až 400 kg/m3. Pro návrh kapacity
zařízení je nutno uvažovat s údajem s nižší hodnotou, to je
250 kg/m3,
ze které bude prováděn výkonový návrh zařízení (průtočnosti).
Potom :
Objemové množství pro zpracování …………180.000 m3/rok
Maximální výkony technologického zařízení vycházejí efektivního fondu pracovní
doby, zpracovávaného objemu se zahrnutím nerovnoměrnosti výroby a přísunu
hmot.
Maximální výkon technologické linky…..
Plzeňský kraj
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Stavba bude tvořena dvěma relativně samostatnými objekty :
a.) Zastřešenou, z části opláštěnou výrobní halou pro technologickou linku
mechanické úpravy TKO (drcení, třídění, separace),
b.) Kompostárna tvořená skupinou aerobních fermentorů pro zpracování
biologicky rozložitelných odpadů (BRO) na kompost či k energetickému
využití.
Nedílnou součástí jsou účelové zpevněné komunikace s napojením na dopravní
infrastrukturu a menší stavební objekty, kterými jsou vrátnice s příjmovou a expediční
mostovou váhou, retenční požární nádrž s dešťovou kanalizací, trafostanice, filtrační
stanice, kompresorová stanice, vzduchotechnika, dílna údržby, skladové prostory,
sociální zázemí, kancelář a velín.
Technologie mechanické úpravy TKO
je navržena tak aby zajistila vytřídění a separaci inertních složek odpadu (kamenivo,
zdivo, omítky a pod.), který bude i nadále ukládán na skládku, dále oddělení
biologicky rozložitelných hmot, oddělení hořlavé části komunálního odpadu (dřevo,
papír, tkaniny apod.) a separaci železných a neželezných kovů.
Biologicky rozložitelná část odpadu bude zpracována aerobní fermentací na
energeticky využitelný kompost, ale také jako normální kompost pro zemědělské
využití.
Technologické uspořádání je navrženo formou automatické výrobní linky s řízením a
ovládáním strojů dle zásad práce v automatické lince.
Zálohování v lince a technologii mechanicko-biologické úpravě TKO se
nepředpokládá.
Vstup TKO na linku bude z volné manipulační přijímací plochy po prvotním vizuálním
vytřídění nevhodných součástí odpadu. Prvním technologickou operací v lince je
prvotní desintegrace (drcení) TKO. Na výstupu z drtiče bude materiál podrcen na
zrnitost 0 – 150 mm (v jednom směru až 250 mm). Podrcený TKO padá a je
rozprostírán na pásový dopravník, nad kterým je zavěšen magnetický separátor na
odstranění feritických kovů. Následuje rozměrové třídění na dvě zrnitostní skupiny.
Nadsítné - o zrnitosti 50 – 150 mm (v jednom směru až 250 mm) a podsítné - o
zrnitosti
0 – 50 mm (v jednom směru až 80 mm). Nadsítné obsahuje převážně
lehkou složku (plasty, papír, textil, dřevo) a podsítné těžkou složku (biosložku, inertní
materiály a menší části lehké složky).
Dílčí linka zpracování nadsítného z třídícího síta zajišťuje další zpracování
rozměrnější a lehčí frakce, to je další oddělení těžších předmětů z ní, odtřídění
neželezných kovů, podrcení na zrnitost vyhovující pro energetické využití a slisování
do expedičních balíků. Hmotnostní roztřídění se navrhuje provést prostřednictvím
vzduchových třídičů (separátorů). Těžká složka ze vzduchového třídiče bude
dopravena mimo objekt třídění a uložena na skládku komunálního odpadu. Lehčí
složka bude sekundárně podrcena na finální rozměr vhodný pro spalování (např. ve
fluidním kotli), to je na zrnitost 0 – 20 mm (v jednom směru až 30 mm). Z podrcené
Plzeňský kraj
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složky bude provedena separace neželezných kovů prostřednictvím odlučovače
neželezných kovů. Expedice této části TKO zpracovaného na alternativní doplňkové
palivo se navrhuje provést lisováním do balíků expedičním lisem.
Dílčí linka zpracování podsítného z třídícího síta zajišťuje další oddělení těžších
předmětů a podrcení na zrnitost vyhovující pro aerobní fermentaci ve fermentorech.
Hmotnostní roztřídění se navrhuje provést rovněž prostřednictvím vzduchových
třídičů (separátorů). Těžká složka ze vzduchového třídiče bude dopravena mimo
objekt třídění a uložena na skládku komunálního odpadu. Nejlehčí podíl ze
vzduchového třídiče (papírky, hadříky, sláma, kousky igelitu apod. bude přidán na
dopravník nadsítného k lehké z větší části hořlavé složce. Zbývající část bude
sekundárně podrcena na výstupní zrnitost 0 – 20 mm (30 mm) K sekundárnímu
podrcení této složky TKO se navrhuje z důvodu unifikace použít stejného typu drtiče
jako u zpracování odpadu v lince nadsítného. Další desintegrace vychází z
požadavku na vstupní parametry materiálu pro aerobní fermentaci tak, aby proběhla
v co nejkratším čase. Je navržena pomocí kladivového šrotovníku, výstupní zrnitost 0
– 5 mm (10 mm).
Dopravní propojení mezi jednotlivými technologickými zařízeními je provedeno
pásovými dopravníky s hladkým nebo žebrovaným pásem (dle úklonu).
Technologie aerobní fermentace (kompostování)
Navrhuje se použití technologické koncepce řízené aerobní termofilní fermentace
biologicky rozložitelného komunálního odpadu a případně další odpadní biomasy
z komunální a podnikatelské sféry, s možností dosoušení fermentované směsi.
Jako technologického zařízení se navrhuje použití aerobního fermentoru EWA
určeného na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, případně i kalů z ČOV a
ostatních bioodpadů aerobní termofilní fermentací. Vzhledem ke zpracovávanému
množství bude použito tzv. skupinového nasazení, to je 6 paralelně uspořádaných
fermentačních jednotek.
Poznámka :
Podrobnější popis je proveden v Technické zprávě „Mechanicko-biologická úprava
tuhého komunálního odpadu“, arch. č. 314/10S - T - 3/01P, která je v příloze této
zprávy.
Součástí této Technické zprávy je i výkres návrhu uspořádání zařízení a
technologické schéma :
Dispozice zařízení
Technologické schéma

Plzeňský kraj
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4.1.2 Dispozice umístění zařízení v příslušné lokalitě, popis
majetkoprávních vztahů
A – ZEVO Chotíkov
- převzato dle návrhu DÚŘ stavby – na pozemcích určených pro nakládání s odpady
na jihozápadním okraji zájmového území vně skládkových kazet
B MBÚ Vysoká
- na pozemcích určených pro nakládání s odpady – přesná lokalizace bude řešena
až v rámci DÚŘ

4.1.3 Hmotové a energetické bilance
A – ZEVO CHOTÍKOV
V rámci předcházejících studií byl proveden rozbor výskytu a složení SKO a jemu
podobných odpadů v Plzeňském regionu. S ohledem na skutečnost, že lokalita Plzeň
a dostupné lokality Plzeňského kraje produkují SKO a velkoobjemový odpad
v množství značně přes 100 000 t/rok byl proveden odhad reálného množství
odpadu, který by mohl být svážen do ZEVO, při zohlednění zájmů provozovatelů
skládek a na základě tohoto odhadu byla stanovena kapacita 95 000 t/r.
Na základě tohoto rozboru byly rovněž stanoveny průměrné hodnoty SKO, které jsou
vstupním údajem pro tuto dokumentaci.
Kapacita ZEVO
Tj.
Výhřevnost SKO na vstupu do ZEVO
Průměrná výhřevnost uvažovaná pro návrh zařízení

95 000 t/rok
12 370 kg/h
6 – 14 MJ/kg
10 MJ/kg

Průměrné očekávané složení SKO :

Položka

Bioodpad
Papír a lepenka
Plasty
Monočlánky NO
Sklo
Kovy
Textil, dřevo
Minerální odpad
Ostatní
CELKEM

Složení
% hm.
35,0
19,0
12,0
--7,0
5,0
6,0
12,0
4,0
100

kt/rok
33,25
18,05
11,4
--6,65
4,75
5,7
11,4
3,8
95

Položka
V tom:
Inerty
Vlhkost
Ostatní

Výhřevnost

Složení
% hm.

kt/rok

26
30
44

24,7
28,5
41,8

10,0

MJ/kg

(stanovené na základě statistických údajů pro Plzeňský region)
Plzeňský kraj
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b3) Parní kotel – výroba páry
Tepelný příkon na vstupu
Kapacita parního kotle

cca 35 MW
cca 40,0 t/h
4,1 MPa abs; 400 °C

b4) Výroba horké vody
Kapacita výměníkové stanice
Dodávka tepla do horkovodu - max

22,5 MW
22,1 MW
140 / 70 °C
cca 108 000 MWh/rok

Roční Dodávka tepla do horkovodu
b5) Výroba elektrické energie
Kapacita turbogenerátoru
Výroba el. Energie

cca 7,5 MW
cca 45 000 MWh/rok

B – MBÚ Vysoká
Předpokládané vstupy a výstupy MBÚ TKO
Položka

Jednotka

Směsný tuhý komunální odpad

t/r

38 000

Objemný odpad

t/r

7 000

Celkem

t/r

45 000

Vytříděný odpad na skládku

t/r

14 700

Energeticky využitelná složka – TAP
(RDF)

t/r

13 500

Energetický kompost ke spálení

t/r

8 900

Železné kovy

t/r

1 300

Neželezné kovy

t/r

300

PVC, Plasty, nebezpečné odpady

t/r

300

Celkem

t/r

39 000

Poznámk a : Výstupy na straně vytříděného a upraveného TKO jsou hmotnostně nižší než vstupy o
odpar vody při zpracování, zejména při fermentaci.

Plzeňský kraj
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Spotřeba elektrické energie
Předpokládané instalované výkony
Zařízení

ks

Příkon (kW)

Primární drtič

1

264 (2 x 132)

Třídící síto

1

18,5

Magnetický separátor

2

10 (2 x 5)

Vzduchový separátor

2

37 (2 x 18,5)

Separátor neželezných
kovů

1

10

Sekundární drtič

2

264 (2 x 132)

Kladivový drtič (šrotovník)

1

132

Expediční lis

1

55

Dopravníky

17

120

Fermentory

8

90 (6 x 15)

Vzduchotechnika, filtrace

kpl

120

Osvětlení,ostatní

kpl

50

CELKEM

1170,5

Pro výpočet vlastní spotřeby elektrické energie je uvažováno s
Koeficientem výkonového využití ……….. kv = 0,6
Koeficientem časového využití …………… kč = 0,8
Počet hodin ……………………………………… 4 200
Spotřeba elektrické energie

2 360 MWh/r

Spotřeba pohonných hmot
Spotřebu pohonných hmot reprezentuje spotřeba mobilních mechanických
prostředků, to je drapákový nakladač, velkokapacitní nakladač a manipulační
prostředek (vysokozdvižný vozík) a jejich časové využití. Skladba mobilních
prostředků i jejich časové využití je pro obě varianty shodné.
Roční spotřeba pohonných hmot je odhadována 98.000 l/rok.
Spotřeba pitné vody
Předpokládá se, že jak voda pro pracovníky, tak voda pro technologické využití
(oplachy) bude z vodovodního řadu. Spotřeba vody na pracovníka 30 m3/rok. Počet
pracovníků pro obě varianty 14. Takže vypočtená spotřeba činí
580 m3/rok.

Plzeňský kraj
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4.1.3.1 Odhad investičních nákladů
A - ZEVO
- dle podkladů PT, a.s.
B – MBÚ Vysoká
Pol.
A

Předmět
Stavební část
Výrobní hala, stavební přiopravenost pro osazení
aerobních fermentorů, zpevněné plochy a komunikace
s dešťovou kanalizací,retenční a požární nádrž, vrátnice
s mostovou váhou,-šatny se sociálním zařízením, dílna
údržby, velín, sklad, kompresorovna, trafostanice,
vzduchotechnika a topení,

B

Technologická část
Mostová váha, primární drtič, magnetický separátor (2x),
vibrační třídič, vzduchový třídič-separátor(2x), sekundární
drtič (2x), kladivový šrotovník, odlučovač neželezných
kovů, expediční lis, integrované fermentační zařízení (6x,
4x), dopravníky(14), kompresor, vzdušník, potrubí,
elektroinstalace a trafo, systém kontroly řízení

C

D

135 000 000,-

144 000 000,-

Mobilní zařízení
Drapákový nakladač, velkokapacitní nakladač,
vysokozdvižný manipulační vozík, kontejner (6x)

26 000 000,-

Projektové práce a inženýrské výkony

21 000 000,-

CELKEM

Plzeňský kraj
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4.2 EKONOMICKÝ ROZBOR OPTIMÁLNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ
4.2.1 Základní východiska pro ekonomické posouzení
Období přípravy a realizace jednotlivých investic je předpokládáno v letech 20092015, uvedení investic do provozu od 1.1.2016.
Předpoklady propočtu jednotlivých subjektů systému jsou uvedeny u propočtu
každého subjektu v další části zprávy.

4.2.2 Okrajové podmínky – cenová politika v systému, požadavky na
ekonomické ukazatele
Jako nejvhodnější způsob řešení problematiky systému je princip jednotné ceny za
odstranění odpadu.
Pro hodnocení ekonomické efektivnosti svozových center (MBU) jsou rozhodující tyto
ekonomické ukazatele:
•
•

Čistá současná hodnota investice (ČSH, NPV)
Vnitřní výnosové procento (VVP, IRR)

Dále byly dopočteny doplňující kritéria pro hodnocení svozových center (MBU) a to
diskontovaná a prostá doba návratnosti a propočten vývoj kumulované hodnoty Cash
Flow za sledované období.
Pro svozová centra (MBU) byla zpracována citlivostní analýza vlivu níže uvedených
parametrů na čistou současnou hodnotu investice (ČSH), popř. vnitřní výnosové
procento (VVP), prostou (DN) a diskontovanou (DDN) dobu návratnosti:
•
•
•
•
•
•
•

vliv
vliv
vliv
vliv
vliv
vliv
vliv

změny
změny
změny
změny
změny
změny
změny

ceny odpadu na vstupu do zařízení
výše investičních nákladů
ceny TAP
ceny energetického kompostu
ceny PVC a nebezpečných odpadů
výše diskontní sazby
koeficientu růstu cen

Z propočtených hodnot byly zpracovány porovnávací grafy ukazatelů. Výstupy
citlivostní analýzy jsou uvedeny v dalším textu zprávy.

Plzeňský kraj
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4.2.3 Propočet ekonomiky jednotlivých center včetně propočtu nákladů
a tržeb, nákladů na svoz, ekonomických ukazatelů a citlivostní
analýzy

V optimální variantě je předpokládán následující systém využívání a odstraňování
odpadu:

odpad celkem [t]

SKO [t]

OO [t]

odpady do ZEVO

95 000

80 000

15 000

odpady do MBU MP Vysoká

45 000

38 000

7 000

odpady na skládky

50 000

32 000

18 000

190 000

150 000

40 000

celkem

Zpracování SKO a OO ve variantě základní [t]

skládky
50 000
ZEVO
95 000

MBU MP
Vysoká
45 000

Plzeňský kraj
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4.2.3.1 Využití SKO a OO v ZEVO Chotíkov
Skladba komunálního odpadu v celkové výši 95 tisíc tun na vstupu do ZEVO
Chotíkov dle jednotlivých svozových lokalit je následující :

Množství komunálního odpadu dle lokality na vstupu do ZEVO Chotíkov za
rok v tunách
Kralovice; 6 000
Černošín; 13 000
Horšovský Týn Lazce; 8 000
Rokycany; 13 000

Plzeň; 55 000

Množství komunálního odpadu dle lokality na vstupu do ZEVO Chotíkov za
rok v %
Kralovice
6%
Černošín
14%

Horšovský Týn Lazce
8%
Rokycany
14%

Plzeň
58%

Plzeňský kraj
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Svoz SKO a OO s využitím překládacích stanic (Černošín,
Horšovský Týn-Lazce, Rokycany) do ZEVO Chotíkov

4.2.3.1.1

Množství komunálního odpadu - svoz přes překládací stanice - t/rok

Černošín; 13 000

Rokycany; 13 000

Horšovský Týn Lazce; 8 000

• investiční náklady na výstavbu překládací stanice v cenách roku 2011 –
12,5 mil. Kč v následujícím členění:
▪ příprava – 0,5 mil. Kč
▪ technologická část – 2 mil. Kč
▪ stavební část – 10 mil. Kč
▪ doba odepisování investice:
▪ technologická část 10 let
▪ stavební část 20 let
▪ roční koeficient růstu cen – 2%

Plzeňský kraj
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• vstupy a výstupy překládací stanice
Horšovský
Rokycany
Týn - Lazce
1
1
1

Černošín

VSTUPY
počet pracovníků
vlastní spotřeba elektřiny
směsný a objemný komunální
odpad

MWh/rok
t/rok

30

30

13 000

8 000

13 000

Horšovský
Černošín Týn - Lazce Rokycany

VÝSTUPY
směsný a objemný komunální
odpad

30

t/rok

13 000

8 000

13 000

Horšovský
Černošín Týn - Lazce

Rokycany

• tržby

TRŽBY - 2016
za odběr SKO a OO od obcí
(producentů)

tis. Kč

42 900

26 400

42 900

jednotka Černošín

Horšovský
Týn - Lazce

Rokycany

• provozní náklady

NÁKLADY NA DOPRAVU
z překládací stanice
do ZEVO Chotíkov
množství

t/r

13 000

8 000

13 000

kapacita vozidla

m3

60

60

60

objemová hmotnost

t/m3

0,33

0,33

0,33

20

20

20

36,04

36,04

36,04

45

50

26

3 243

3 604

1 874

162

180

94

2 108

1 441

1 218

kapacita vozidla
náklady (cena 2016)
vzdálenost km od Chotíkova

t
Kč/km
km

náklady na dopravu

Kč/jízda

náklady na dopravu

Kč/t

NÁKLADY NA DOPRAVU
CELKEM - 2016

Plzeňský kraj

tis.Kč/rok
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Černošín

Horšovský
Týn - Lazce

tis. Kč
tis. Kč

13 000
101

8 000
101

13 000
101

tis. Kč

2 108

1 441

1 218

tis. Kč

24 700

15 200

24 700

proměnné provozní náklady
celkem

tis. Kč

39 910

24 743

39 019

mzdy

tis. Kč

338

338

338

odvod z mezd

tis. Kč

115

115

115

opravy

tis. Kč

181

181

181

režijní náklady
pevné provozní náklady
celkem

tis. Kč

103

103

103

tis. Kč

737

737

737

PROVOZNÍ NÁKLADY
CELKEM (bez odpisů)

tis. Kč

40 647

25 480

39 757

PROVOZNÍ NÁKLADY
svoz SKO a OO do překládací
stanice
vlastní spotřeba elektřiny
doprava SKO a OO do ZEVO
Chotíkov
odběr SKO a OO do ZEVO
Chotíkov

Plzeňský kraj

jednotka

Rokycany
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4.2.3.1.2

Přímý svoz odpadu z města Plzně a Kralovic do ZEVO
Chotíkov
Množství komunálního odpadu - přímý svoz - t/rok

Kralovice; 6 000

Plzeň; 55 000

VSTUPY/VÝSTUPY
směsný a objemný komunální
odpad

jednotka

Plzeň

Kralovice

t/rok

55 000

6 000

tis. Kč

181 500

19 800

tis. Kč

55 000

7 200

tis. Kč

121 000

11 400

tis. Kč

176 000

18 600

TRŽBY
za odběr směsného a
objemného komunálního
odpadu

PROVOZNÍ NÁKLADY
přímý svoz SKO a OO do
ZEVO Chotíkov
odběr SKO a OO do ZEVO
Chotíkov

PROVOZNÍ NÁKLADY
CELKEM

Plzeňský kraj
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4.2.3.1.3

Cash flow
Vývoj kumulované hodnoty Cash Flow

200 000

180 000

160 000

140 000

120 000
tis. Kč

vývoj kumulovaného cash
flow překládací stanice

100 000

vývoj kumulovaného cash
flow přímý svoz

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
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Plánované Cash Flow pro využití SKO a OO v ZEVO Chotíkov
2013
Provozní náklady včetně odpisů
Provozní tržby
EBIT (zisk před úroky a daněmi)
Placené úroky
Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk po zdanění
Odpisy
Investiční výdaje
Přijatý úvěr
Splátky jistiny úvěru
Vlastní kapitál
Cash Flow
Cash Flow kumulovaně

Plzeňský kraj

0
0
0
0
0
0
0
0
-637
0
0
637
0
0

2014
0
0
0
0
0
0
0
0
-974
0
0
974
0
0

2015
0
0
0
0
0
0
0
0
-39 747
30 000
0
9 747
0
0

2016
-302 915
313 500
10 585
-1 200
9 385
-1 783
7 602
2 431
0
0
-2 499
0
7 534
7 534

2017
-308 925
319 770
10 845
-1 100
9 745
-1 852
7 894
2 431
0
0
-2 599
0
7 726
15 260
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2018
-315 054
326 165
11 111
-996
10 115
-1 922
8 193
2 431
0
0
-2 703
0
7 921
23 182

2019
-321 307
332 689
11 382
-888
10 494
-1 994
8 500
2 431
0
0
-2 811
0
8 120
31 302

2020
-327 684
339 342
11 658
-776
10 882
-2 068
8 815
2 431
0
0
-2 923
0
8 323
39 624
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Plánované Cash Flow pro využití SKO a OO v ZEVO Chotíkov
Provozní náklady včetně odpisů
Provozní tržby
EBIT (zisk před úroky a daněmi)
Placené úroky
Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk po zdanění
Odpisy
Investiční výdaje
Přijatý úvěr
Splátky jistiny úvěru
Vlastní kapitál
Cash Flow
Cash Flow kumulovaně

Plzeňský kraj

2021
-334 189
346 129
11 940
-659
11 281
-2 143
9 138
2 431
0
0
-3 040
0
8 529
48 153

2022
-340 825
353 052
12 227
-537
11 690
-2 221
9 469
2 431
0
0
-3 162
0
8 738
56 891

2023
-347 593
360 113
12 520
-411
12 110
-2 301
9 809
2 431
0
0
-3 288
0
8 952
65 843

2024
-354 496
367 315
12 819
-279
12 540
-2 383
10 158
2 431
0
0
-3 420
0
9 169
75 012

2025
-361 537
374 662
13 124
-142
12 982
-2 467
10 516
2 431
0
0
-3 556
0
9 390
84 402
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2026
-367 993
382 155
14 162
0
14 162
-2 691
11 471
1 705
0
0
0
0
13 176
97 578

2027
-375 319
389 798
14 479
0
14 479
-2 751
11 728
1 705
0
0
0
0
13 433
111 011

2028
-382 791
397 594
14 803
0
14 803
-2 813
11 990
1 705
0
0
0
0
13 695
124 706

2029
-390 413
405 546
15 133
0
15 133
-2 875
12 258
1 705
0
0
0
0
13 962
138 668

2030
-398 187
413 657
15 470
0
15 470
-2 939
12 530
1 705
0
0
0
0
14 235
152 904
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Plánované Cash Flow pro využití SKO a OO v ZEVO Chotíkov
Provozní náklady včetně odpisů
Provozní tržby
EBIT (zisk před úroky a daněmi)
Placené úroky
Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk po zdanění
Odpisy
Investiční výdaje
Přijatý úvěr
Splátky jistiny úvěru
Vlastní kapitál
Cash Flow
Cash Flow kumulovaně

Plzeňský kraj

2031
-406 117
421 930
15 813
0
15 813
-3 004
12 809
1 705
0
0
0
0
14 513
167 417

2032
-414 205
430 368
16 163
0
16 163
-3 071
13 092
1 705
0
0
0
0
14 797
182 214

2033
-422 455
438 976
16 521
0
16 521
-3 139
13 382
1 705
0
0
0
0
15 087
197 301

2034
-430 870
447 755
16 885
0
16 885
-3 208
13 677
1 705
0
0
0
0
15 382
212 683

2035
-439 453
456 710
17 257
0
17 257
-3 279
13 978
1 705
0
0
0
0
15 683
228 366
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2036
-446 503
465 845
19 341
0
19 341
-3 675
15 666
0
0
0
0
0
15 666
244 032

2037
-455 433
475 161
19 728
0
19 728
-3 748
15 980
0
0
0
0
0
15 980
260 012

2038
-464 542
484 665
20 123
0
20 123
-3 823
16 299
0
0
0
0
0
16 299
276 311

2039
-473 833
494 358
20 525
0
20 525
-3 900
16 625
0
0
0
0
0
16 625
292 937

2040
-483 310
504 245
20 936
0
20 936
-3 978
16 958
0
0
0
0
0
16 958
309 894
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4.2.3.1.4

Výsledná očekávaná celková cena za využívání SKO a OO
do ZEVO Chotíkov

Výsledná očekávaná cena využívání SKO v roce 2016 byla odvozena od měrných
nákladů na 1 t odpadu, jejichž složení je následující:
o náklady na svoz odpadu
▪
▪

1 000 Kč/t – za svoz odpadu do překládacích stanic a v případě města
Plzně za svoz odpadu přímo do ZEVO Chotíkov
1 200 Kč/t – za svoz odpadu z oblasti Kralovic přímo do ZEVO Chotíkov
(cena byla navýšena o 200 Kč/t oproti ostatním lokalitám z důvodu větší
vzdálenosti Kralovic od ZEVO Chotíkov a tedy nutnosti zohlednit vyšší
náklady na transport do nákladů přímého svozu)

o náklady na překládací stanici (provozní náklady, odpisy, úroky z úvěru na
investici) v následující výši
▪
▪
▪

135 Kč/t - Černošín
220 Kč/t – Horšovský Týn – Lazce
135 Kč/t - Rokycany

o náklady na transport odpadu z překládací stanice do ZEVO Chotíkov:
▪
▪
▪

162 Kč/t - Černošín
180 Kč/t – Horšovský Týn – Lazce
94 Kč/t - Rokycany

o náklady na odběr odpadu do ZEVO Chotíkov
▪
▪
▪

2 200 Kč/t – Plzeň
1 900 Kč/t – ostatní lokality – nižší cena oproti městu Plzeň byla zvolena
z důvodu dosažení srovnatelné celkové nákladovosti a ziskovosti těchto
lokalit s městem Plzní
cca 2 060 Kč/t - průměrná jednotná cena

Výsledné náklady na 1 tunu odpadu v roce 2016 jsou následující:
o
o
o
o
o

3 198
3 300
3 129
3 200
3 100

Kč/t – Černošín
Kč/t – Horšovský Týn-Lazce
Kč/t – Rokycany
Kč/t – Plzeň
Kč/t - Kralovice

Průměrné náklady na 1 tunu odpadu v roce 2016 jsou 3 185 Kč/t.
Na základě výše uvedených skutečností byla zvolena jednotná očekávaná
cena za využívání SKO a OO pro všechny svozové lokality a to ve výši
3 300 Kč/t při průměrné ziskovosti cca 2-3%.

Plzeňský kraj
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Celkové náklady na využití odpadu - ZEVO Chotíkov v roce 2016 [Kč/t]
3 300 Kč/t

3 300

cena za odběr odpadu
od producenta (obce)

3 000

2 700

2 400

náklady 2016 [Kč/t]

náklady na odběr odpadu
do ZEVO Chotíkov

1 900
1 900

1 900

2 100

2 200

1 900

náklady na transport z
překládací stanice do
ZEVO Chotíkov
náklady na překládací
stanici

1 800

1 500

180

162

1 200

náklady na svoz odpadu přímý do ZEVO Chotíkov
/do překládací stanice

220

94
135

1 000

1 000

1 000

1 000

Černošín

Horšovský Týn

Rokycany

Plzeň

135
900

600

1 200

300

0

Kralovice

Výsledná cena odpovídá průměrným nákladům 1 000 - 1 200 Kč/rok na 1 obyvatele
Plzeňského kraje (dle skutečné produkce, míry separace, atd).
Cena zároveň řeší i současné disproporce mezi vybíranými poplatky a skutečnými
náklady obcí, kdy obce již musí celkový systém nakládání s odpady dotovat z jiných
zdrojů.
4.2.3.2 Využití SKO a OO v MBU MP Vysoká

Technicko-ekonomické údaje o MBU MP Vysoká

4.2.3.2.1

Základní předpoklady:
koeficient růstu cen – 2%
diskontní sazba – 7%
hodnocené období – 25 let
cena za odběr SKO a OO do zařízení v roce 2016 – 2 600 Kč/t
cena za prodej kovů (železo) v roce 2016 – 1 656 Kč/t
cena za prodej barevných kovů v roce 2016 – 5 520 Kč/t
cena za prodej TAP v roce 2016 – 55 Kč/t
cena za prodej energetického kompostu v roce 2016– 55 Kč/t
cena za spálení spalitelného odpadu ve spalovně vč. dopravy v roce
2016 – 2500 Kč/t
o cena za likvidaci odpadu na skládce včetně dopravy v roce 2016 –
2 500 Kč/t
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plzeňský kraj
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o cena za likvidaci PVC+nebezpečných odpadů včetně dopravy v roce
2016 – 7 949 Kč/t
o poznámka: ceny za prodej jsou uvedeny na výstupu ze zařízení
Investiční náklady a opravy
o výše investice v cenové úrovni roku 2011 – 326 mil. Kč v členění na:
▪ technologická část: 144 mil. Kč
▪ stavební část: 135 mil. Kč
▪ projektová příprava, inženýring: 21 mil. Kč
▪ mobilní zařízení: 26 mil. Kč
o náklady na opravy:
▪ 2,5% z technologické části investičních nákladů
▪ 0,6% ze stavební části investičních nákladů
Vstupy a výstupy:
Odpady na vstupu do zařízení:
směsný KO [t/rok]
objemný KO [t/rok]
množství odpadu celkem [ t/rok]
počet pracovníků celkem

38 000
7 000
45 000
14

pitná voda [m3/r]

580

odpadní vody do kanalizace [m3/r]

580

TAP [t/r]
odpad do spalovny [t/r]
odpad na skládku [t/r]

9 000
4 500
19 150

energetický kompost (EK) [t/r]
PVC+nebezpečné odpady [t/r]

4 450
300

kovy - železo [t/r]
kovy - barevné [t/r]

1 300
300

vlastní spotřeba elektřiny elektrické
pohony + otop [MWh/r]
spotřeba PHM pro mobilní zařízení
[litry/r]

Plzeňský kraj

2 360
98 000
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Tržby a náklady:

TRŽBY
Tržby za odpady [tis. Kč/rok]
Tržby za prodej kovů - železo [tis.
Kč/r]
Tržby za prodej kovů - barevné [tis.
Kč/r]
Tržby za prodej TAP [tis. Kč/r]
Tržby za prodej EK [tis. Kč/r]
Tržby celkem [tis. Kč/rok]

Náklady [tis. Kč/rok]
pitná voda
odpadní vody do kanalizace
odpad do spalovny
odpad na skládku
PVC+nebezpečné odpady
vlastní spotřeba elektřiny
spotřeba PHM (nakladač, UNC) a
chemikálií
mzdy
odvod z mezd
opravy
ostatní režijní náklady
provozní náklady celkem (bez
odpisů)
[tis. Kč/rok]

2016
117 000
2 153
1 656
497
246
121 552

2016
21,82
14,72
11 250
47 875
2 385
9 120
2 921
5 008
1 703
5 673
2 409

88 380

Financování
Do propočtu bylo zahrnuto financování investice v následujícím složení:
• 20% financování z vlastních zdrojů
• 80% financování z cizích zdrojů
Za těchto předpokladů je nutné na profinancování pořízení investice přijmout dva
úvěry ve výši 48 mil. Kč v roce 2014 a 232 mil. Kč v roce 2015.

Plzeňský kraj

Strana 164 (celkem 188)

Studie proveditelnosti Integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje

Kriteria hodnocení ekonomické efektivnosti investice
Na základě výše uvedených parametrů byly propočteny následující ekonomické
ukazatele:
•
•
•
•

čistá současná hodnota investice – 29,2 mil. Kč
vnitřní výnosové procento – 8,13 %
doba návratnosti – 10,54 let
diskontovaná doba návratnosti – 20,4 let
Citlivostní analýza

Pro jednotlivá ekonomická kriteria hodnocení efektivnosti investice byla zpracována
citlivostní analýza vlivu nejvýznamnějších parametrů, jejíž výstupy jsou uvedeny níže.

Závislost ČSH na výši investičních nákladů a ceně odpadu na vstupu do
zařízení
300 000

výše investičních
nákladů [tis. Kč]:
250 000

200 000
326 000
450 000
100 000

ČSH [tis. Kč]

250 000
0
2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

326 000
-100 000

450 000
-200 000

-300 000

Plzeňský kraj

cena odpadu na vstupu do zařízení v CU 2011 [Kč/t]
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Závislost VVP na výši investičních nákladů a ceně odpadu na vstupu do
zařízení
20%

výše investičních
nákladů [tis. Kč]:

18%
250 000

16%

326 000
450 000

Vnitřní výnosové procento [%]

14%

250 000
12%

10%

326 000

8%

450 000

6%

4%

2%

0%
2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

cena odpadu na vstupu do zařízení v CU 2011 [Kč/t]

Závislost prosté doby návratnosti na výši investičních nákladů a ceně odpadu
na vstupu do zařízení
25

výše investičních
nákladů [tis. Kč]:

450 000
250 000

20

326 000

Prostá doba návratnosti [roky]

450 000

326 000
15

250 000
10

5

0
2 000

Plzeňský kraj

2 200

2 400
2 600
2 800
cena odpadu na vstupu do zařízení v CU 2011 [Kč/t]

3 000

3 200
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Závislost diskontované doby návratnosti na výši investičních nákladů a ceně
odpadu na vstupu do zařízení
25

výše investičních
nákladů [tis. Kč]:

450 000
250 000
20

326 000

Diskontovaná doba návratnosti [roky]

450 000

15

326 000

10

250 000

5

0

2 200

2 300

2 400

2 500
2 600
2 700
2 800
2 900
cena odpadu na vstupu do zařízení v CU 2011 [Kč/t]

3 000

3 100

3 200

Závislost ČSH na ceně odpadu na vstupu do zařízení a ceně TAP
250 000

cena TAP
[Kč/t]:

200 000

50
150

150 000
300

50
100 000
ČSH [tis. Kč]

150

300
50 000

0
2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

-50 000

-100 000

-150 000

Plzeňský kraj

cena odpadu na vstupu do zařízení v CU 2011 [Kč/t]
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Závislost diskontované doby návratnosti na ceně odpadu na vstupu do
zařízení a ceně TAP
25

cena TAP
[Kč/t]:
50

150

DIskontovaná doba návratnosti [roky]

20

50
300

150
15

300

10

5

0
2 400

2 500

2 600

2 700
2 800
2 900
cena odpadu na vstupu do zařízení v CU 2011 [Kč/t]

3 000

3 100

Závislost ČSH na ceně TAP a energetického kompostu
90 000

cena
energetického
kompostu
[Kč/t]:

80 000

450
70 000

50

300

150

60 000

150

ČSH [tis. Kč]

300

50

50 000

450

40 000

30 000

20 000

10 000

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

cena TAP v CU 2011 [Kč/t]
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Závislost prosté doby návratnosti na ceně TAP a energetického kompostu
10,80

cena
energetického
kompostu
[Kč/t]:

10,60

50

10,40

Prostá doba návratnosti [roky]

150
300

10,20

50

450

10,00

150
9,80

300
9,60

450
9,40

9,20
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

cena TAP v CU 2011 [Kč/t]

Závislost diskontované doby návratnosti na ceně TAP a energetického
kompostu
23

cena
energetického
kompostu
[Kč/t]:

50

20

150
300

Diskontovaná doba návratnosti [roky]

18

50

450

150

15

300
13

450

10

8

5

3

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

cena TAP v CU 2011 [Kč/t]

Plzeňský kraj
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Závislost VVP na ceně TAP a energetického kompostu
12%

cena
energetického
kompostu
[Kč/t]:

10%

300

450
50

150

Vnitřní výnosové procento [%]

50

150

8%

300
450

6%

4%

2%

0%

0

50

100

150

200
250
300
cena TAP v CU 2011 [Kč/t]

350

400

450

500

Závislost ČSH na ceně PVC a nebezpečných odpadů
35 000

30 000

ČSH [tis. Kč]

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

cena PVC a NO v CU 2011 [Kč/t]
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Závislost ČSH na koeficientu růstu cen a na výši diskontní sazby
160 000

výše
diskontní
sazby [%]:

140 000

5%
120 000

5

7

100 000

9

ČSH [tis. Kč]

80 000

60 000

40 000

7%

20 000

0

1,02

1,02

1,03

1,03

1,04

1,04

1,05

1,05

1,06

9%

-20 000

-40 000
Koeficient růstu cen

Závislost diskontované doby návratnosti na koeficientu růstu cen a na výši
diskontní sazby
30

výše
diskontní
sazby [%]:
25

9%
5

Diskontovaná doba návratnosti [roky]

7

7%

20

9

5%

15

10

5

0
1,02

1,02

1,03

1,03

1,04

1,04

1,05

1,05

1,06

Koeficient růstu cen
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Závislost VVP na koeficientu růstu cen
9,00%

8,00%

7,00%

6,00%

Vnitřní výnosové procento [%]

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%
1,02

1,02

1,03

1,03

1,04

1,04

1,05

1,05

Koeficient růstu cen
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Plánované Cash Flow – MBU Marius Pedersen
2011
Provozní náklady
včetně odpisů
Provozní tržby
EBIT (zisk před
úroky a daněmi)
Placené úroky
Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk po zdanění
Odpisy
Investiční výdaje
Přijatý úvěr
Splátky jistiny úvěru
Vlastní kapitál
Cash Flow
Cash Flow
kumulovaně

Plzeňský kraj

2012

2013

2014

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
-2 000
0
0
2 000
0

0
0
0
0
0
0
-10 200
0
0
10 200
0

0
0
0
0
0
0
-31 212
0
0
31 212
0

0

0

0

2015
0
0

2016

2018

2019

2020

2021

2022

0 -116 924 -118 691 -120 494 -122 333 -124 209 -126 122 -123 383
0 121 552 123 983 126 462 128 992 131 571 134 203 136 887

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-74 285 -231 640
47 829 231 640
0
0
26 455
0
0
0
0

2017

0

4 628
-11 706
-7 078
0
-7 078
28 544
0
0
-20 342
0
1 124

5 291
-10 892
-5 601
0
-5 601
28 544
0
0
-21 155
0
1 788

5 968
-10 046
-4 078
0
-4 078
28 544
0
0
-22 002
0
2 465

6 658
-9 166
-2 507
0
-2 507
28 544
0
0
-22 882
0
3 155

7 362
-8 250
-888
0
-888
28 544
0
0
-23 797
0
3 859

8 080
-7 298
782
0
782
28 544
0
0
-24 749
0
4 577

13 503
-6 309
7 195
0
7 195
23 853
0
0
-25 739
0
5 309

1 124

2 912

5 377

8 532

12 391

16 967

22 277
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Plánované Cash Flow – MBU Marius Pedersen
2023

Provozní náklady
včetně odpisů
Provozní tržby
EBIT (zisk před
úroky a daněmi)
Placené úroky
Zisk před
zdaněním
Daň z příjmu
Zisk po zdanění
Odpisy
Investiční výdaje
Přijatý úvěr
Splátky jistiny
úvěru
Vlastní kapitál
Cash Flow
Cash Flow
kumulovaně

Plzeňský kraj

-125 374
139 625

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

-129 518 -134 392 -120 917 -123 072 -125 270 -127 512 -127 684 -127 214 -129 593 -134 546 -140 370
142 417 145 265 148 171 151 134 154 157 157 240 160 385 163 592 166 864 170 202 173 606

14 251
-5 279

12 899
-4 208

10 873
-3 095

27 253
-1 937

28 062
-987

28 887
0

29 728
0

32 700
0

36 378
0

37 271
0

35 656
0

33 235
0

8 972
588
8 384
23 853
-12 682
0

8 691
1 651
7 039
25 967
-16 817
0

7 779
1 478
6 301
28 770
0
0

25 317
4 810
20 507
13 183
0
0

27 075
5 144
21 931
13 183
0
0

28 887
5 489
23 398
13 183
0
0

29 728
5 648
24 080
13 183
0
0

32 700
6 213
26 487
11 069
0
0

36 378
6 912
29 467
8 266
0
0

37 271
7 082
30 190
8 266
-15 157
0

35 656
6 775
28 881
10 792
-20 098
0

33 235
6 315
26 921
14 142
0
0

-26 768
0
-7 213

-27 839
0
-11 649

-28 952
0
6 118

-23 732
0
9 957

-24 682
0
10 431

0
0
36 581

0
0
37 263

0
0
37 556

0
0
37 733

0
0
23 299

0
0
19 576

0
0
41 063

15 063

3 414

9 532

19 489

29 920

66 501

103 764

141 320

179 053

202 352

221 928

262 990

Strana 174 (celkem 188)

Studie proveditelnosti Integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje

Plánované Cash Flow – MBU Marius Pedersen
2035

Provozní náklady včetně odpisů
Provozní tržby
EBIT (zisk před úroky a
daněmi)
Placené úroky
Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk po zdanění
Odpisy
Investiční výdaje
Přijatý úvěr
Splátky jistiny úvěru
Vlastní kapitál
Cash Flow
Cash Flow kumulovaně

Plzeňský kraj

2036

2037

2038

2039

2040

-142 895 -137 204 -139 830 -142 509 -142 716 -142 154
177 078 180 619 184 232 187 916 191 675 195 508
34 183
0
34 183
6 495
27 688
14 142
0
0
0
0
41 830
304 820

43 416 44 401 45 407 48 959 53 354
0
0
0
0
0
43 416 44 401 45 407 48 959 53 354
8 249
8 436
8 627
9 302 10 137
35 167 35 965 36 780 39 656 43 217
5 876
5 876
5 876
3 350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 042 41 841 42 655 43 006 43 217
345 863 387 704 430 359 473 365 516 582
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Přímý svoz odpadu do MBU MP Vysoká

4.2.3.2.2

VSTUPY/VÝSTUPY
směsný a objemný komunální
odpad

jednotka

MBU – MP Vysoká

t/rok

45 000

tis. Kč

171 000

tis. Kč

54 000

tis. Kč

117 000

tis. Kč

171 000

TRŽBY
za odběr směsného a
objemného komunálního
odpadu

PROVOZNÍ NÁKLADY
přímý svoz SKO a OO do MBU
– MP Vysoká
odběr SKO a OO do MBU –
MP Vysoká

PROVOZNÍ NÁKLADY
CELKEM

Výsledná očekávaná celková cena za využívání SKO a OO
v MBU MP Vysoká

4.2.3.2.3

Výsledná očekávaná cena za využívání SKO a OO v roce 2016 je 3 800 Kč/t a byla
odvozena od měrných nákladů na 1 t odpadu, jejichž složení je následující:
o náklady na svoz odpadu
▪ 1 200 Kč/t – za svoz odpadu přímo do MBU MP Vysoká
o náklady na odběr odpadu do MBU MP Vysoká
▪ 2 600 Kč/t

Plzeňský kraj
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Celkové náklady na využití odpadu - MBU MP Vysoká v roce 2016 [Kč/t]
4 000

3 800 Kč/t

3 800
3 600

cena za odběr odpadu
od producenta (obce)

3 400
3 200

náklady na odběr odpadu
do MBU

3 000
2 800
2 600
2 600

náklady na svoz odpadu přímý do MBU

2 400
2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600

1 200

400
200
0

4.2.3.3 Odstranění zbývajícího odpadu na skládky
Očekávaná cena odstranění odpadu, který nebude zpracován v ZEVO Chotíkov ani
v MBU MP Vysoká, je 3 500 Kč/t a její složení je následující:
o náklady na svoz odpadu – 1 000 Kč/t
o náklady na uložení odpadu na skládku - 2 500 Kč/t

Plzeňský kraj
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4.2.3.4 Celkové náklady na využití a odstranění odpadu (včetně svozu) v roce
2016 – shrnutí

celkové náklady na
využití a odstranění
odpad
odpadu [Kč/t] v
celkem [t]
roce 2016

celkové náklady na
využití a odstranění
odpadu [mil. Kč] v
roce 2016

odpady do ZEVO
odpady do MBU MP
Vysoká

95 000

3 300

314

45 000

3 800

171

odpady na skládky

50 000

3 500

175

celkem

190 000

660

Celkové náklady na využití a odstranění odpadu (včetně svozu) v roce 2016
700

600

MBU MP
Vysoká

500

400

ZEVO
300

200

100

skládky

0
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Náklady na využití a odstranění odpadu (včetně svozu) v roce 2016 na tunu
odpadu
3 900

3 800
3 800

3 700

3 600
3 500
3 500

3 400
3 300

3 300

3 200

3 100

3 000
odpady do ZEVO

Plzeňský kraj

odpady na skládky

odpady do MBU MP Vysoká
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4.3 NÁVRH ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMU –
Základní subjekty zapojené do systému představují obce, společnosti podnikající
v oblasti nakládání s odpady a provozovatelé zařízení pro využívání nebo
úpravu odpadů.
Obec jako původce odpadu má povinnost zavést systém nakládání s komunálním
odpadem a zajistit za úplatu jeho přednostní využití nebo odstranění vlastními
prostředky nebo prostřednictvím společnosti oprávněné k nakládání s odpady.
Obec může uzavřít smlouvu se svozovou společností (pokud svoz odpadů
nezajišťuje sama) na sběr a svoz odpadů do místa zpracování nebo odstranění
odpadu. Součástí smlouvy může (a nemusí být) cena za odběr odpadu do zařízení
(tato může být řešena samostatnou smlouvou o dodávkách odpadů do zařízení
s dlouhodobou garancí ceny nezávislé na smlouvě o svozu odpadů). Dlouhodobý
závazek obce jako dodavatele odpadu (po dobu životnosti zařízení) vytvoří
stabilizační prvek pro provoz a ekonomickou návratnost investice do zařízení.
Cena za zpracování směsných komunálních odpadů je pro všechny města a obce
základním určujícím prvkem z hlediska účasti obcí na celém systému nakládání
s odpady. Nejenom z těchto důvodů by cena za odběr odpadů do zařízení pro
energetické využívání směsných komunálních odpadů měla být stejná pro všechny
obce. Ceny za sběr, svoz a přepravu odpadů se mohou lišit podle vzdálenosti od
zpracovatelského centra a nákladů na svoz odpovídající dané lokalitě.
Společnosti podnikající v oblasti nakládání s odpady mohou zajišťovat sběr, svoz
a přepravu směsných či objemných komunálních odpadů do zařízení pro jejich
zpracování nebo energetické využívání na základě smlouvy s obcí jako původcem
odpadu. Výběr svozové společnosti vyplývá (vyplyne) z výběrového řízení
vypsaného obcemi nebo svazkem obcí. Především ve městě Plzni
by měla
odpadnout situace, která je v dnešní době běžná, že do každé ulice ve městě zajíždí
jiná odpadová společnost pro tentýž druh odpadu.
Příslušná svozová společnost pak bude mít smlouvu o dodávkách odpadů do
zařízení, přičemž bude respektovat předložený návrh systémového řešení nakládání
s odpady v kraji, tj. např. odpady určené pro ZEVO Chotíkov bude přepravovat
výhradně do tohoto zařízení. V opačném případě s touto společností obec o svozu
smlouvu neuzavře.
Provozovatelé zařízení pro využívání nebo úpravu odpadů musí mít v rámci
systému garanci dodávek odpadů do zařízení po celou dobu životnosti zařízení, aby
mohlo být dosažení ekonomické návratnosti vložené do investice.
Smyslem integrovaného systému nakládání s odpady v kraji je vytvořit podmínky
k tomu, aby odpad byl využíván v co největší míře za pokud možno nejnižších
možných nákladů při splnění povinností vyplývajících z příslušné legislativy jak
české, tak evropské.
Plzeňský kraj
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Aby systém v celém území Plzeňského kraje fungoval, musí být pevně stanovená
cena za odběr odpadů do zařízení, která se může v letech měnit pouze o inflační
koeficient. Dlouhodobé smlouvy o dodávkách odpadů do zařízení ze strany obcí
budou naopak provozovatelům zařízení garantovat dostatek příjmů na pokrytí
provozních nákladů a odpisů vložené investice.
Spolupráce subjektů v systému a její podmínky vyplývají z výše uvedených rolí
jednotlivých subjektů. Navrhovaným garantem za funkčnost systému by měl být
Plzeňský kraj (a jeho krajský úřad), který může do systému zasahovat např. formou
podpory realizace investic v souladu s návrhem systému nebo organizovat pracovní
setkání za účasti jednotlivých zainteresovaných subjektů za účelem podpory
realizace systému.
Jednotlivé subjekty budou vzájemně provázány smlouvami na ekonomické
bázi pro všechny strany výhodné, což je základní podmínka pro realizaci
systému.
Legislativní podmínky platné v době realizace záměru, tj. po roce 2016 nelze
v současné době spolehlivě definovat. Pokud nedojde k absolutnímu legislativnímu
zákazu ukládání komunálního odpadu do skládek (jako např. v Rakousku v roce
2004), bude základním předpokladem realizace systému stejná nebo nižší cena
za zpracování odpadu, než za jeho prosté uložení do skládky.
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4.4 FORMY ÚČASTI OBCÍ JAKO PŮVODCŮ ODPADŮ V SYSTÉMU
Obce budou do systému vstupovat na základě ekonomické výhodnosti a dlouhodobé
garance plnění závazků a povinností vyplývajících ze zákona o odpadech a POH
příslušné obce (má-li povinnost POH zpracovat).
Zapojení obcí do systému může být samostatně (smlouva se svozovou společností
nebo provozovatelem zařízení) nebo formou sdružení obcí ve svazky obcí v širším
regionu, které pak zajistí jednotný systém pro širší území.
Z hlediska jednoduchosti, přehlednosti a zejména efektivnosti systému je rozhodně
vhodnější, aby obce byly zapojovány do systému prostřednictvím větších celků, tedy
svazků či sdružení obcí. Samotné obce, které jsou členy svazku, by přenesly
odpovědnost za systém nakládání se směsnými (popř.objemnými) komunálními
odpady na samotný svazek, který by následně jednal a uzavíral smluvní vztah
s odběratelem (provozovatelem příslušného v rámci systému navrhovaného zařízení
pro nakládání s odpady) a následně s dodavatelem, který by zajišťoval sběr a svoz
těchto odpadů na příslušné zařízení. Smluvní vztahy by byly dlouhodobé a cenově
garantované. Z hlediska výběru svozové společnosti, která by zajišťovala sběr a svoz
směsných (objemných) komunálních odpadů do vybraných zařízení, by se jednalo při
realizaci výběrového řízení za tuto společnost a úsporu finančních nákladů pro obce
a města svazku.
Je proto vhodné využít stávající strukturu svazků či sdružení obcí a měst pro
odpadové hospodářství, které jsou v okresech Domažlice, Plzeň-jih, Rokycany a
Tachov. Celkem je členem sdružení či svazků obcí pro odpadové hospodářství
v území Plzeňského kraje 271 měst a obcí (54% měst a obcí). To je dobrý základ pro
integraci obcí do svazků speciálně určených pro účast na integrovaném systému
nakládání s komunálními odpady v území celého kraje. Pokud by byly vytvořeny
podobné svazky v území obcí okresu Klatovy a Plzeň-sever, vyjma statutárního
města Plzně by existovaly celkem šest subjektů složených z měst a obcí, které by se
podílely na systému a uzavíraly smluvní vztahy se svozovými společnostmi a
především provozovateli vybraných zařízení pro nakládání s odpady (ZEVO
Chotíkov, MBÚ Vysoká, popř.ostatní skládky odpadů).
Zapojení samospráv měst a obcí jako původců komunálního odpadu je pro celý
navrhovaný integrovaný systém nakládání s odpady klíčový. Ve vazbě na
předpokládanou legislativu v oblasti odpadového hospodářství a předpokládané
vyrovnání cen ukládání směsných komunálních (popř. objemných) odpadů do
řízených skládek odpadů (jako nepodporovaného a v rámci hierarchie způsobů
nakládání s odpady dle zákona o odpadech posledního způsobu nakládání
s odpady) s cenami za jiné způsoby nakládání s odpady (např. energetického
využívání odpadů) se jeví navrhované řešení budoucího systému nakládání se
směsnými komunálními odpady jako nejreálnější.
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Uvedený navrhovaný systém je nastaven tak, aby všichni původci komunálních
odpadů, tedy samosprávy měst a obcí, plnili závazky a povinnosti vyplývající
z evropských směrnic a české legislativy jako celek; tedy aby tyto povinnosti plnili
všichni za celé území Plzeňského kraje a nevystavovaly se možnosti porušování
legislativy a následných, velmi pravděpodobných sankcí. Tuto skutečnost musí
samosprávy měst a obcí plně respektovat.
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4.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, EKONOMICKÉ TOKY, GARANCE
CEN A STABILITY SYSTÉMU
Základní organizační struktura vychází ze skutečnosti, že původcem komunálního
odpadu je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění OBEC. Jako
původce odpadu má obec povinnost zajistit dle § 16 zákona přednostní využití
odpadů před jejich odstraněním.
Základním předpokladem pro naplnění této povinnosti je existence dostupných
zařízení pro využívání odpadů v regionu s dostatečnou kapacitou. Navrhovanými
zařízeními jsou ZEVO Chotíkov (kapacita 95 000 t/rok) a MBÚ Vysoká (40 000 t/rok).
Tyto kapacity budou dostatečné pro zpracování potenciálně využitelného množství
odpadu na území Plzeňského kraje a pro splnění cílů POH kraje či obcí z hlediska
snižování podílu BRKO ukládaného do skládek a celkového podílu využívaného
odpadu.
Ekonomickými předpoklady se rozumí cena srovnatelná nebo nižší oproti stávajícímu
způsobu nakládání s komunálními odpady, tedy jejich odstraňování na skládkách.
Obec či spíše za obce příslušný svazek obcí a města pro odpadové hospodářství
jako původce odpadu uzavře smlouvu na zajištění svozu a využití komunálního
odpadu z území obce se svozovou firmou na základě výběrového řízení. Předmětem
smlouvy může být buď pouze svoz odpadu a transport do zařízení pro využívání
odpadu nebo může zahrnovat i cenu za vlastní zpracování odpadu v zařízení.
V případě smlouvy pouze na svoz uzavře obec(svazek obcí samostatnou smlouvu
s odběratelem odpadu (provozovatelem zařízení pro využívání odpadu).
Cena za zpracování odpadu v zařízení pro energetické (či materiálové) využití
bude shodná pro všechny dodavatele (obce) a bude vycházet z reálné ceny
nákladů na provoz a odpis zařízení pro využívání odpadů a rovněž z ceny obvyklé
pro odstraňování odpadů na skládkách.
Cena za odběr odpadů do zařízení nebude vyšší, než cena za uložení do
skládky. Obce, jejichž spádová oblast bude směřována do některého
z překladišť odpadů, budou mít garantovány cenu za odběr odpadu stejnou
jako při dovozu přímo do zařízení.
Smlouvy na dodávku odpadů do zařízení pro energetické využití budou mít
dlouhodobý charakter s garancí ceny. Smluvní vztahy na svoz a další služby v oblasti
nakládání s odpady budou záviset na konkrétních podmínkách v dané lokalitě.
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5 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ Z VEŘEJNÝCH
ZDROJŮ
5.1 DOSTUPNÉ FINANČNÍZDROJE
Smyslem kapitoly je zejména identifikovat dostupné podpůrné finanční zdroje
(dotace), které jsou relevantní při investičním rozvoji integrovaného systému pro
nakládání s odpady v Plzeňském kraji a uvést hlavní podmínky pro jejich využití. Při
inventarizaci dostupných zdrojů dotačních programů se vychází z informací platných
v období 02/2011.
Hlavní dostupné finanční zdroje pro podporu projektů v oblasti odpadového
hospodářství v Plzeňském kraji lze strukturovat do následujících složek :
•
•
•

politika hospodářské a sociální koheze EU – Operační program Životní
prostředí
státní politika ochrany životního prostředí - SFŽP
finanční podpory Plzeňského kraje

Z uvedených složek mají v současné době největší zdrojové zajištění programy
realizované v rámci politiky hospodářské a sociální koheze (strukturální fondy), proto
se této složce, která shrnuje Operační program životní prostředí a Program podpory
příhraniční spolupráce věnuje hlavní pozornost.

5.1.1 Operační program životní prostředí /OPŽP/
Operační program Životní prostředí představuje co do objemu finančních prostředků
druhý největší program realizovaný v ČR v programovém období strukturálních fondů
2007-2013. Program je řízen Ministerstvem životního prostředí a realizován Státním
fondem životního prostředí. Finanční podpoře projektů v odpadovém hospodářství je
určena samostatná priorita Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
ekologických zátěží (č. 4), respektive 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady.
Žadatelem o finanční podporu mohou být města a obce a fyzické a právnické osoby
dle podmínek operačního manuálu OPŽP. Výše podpory je stanovena s ohledem na
ekonomickou efektivitu daného projektu a podmínky plynoucí z legislativy o veřejné
podpoře. Podrobné informace a kontakty: www.opzp.cz.
5.1.1.1 Aktuální situace programu (02/2011)
•

Od počátku roku 2010 je vyhlášena tzv. XV. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí
podpory individuálních a tzv. velkých projektů v odpadech (s rozpočtem nad 25 mil.
EUR). Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 30.6.2011. Na podporu
projektů v oblasti nakládání s odpady je v rámci této výzvy alokováno celkem 6 mld.
Kč.

•

Kromě výše uvedené alokace je aktuální stav zbývajících finančních prostředků pro
financování projektů v odpadech 575 540 201,- Kč (k 02/2011).
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•

Dle stanoveného harmonogramu výzev pro poskytování podpory v oblasti životního
prostředí (Prioritní osa 4, Program podpory 4.1. – zkvalitnění nakládání s odpady)
bude výzva vypsána v průběhu měsíce března 2011.

•

Pro oblast podpory 4.1. se očekává výzva v závěru roku 2011 nebo na počátku roku
2012 (podle stavu žádostí do XV. Výzvy – velké projekty na budování infrastruktury
pro energetické využívání odpadů a zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu
dopadů). V případě, že alokované prostředky ve výši 6 mld. Kč nebudou v rámci XV.
Výzvy vyčerpány, předpokládá se, že tyto budou dále použity především na podporu
budování jiných zařízení pro nakládání s odpady.

Z hlediska současné situace je relevantní shrnutí zásadních podmínek vyplývajících
z XV. Výzvy OPŽP. S jejím využitím je pracovně uvažováno v rámci posouzení
technických variant řešení regionálního systému odpadového hospodářství v
Plzeňském kraji včetně realizace zařízení pro energetické využívání odpadů. Tyto lze
zjednodušeně shrnout následujícím způsobem:
•

podporu je možno poskytnout výhradně na budování integrovaných systémů
pro nakládání s odpady, tedy regionální systémy pro mechanicko
biologickou úpravu komunálního odpadu (MBÚ) a zařízení pro energetické
využívání odpadů ZEVO;

•

minimální kapacita zařízení je 15 tis. Tun zpracovaného komunálního odpadu
ročně v MBÚ a 60 tis. Tun v případě ZEVO;

•

MBÚ musí zpracovat minimálně 80% objemu odpadů vstupujících zařízení,
zbytkový odpad ukládaný do skládky musí splňovat vykazovat výhřevnost
nižší než 8 MJ/kg a respirační aktivitu nižší než 10 mg/g sušiny;

•

ZEVO musí splňovat podmínku energetické účinnosti vyšší, nebo rovnou 0,65;

•

minimální úroveň využití tepla z celkové produkce ZEVO musí být 4 GJ/t ;

•

roční kapacita zařízení (MBÚ i ZEVO) nesmí přesáhnout polovinu roční
produkce komunálního odpadu v regionu zahrnujícím katastrální území obcí, z
nichž bude dané zařízení odebírat komunální odpad;

•

u projektů MBÚ předloží žadatel potvrzení budoucího odběratele o záměru
odběru upraveného odpadu k energetickému využití (min. 25% vysokoenergetické frakce), u projektů ZEVO předloží žadatel potvrzení budoucího
odběratele o záměru zajištění odběru minimálně 25% vyrobené energie do
odběrných sítí.

5.1.2 Program podpory příhraniční spolupráce ČR – Bavorsko
Program podpory přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR Bavorsko je součástí evropské
regionální politiky. Program je řízen Bavorským státním ministerstvem hospodářství,
infrastruktury, dopravy a technologie a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Finanční
podporu mohou získat veřejnoprávní subjekty, subjekty ovládané veřejnoprávními
právnickými osobami a nestátní neziskové organizace (program není určen pro
soukromoprávní subjekty). Česká Republika, respektive cílová území v ČR
(Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj) mohou v období 2007-2013 využít
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cca 1,55 mld. Kč celkového rozpočtu programu. Podporovány jsou mimo jiné projekty
z oblasti ochrany životního prostředí (prioritní osa č. 2 – Rozvoj území a životního
prostředí). Možnost finanční podpory tak mají projekty rozvoje integrovaného
systému nakládání s odpady, zejména v oblasti jeho přes-hraničních vazeb.

5.1.2.1 Aktuální situace programu (02/2011)
•

Projekty jsou průběžně předkládány a vyhodnocovány v rámci společného Česko
Bavorského výboru. Prostor pro předkládání projektových návrhů se aktuálně v roce
2011 nabízí po nejbližším plánovaném jednání výboru (březen 2011) s tím, že dále o
podpoře projektů bude výbor rozhodovat na počátku roku 2012.

•

Odhad disponibilních finančních prostředků pro prioritní osu č. 2 pro období roku
2011 je cca 5 – 8 mil. EUR (v závislosti na objemu schválených projektů v rámci
jednání březnového výboru).

Mezi klíčové specifické podmínky programu patří požadavek na prokazatelný
přeshraniční dopad efektů projektu a spolupráce partnerů z obou zemí. Kontakt a
bližší informace: www.strukturalni-fondy.cz, případně KÚ Plzeňského kraje, Odbor
fondů a programů EU (www.kr-plzensky.cz).
Státní politika ochrany životního prostředí je v rámci poskytování dotačních
prostředků zajišťována prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci
tzv. Národních programů. Zde mezi relevantní programy patří Program na podporu
systému pro nakládání s autovraky, který umožňuje získat příspěvek na
ekologickou likvidaci autovraků, příjemcem podpory jsou územně samosprávné celky
i právnické osoby oprávněné nakládat s nebezpečnými odpady - (www.sfzp.cz).
Finanční podpora Plzeňského kraje je v oblasti podpory realizace investičních
opatření v odpadovém hospodářství dlouhodobě orientována na podporu
projektové přípravy. Jedná se především o přípravu dokumentace investičních
záměrů, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení apod.
Příjemcem podpory mohou být obce, nevládní neziskové organizace a jiné fyzické a
právnické osoby působící na území kraje v oblasti ochrany zvířat a životního
prostředí dle § 36 a § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.
V obcích v Plzeňském kraji s počtem obyvatel do 2000 je možno jako doplňkový
zdroj využít Program stabilizace a obnovy venkova. Tento program umožňuje
podporu v rozsahu 100 – 500 tis. Kč zaměřenou na menší investiční projekty
(projekty rozvoje odpadového hospodářství nevyjímaje) a to jak ve prospěch jedné
obce tak i svazků obcí / mikroregionů. Program řídí Odbor regionálního rozvoje KÚ
Plzeňského kraje, obvyklý termín podávání žádostí o finanční podporu 01/02 daného
roku.
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Za kolektiv zpracovatelů:

Plzeňský kraj

………………………..

Ing. Marek Holý
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