
Systém odpadového 
hospodářství

Obce Prackovice nad Labem 
a místní části Litochovice nad Labem 

(nastaven od 1.4.2015)
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Vstupní srovnávací data
Data za rok 2015:
01-03/2015 starý systém
04-12/2015 nový systém
Data za celých 12 měsíců provozu budou známa po uplynutí 31.3.2016
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Původní systém nakládání s odpady (2013):
-  Místní poplatek - občané 500,-Kč/rok, za nemovitost 500,-Kč 

-výběr  ročně cca 270 tisíc 
   -  Kontejnery na tříděné odpady 

- žluté na plast (8ks)     - svoz 1xtýdně (byly stále plné)
- modré na papír (4ks)  - svoz 1x 14 dní
- zelené sklo (4ks)         - svoz 1x 14 dní                                           

  - náklady ročně = 200 tisíc 
- návrat = 26 tisíc

  -  Svoz nadměrného a nebezpečného odpadu pro občany 2x do roka 
 - náklady ročně = 80 tisíc

  - Svozy popelnic - zimní období 1x týdně
                       - letní období   1x 2 týdny- celkem za rok 42 svozů 

    -náklady ročně = 370 tisíc
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První změna (2014):
- Nejprve nařídila starostka zaměstnancům 1x týdně vybírat PET 

lahve ze žlutých kontejnerů na tříděný odpad a požádala občany o 
spolupráci:

- Obec rozdala lidem černé plastové pytle a požádala o třídění PET

-  Na svůj dvůr si pořídila velké vaky 

-  Zaměstnanci 1 rok vždy v pondělí v den svozu třídili svezené PET 
lahve dle barev a sešlapávali lahve po jedné do vaků

- Obec zajistila výkup PET lahví svozovou firmou, svozy vaků cca 
2500,-Kč/2-3 měsíce - náklady se snížily o cca 70 tisíc

+ návrat z prodeje PET cca navíc o 20 tisíc ročně

-  Kontejnery na tříděné odpady - snížena frekvence vývozu žlutých
- ÚSPORA - žluté na plast (8ks)- svoz 1x za dva týdny
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ZÁSADNÍ ZMĚNA nakládání s odpady (2015):
- OBEC ZRUŠILA kontejnery na tříděné odpady
- OBEC ROZDALA občanům barevné pytle
- Místní poplatek ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN: občané, nemovitost 500,-Kč/
rok, důsledné vymáhání poplatků 

MODRÉ - PAPÍR
ŽLUTÉ - SMĚSNÝ PLAST 
ČERVENÉ - DROBNÉ KOVY
ČERNÉ - PET LAHVE

- Každý občan byl zdarma vybaven pytlem pro sběr 
tříděných odpadů

- Svoz pytlů zajišťuje Obec každý týden - v pondělí. 
Při svozu jsou občanům dodávány prázdné pytle 
výměnou za naplněné pytle stejné barvy.
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- 1.4.2015 otevřeno sběrné místo na zelený odpad (BRKO) v areálu 
ČOV

- vybudovány přístřešky pro sběr surovin, elektrospotřebičů

- z dotace pořízeno svozové vozidlo se 4 kontejnery a radlicí

- z dotace pořízeno 250 kompostérů pro domácnosti (smlouva o 
výpůjčce po dobu udržitelnosti - 5 let)

- zůstaly kontejnery na směsné sklo (4 místa) - roční náklady
- směsné sklo (4ks)         - svoz 1x měsíc                    
- !!!   náklady ročně pouze = 18 tisíc  !!! 
                     

  -  Svoz nadměrného a nebezpečného odpadu pro občany 2x ročně  
- striktní třídění svezených věcí
  - Svozy popelnic - celoročně 1x 2 týdny- celkem za rok 24 svozů 
    -náklady ročně = 300 tisíc
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KOMUNÁLNÍ ODPAD
 (popelnice, plechové kontejnery pro zahrádkáře): 

- každý lichý týden (1x za 14 dní)
- poplatek: 500 Kč/osoba/ rok 
- osvobozeni: děti do 2 let, dlouhodobě umístění občané (LDN, vězení)

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
- 2x ročně ve stanoveném období Obec odváží odpad převzatý od občanů
- velkoobjemový odpad se dále třídí na plast, dřevo, papír, suť, sklo a další 
materiál.

- TEXTIL - kontejner firmy Revenge
- druhotné suroviny se předají k dalšímu zpracování (svozová firma, sběrna 
surovin), 

- nevyužitelný odpad odváží svozová firma (znečištěný textil, znečištěné obaly 
atd.) 
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VELKOOBJEMOVÝ PLAST 
- ukládá se do velkoobjemového kontejneru s označením PLAST a po naplnění 
vyváží svozová firma za úplatu.

- totéž platí o komunální odpad vznikající na veřejných prostranstvích - 
velkoobjemový kontejner na KOMUNÁL
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NEBEZPEČNÝ ODPAD
- odváží svozová firma za úplatu.

TEXTIL 
- ukládá se do specializovaného kontejneru umístěného na návsi u OÚ 
(Revenge) - výkup. 

KOVY 
- shromažďují se na sběrném místě v areálu ČOV
- posléze se odváží vlastním vozidlem do sběrných surovin - výkup. 

SUŤ, STAVEBNÍ ODPAD
ukládá se do velkoobjemového kontejneru v areálu ČOV s označením SUŤ a po 
naplnění vyváží svozová firma za úplatu.
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PNEUMATIKY 
se vlastní dopravou odváží za úplatu na certifikovanou spalovnu/ sběrné místo 

pneumatik v Čížkovicích. 

ELEKTROSPOTŘEBIČE
- bílá technika se po naplnění určité kapacity odváží firmou zpětného odběru na 
její náklady (ELEKTROWIN) - výkup, 
- černá technika  se po naplnění určité kapacity odváží firmou zpětného odběru 
na její náklady (ASEKOL) - výkup, baterie (ECOBAT) se po naplnění určité 
kapacity odváží firmou zpětného odběru.

- červený kontejner na drobné elektro
- umístění Litochovice
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PET lahve - černé pytle:                               Výkup
- naplněné černé pytle se svážejí 1x týdně (v pondělí) od domů občanů na sběrné místo
- zde se třídí podle barev a připravují k odvozu vlastním svozovým vozidlem
- Obec zakoupila vlastní lis na plast a drobné kovy 
- PET se lisují a zavazují pro usnadnění manipulace
- vývozy cca 1 x za 2 měsíce k výkupu (7-9 Kč/kg čirého plastu, 5-7 Kč barevný, 2Kč - směsný)

SVOZY DRUHOTNÝCH SUROVIN
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Směsný plast - žluté pytle: 
- naplněné žluté pytle se svážejí 1x týdně (v pondělí) od domů na sběrné místo

- zde se lisují a zavazují pro usnadnění manipulace

- vývozy cca 1 x za 2 měsíce k odběru (odevzdáváme zdarma)

SVOZY DRUHOTNÝCH SUROVIN
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Papír - modré pytle:                                  Výkup
- naplněné modré pytle se 1x týdně (každé pondělí) svážejí od domů občanů
- zde se papír třídí na karton a novinový papír, manuálně se svazuje do balíčků k 
usnadnění manipulace
- odvoz vytěžovacími jízdami do sběrny surovin v Lovosicích a okolí - výkup. 

SVOZY DRUHOTNÝCH SUROVIN
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BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 
(B.R.K.O.)

SBĚRNÉ MÍSTO ZELENÉHO ODPADU OBCE

Obec zřídila sběrné místo v areálu ČOV, kam občané předávají zelený 
odpad ze zahrad (listí, spadané plody, posečenou trávu, větve) 
pracovníkovi sběrného místa přímo do speciálního kontejneru určeného 
ke svozu BRKO. 

OTEVÍRACÍ DOBA: středa 15:00-17:00
       sobota 08:00-11:00

Obec odváží vlastní dopravou tyto kontejnery na regulovanou 
kompostárnu v Malých Žernosekách, s níž má uzavřenu smlouvu o 
převzetí zeleného odpadu. Kompostárna účtuje 120,-Kč za tunu, 
fakturace za uložení 2x ročně. Ročně obec vyprodukuje cca 45 tun 
BRKO. Náklady do 10 tisíc ročně.
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BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 
(B.R.K.O.)

SBĚRNÉ MÍSTO ZELENÉHO ODPADU OBCE

Obec zajistila v rámci dotace 
“Systém sběru biologicky 
rozložitelného komunálního 
odpadu pro obec Prackovice 
n.L.” vlastní svozové vozidlo 
GAZ GAZelle se 4 kontejnery, do 
kterých se shromažďuje 
biologický odpad od občanů i z 
ploch veřejné zeleně Obce. 

Náklady na pořízení vozidla: 300 tisíc Kč (kofin.obce)
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BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (B.R.K.O.)
KOMPOSTÉRY DO KAŽDÉ RODINY

-  v rámci výše uvedené dotace byly občanům zapůjčeny plastové a 
dřevěné kompostéry zdarma s dobou výpůjčky 5 let, které slouží k 
uložení dalšího biologického odpadu z domácností a kuchyní s 
cílem předcházet vzniku odpadů a vracet živiny zpět do půdy v 
místě jejich vzniku.
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CÍLE NOVÉHO SYSTÉMU
-předcházet vzniku odpadů
-využitelné suroviny vracet zpět do oběhu recyklací
-sníž i t množství odpadů označovaných jako 
komunální odpad separací co největšího množství 
surovin

-snížit náklady za komunální odpad pro Obec
-umožnit občanům komfortní třídění druhotných 
surovin

-zajistit odvoz surovin za nižší náklady
-využívat zpětný odběr surovin za úplatu s cílem 
vyrovnání nákladů na jejich odvoz

-nezvyšovat místní poplatek za odpad pro občany
-zavést systém zvýhodnění těch, kteří se zapojí do 
systému předcházení vzniku odpadů
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Děkujeme všem uvědomělým občanům, 
kteří se na snižování množství odpadů 

aktivně podílejí !!!
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