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Podpora snižování produkce směsného komunálního odpadu  
a zlepšení funkčnosti odpadového systému města Police n. M. 

Soutěžící Město Police nad Metují 

Web: hpolicenm.cz - snizovani odpadu 

Popis 
projektu: 

Město si specifikovalo konkrétní opatření v rámci systému svého odpadového hospodářství, na které se v nejbližší době zaměří, a které v rámci možností realizuje. Jejich cílem je podpořit 
snižování množství směsného komunálního odpadu odkládaného do popelnic a ukládaného na skládky, zvýšení podílu vytříděných využitelných odpadů a zlepšení funkčnosti a efektivity 
městského odpadového systému. Vedle základní motivace chovat se zodpovědně vůči životnímu prostředí, je důvodem vývoj odpadové legislativy, ale i optimalizace finančních nákladů 
města a občanů. Podle nové odpadové legislativy budou muset města dodržovat stanovený podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelné složky komunálního odpadu a zároveň se vejít 
do hmotnostního limitu na 1 obyvatele pro odpad ukládaný na skládku, aby docílilo slevy na skládkovém poplatku. Důležitými předpokladem, vedle informovanosti a osvěty, je dostatečná 
kapacita systému a maximální dostupnost pro občany.  Jako stěžejní budou postupně podporována tato opatření:  

• adresný nádobový svoz vytříděných odpadů (tzv. dům od domu - door to door) pro plasty (PL) s nápojovými kartony (NK) a papír (PAP) 

• podpora třídění bio a gastro odpadů, podpora předcházení jeho vzniku domácím kompostováním 

• důsledné třídění odpadů přijímaných do sběrného dvora, efektivní kontrola a evidence, dostatečná kapacita informovanost dospělých, vzdělávání dětí 

Zavedení adresného nádobového svozu pro PL s NK a PAP: 

Na území města je v současnosti 37 veřejných sběrných stanovišť tříděného komunálního odpadu s cca 100 kontejnery a menšími nádobami pro sběr vytříděných plastů, nápojových kartonů 
a papíru, které jsou dvakrát týdně vyváženy. Ani tato kapacita ale není dostačující, případně motivující a komfortní, a i když je míra třídění v Polici n. M. na slušné úrovni, jsou v třídění těchto 
složek stále velké rezervy.  Výraznější efekt by mohlo přinést zavedení adresného svozu. Jeho smyslem je přiblížení sběrných míst k domácnostem, tedy k místům vzniku KO a komfort pro 
občany, s cílem odklonu maximálního množství těchto odpadů od popelnic a následného skládkování. Jako vhodnější byl zvolen sběr nádobový, protože sběr pytlový generuje další tvorbu 
plastového odpadu, přidělává práci při distribuci pytlů a přidělává manipulační práci s vytříděným papírem v plastových pytlích. Vlastnímu zavedení a zahájení adresného svozu předcházela 
informační kampaň, přihlašovací období papírově i elektronicky a předání nádob.  Nádoby pronajalo město od odpadová firmy (300 párů nádob standardní velikosti jako na SKO, se žlutým 
a modrým rozlišením), a zájemcům je bezplatně zapůjčuje na základě smlouvy. Svoz byl zahájen na začátku roku a probíhá podle svozového plánu - PL s NK 1× za 2 týdny a PAP 1× za měsíc. 
Ruku v ruce se zavedením tohoto svozu byla snížena četnost svozu SKO, a to celoročně na 1× za 2 týdny. Oba svozy, tzn. svoz tříděného a směsného odpadu, se po týdnu střídají. Podle 
zájmu, na základě trvalé nabídky a informovanosti ze strany města, jsou nádoby stále nabízeny, přidělovány a přidávány ke svozu. Na podporu třídění také město rozdává barevné tašky, 
pro snadnější soustřeďování vytříděných PL, NK, PAP, SK a K v domácnostech. 

Inovativnost: Inovativnost opatření vnímáme v systematickém a vstřícném přístupu města k separaci odpadů, který je zároveň dostatečně komfortní pro občany. Vycházíme z předpokladu, že nejlépe se 
každému třídí doma, v místě, kde odpad vzniká. Na území kraje či ČR zatím není mnoho obcí, které by adresný svoz zavedly, proto považujeme řešení stále ještě za inovativní.  Systém vedle 
snížení množství SKO zakládá i budoucí možnost přesnější evidence produkce odpadů a tvorbu dalších motivačních kroků města směrem k občanům. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Řešení by mohla přispívat k většímu rozvoji návyků ke třídění, využívání surovin a materiálů (zdrojů) a být základem pro rozvoj návykům pro jejich oběh a mnohonásobné využívání, namísto 
jednorázového. Toto je pak velmi potřebné do budoucna pro celkovou změnu chování od konzumního a nehospodárného k šetrnému, zodpovědnému a udržitelnému. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Veřejnost byla do projektu zapojena v době jeho přípravy v rámci komise pro životní prostředí, která je poradním orgánem rady města. Současně jsme pak na území města zorganizovali ve 
dvou vlnách dotazníkové šetření (pro centrum města a pro venkovské části). 

Udržitelnost: Udržitelnost řešení je postavena na maximálním rozšíření a využívání občany, aby přinášelo co největší efekt v rozvoji správných návyků směrem ke snižování množství směsného a 
nevyužitého odpadu, a tím v úspoře materiálů a přírodních zdrojů, skládkových kapacit a financí města, potažmo občanů. Zároveň bude udržitelnost závislá na dalším rozvoji zpracovatelských 
kapacit, nebo moderních technologií k využívání a efektivní materiálové přeměně odpadů. 

Financování: 240.000,-Kč (tisk letáků, nájem nádob/rok, svoz nádob/rok), na projekt nebyla čerpána žádná dotace 

https://www.policenm.cz/zivot-ve-meste/odpadove-hospodarstvi/

