
Separacja odpadu – niepodzielna Separacja odpadu – niepodzielna 
cześć integrowanego systemu cześć integrowanego systemu 
obchodzenia sie z odpadamiobchodzenia sie z odpadami

Technické služby města Technické služby města 
Chomutova, příspěvková Chomutova, příspěvková 

organizaceorganizace
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Efektywne narzędzi dla kierowania 
systemem gospodarki odpadowej 
■ narzędzia administracyjnenarzędzia administracyjne
■ narzędzia ekonomicznenarzędzia ekonomiczne
■ narzędzia informacyjnenarzędzia informacyjne
■ narzędzia komunikacyjnenarzędzia komunikacyjne
■ narzędzia planowanianarzędzia planowania
■ pozostałe narzędziapozostałe narzędzia
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Požadavky provádění separovaného sběru

■ Legislativní požadavky Legislativní požadavky 
■ Podmínky POH města – snižování množství Podmínky POH města – snižování množství 

odpadů ukládaných na skládkuodpadů ukládaných na skládku
■ Zvyšování cen za skládkování odpadůZvyšování cen za skládkování odpadů
■ Požadavky kriteriálních norem ISO Požadavky kriteriálních norem ISO 

(certifikace organizací)(certifikace organizací)
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Zintegrowany system obchodzenia się Zintegrowany system obchodzenia się 
z odpadami na terenie miasta  Chomutovaz odpadami na terenie miasta  Chomutova  

sběrné dvory
sběrná místa

stanoviště nádob

využitelné složky

sběrné dvory
sběrná místa

stanoviště nádob

směsný komunální odpad

sběrné dvory
sběrná místa

speciální nádoby

nebezpečný odpad

komunální odpady

sběrný dvůr - Odpadové
hospodářství města

inertní odpady

odpad z občanské a živnostenské sféry
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Systémy způsobu shromažďování odpadů

■ Donáškový systémDonáškový systém
■ Odvozný systémOdvozný systém
■ Modifikace systémůModifikace systémů
■ Propagace Propagace 
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Koncepce a provádění separovaného sběru Koncepce a provádění separovaného sběru 
tradičních surovin donáškovým systémemtradičních surovin donáškovým systémem

■ Optimalizace druhu nádobOptimalizace druhu nádob
■ Vybudování stanovišť v místě Vybudování stanovišť v místě 

zvýšeného výskytu obyvatelzvýšeného výskytu obyvatel
■ Minimalizace donáškové Minimalizace donáškové 

vzdálenostivzdálenosti
■ VhodnáVhodná  lokalizace z hlediska lokalizace z hlediska 

přístupu svozové mechanizacepřístupu svozové mechanizace
■ Vhodná lokalizace z hlediska Vhodná lokalizace z hlediska 

bezpečnosti a přístupu obyvatelbezpečnosti a přístupu obyvatel
■ Množství stanovišť s ohledem na Množství stanovišť s ohledem na 

finanční možnosti obce (možné finanční možnosti obce (možné 
etapové řešení) etapové řešení) 
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Třídění vyseparovaných odpadůTřídění vyseparovaných odpadů

Třídění papíru – komodityTřídění papíru – komodity
Plasty, tetrapakyPlasty, tetrapaky

SkloSklo
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Výsledky sběru tradičních surovinVýsledky sběru tradičních surovin

■ Intenzifikace Intenzifikace 
sběrusběru

■ Optimalizace Optimalizace 
počtu nádob na počtu nádob na 
stanovištíchstanovištích

■ Podpora Podpora 
systému Eko-systému Eko-
komkom

■ Sběr ve Sběr ve 
školách a školách a 
školkáchškolkách0
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Koncepce a způsoby provádění separovaného Koncepce a způsoby provádění separovaného 
sběru sběru nebezpečných složek odpadunebezpečných složek odpadu  

■ Donáškový systém sběru - Donáškový systém sběru - 
vybudování vhodné sítě vybudování vhodné sítě 
sběrných dvorů a sběrných dvorů a 
stanovišť doplněných o stanovišť doplněných o 
např. elektroprodejny a např. elektroprodejny a 
lékárny na území obce. lékárny na území obce. 

■ Pravidelný mobilní svoz - Pravidelný mobilní svoz - 
na na určených určených stanovištíchstanovištích  
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Požadavky provádění separovaného 
sběru bioodpadů

■ Směrnice Rady č. 1999/31/ES
■ Směrnice č. 98/2008 článek 22 

– Biologický odpad
■ Nařízení vlády 197/2003 Sb.
■ Zákon č. 185/2001 Sb. 

- §10, §10a - předcházení 
vzniku odpadů 
 - § 33a, §33b povinnosti pro 
biologické zpracování BRO

■ Vyhláška 341/2008 Sb. o 
podrobnostech nakládání s 
BRO
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Koncepce separovaného sběru 
bioodpadů

■ Donáškový systém - přímo 
na kompostárnu, pravidelný 
mobilní svoz ze stanovišť

■ Odvozný systém přímo z 
domácností (140 litrů)

■ Stanovení hustoty sběrné 
sítě

■ Volba sběrných nádob 
■ Informovanost obyvatel
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Informační materiály pro občanyInformační materiály pro občany
  Informace před zahájením sběru Informace před zahájením sběru 
(letáky, místní tisk, internet - anketa)(letáky, místní tisk, internet - anketa)

  Informace při průběhu sběru Informace při průběhu sběru 
(letáky, místní tisk, internet, TV)(letáky, místní tisk, internet, TV)
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Provádění separovaného sběru bioodpadůProvádění separovaného sběru bioodpadů
■ Vybudování stanovišť v místě Vybudování stanovišť v místě 

zvýšeného výskytu bioodpaduzvýšeného výskytu bioodpadu
■ Minimalizace donáškové Minimalizace donáškové 

vzdálenostivzdálenosti
■ VhodnáVhodná  lokalizace z hlediska lokalizace z hlediska 

přístupu svozové mechanizacepřístupu svozové mechanizace
■ Vhodná lokalizace z hlediska Vhodná lokalizace z hlediska 

bezpečnosti a přístupu obyvatelbezpečnosti a přístupu obyvatel
■ Množství stanovišť s ohledem na Množství stanovišť s ohledem na 

finanční možnosti obce (možné finanční možnosti obce (možné 
etapové řešení) etapové řešení) 

Nádoba 120 litrů

Nádoba 1100 litrů
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Sběr do nádob 
120 litrů

Pokrytí města nádobami o objemu 120 
litrů na sběr bioodpadu v Chomutově
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Pokrytí města nádobami o objemu 1100 Pokrytí města nádobami o objemu 1100 
litrů na sběr bioodpadu v Chomutovělitrů na sběr bioodpadu v Chomutově

Sběr do nádob 
1100 litrů
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Volba vhodné svozové techniky pro sběr Volba vhodné svozové techniky pro sběr 
biooodpadubiooodpadu

Iveco – nástavba Novarini o objemu 5m3 DAF – nástavba BSS Metaco o objemu 20m3

■ Speciální nástavby 
■ Porovnání - lineární stlačování a výhody rotopressu 
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Využívání bioodpaduVyužívání bioodpadu
■ Využívání dřevního Využívání dřevního 

odpaduodpadu
■ Zpracování hřbitovního Zpracování hřbitovního 

odpaduodpadu
■ Zpracování biologicky Zpracování biologicky 

rozložitelného odpadurozložitelného odpadu
■ Fermentor a zpracování Fermentor a zpracování 

odpadu dle odpadu dle Nařízení č. 
1774/2002



  18

Výroba kompostuVýroba kompostu

■ Příjem materiáluPříjem materiálu
■ Zakládky Zakládky 
■ PřekopávkyPřekopávky
■ MonitoringMonitoring
■ Konečná úpravaKonečná úprava



  19

Skladba toků příjmu biodpaduSkladba toků příjmu biodpadu
■ Bioodpady Bioodpady 

vzniklé při vzniklé při 
údržbě veřejné údržbě veřejné 
zelenězeleně

■ Donáškový Donáškový 
sběr od občanůsběr od občanů

■ Mobilní sběr Mobilní sběr 
1100m1100m33

■ Sběr 120 litrůSběr 120 litrů
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Efekt sběru bioodpaduEfekt sběru bioodpadu
■ snížení množství odpadů ukládaných na snížení množství odpadů ukládaných na 

skládkyskládky
■ snížení množství skleníkových plynů snížení množství skleníkových plynů 

unikajících ze skládky (z rozkládajících unikajících ze skládky (z rozkládajících 
se bioodpadů)se bioodpadů)

■ využití bioodpadů k výrobě kompostu využití bioodpadů k výrobě kompostu 
pro zemědělstvípro zemědělství

■ Omezení zápachu odpadu v nádobách - Omezení zápachu odpadu v nádobách - 
do Compostaineru přijdou odpady, které do Compostaineru přijdou odpady, které 
podléhají hnití, tím se sníží množství podléhají hnití, tím se sníží množství 
odpaduodpadu

■ Naplňování požadavků občanů města Naplňování požadavků občanů města 
(viz anketa na našich www stránkách)(viz anketa na našich www stránkách)
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Využívání odpadů ze stavebnictvíVyužívání odpadů ze stavebnictví

■ OOdpadní inertnídpadní inertní  
materiálymateriály

■ Kamenné frakceKamenné frakce
■ Odpadní stavební Odpadní stavební 

materiálymateriály
■ VyužitíVyužití
■ Úspora surovinÚspora surovin
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Využívání uličních smetkůVyužívání uličních smetků

■ Třídy výluhuTřídy výluhu
■ Možnosti využitíMožnosti využití
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
Ing. Tomáš ReisigIng. Tomáš Reisig
Technické služby města ChomutovaTechnické služby města Chomutova
ved. provozoven Hospodaření s odpady, ved. provozoven Hospodaření s odpady, 

Odvozu odpadu a Odpadového Odvozu odpadu a Odpadového 
hospodářství města Chomutovahospodářství města Chomutova

tel. 474651981-2tel. 474651981-2
fax 474651443fax 474651443
mobil 731411753mobil 731411753
skypename tomas_adrskypename tomas_adr
www.tsmch.czwww.tsmch.cz
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