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Police nad Metují - obec bez odpadu?
…bez odpadu, který patří jinam…

Důvody pro revizi nastavení 
odpadového systému

▪ stoupající náklady na likvidaci 
odpadu

▪ Nedostatečná kapacita 
kontejnerových stanovišť/nepořádek

▪ Blížící se nová odpadová legislativa



Projekt „Obec na cestě k méně odpadu"

▪ Projekt ve spolupráci se společností JRK a Institutem cirkulární ekonomiky

▪ Semináře MŽP, PAYT-tour

▪ Fyzická analýza směsného komunálního odpadu

▪ Ukončení projektu ze strany obce kvůli nejasnostem ve směřování odpadové 
legislativy



Fyzická analýza odpadu I.



Fyzická analýza odpadu II.

▪ 78 % odpadu, který se nachází ve směsném komunálním odpadu, je možné dále 
využít nebo vytřídit!!!

Z toho jsme za zásadní považovali:

▪ 25,5% organický odpad (zahradní zeleň 13,2 %; kuchyňský odpad 12,3 %)

▪ Textil 11,9% (i přesto, že ve městě jsou kontejnery pro sběr textilu)

▪ sklo 6,1%

▪ Plast 14,5%

▪ Papír 5%



Soubor opatření pro odpadový systém města

▪ Zavedení adresného svozu (door to door) pro plast a papír, včetně evidence

▪ Doplnění kontejnerových stanovišť o kontejnery na textil

▪ Rozšíření provozní doby sběrného dvora

▪ Zprovoznění Re-USE centra

▪ Osvěta (obyvatelé, ZŠ, MŠ)

▪ Sběrný dvůr a městská kompostárna

▪ Projednání plánovaných změn se svozovou firmou a schválení ZM



Sběrný dvůr budoucnosti

▪ Inspirace SD Řevnice

▪ Elektronická karta občana

▪ Elektronická evidence odpadů odevzdávaných do SD (váha/systém)

▪ Stanovení kvót pro bezplatné/placené odkládání odpadu (stavební, nábytek)

▪ Separace nábytku a dřeva



Děkuji za pozornost!
Mgr. Jiří Škop

Místostarosta

Police nad Metují

skop@policenm.cz

606 719 554; 491 509 999
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