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Anotace
Na vědomí předkládáme Plán odpadového hospodářství Tišnov 2018-2025, který byl
vypracován dle dle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva
Povinnost vypracovat Plán odpadového hospodářství (dále jen "POH") vychází ze zákona o
odpadech. POH Tišnov musí být současně v souladu se závaznou částí POH Jmk na období
2016-2025, která se vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016 a
jejími změnami. Práce na POH byly zahájeny na podzim roku 2016, analytická část proto
vychází dle metodiky z let 2011-2015. V první polovině roku 2017 byl POH konzultován na
Krajském úřadu a v dubnu 2018 Krajským úřadem Jihomoravského kraje schválen.
POH města Tišnova se skládá z části analytické, závazné a směrné. Závazná část POH města
Tišnova obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví zásady pro nakládání s
odpady.
Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015 – 2024 vytyčené v POH ČR, v POH
JMK a strategické cíle POH Tišnov vytyčené na období 2018 – 2025 jsou:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
3. Udržitelný život společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
Plán odpadového hospodářství zpracovala Ing. Petra Kratochvílová, která se zabývá odborným
poradenstvím v oblasti odpadového hospodářství. Náklady na zprácování plánu činily 15.000 Kč.

Plán odpadového hospodářství
Tišnov
2018 – 2025

Původce odpadů:

Město Tišnov

Zpracovatel POH:

Ing. Petra Kratochvílová, Ing. Václav Drhlík

Duben 2018
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1. Identifikační část
1.1 Název dokumentu
Plán odpadového hospodářství města Tišnova

1.2 Účel Plánu odpadového hospodářství města Tišnova
Plán odpadového hospodářství (dále jen „POH“) obce se zpracovává dle § 44 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“ - novela zákona o odpadech č. 223/2015 Sb.) na rozmezí let 2018 - 2025.
Je v něm hodnocen současný stav odpadového hospodářství (dále jen „OH“) města Tišnova, soulad
či nesoulad s cíli POH Jihomoravského kraje a stanoveny cíle a opatření pro vlastní OH města
Tišnova.
Plán odpadového hospodářství města Tišnova musí být v souladu se závaznou částí Plánu
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, která se vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou
Jihomoravského kraje č. 1/2016 a jejími změnami. Plán odpadového hospodářství města Tišnova
se skládá z části analytické, závazné a směrné.

1.3 Základní identifikační údaje města Tišnova, kontaktní údaje
Název města:
Kontaktní poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
ID datové schránky:
Starosta:
Telefon/e-mail:
Oficiální web:

Tišnov
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
00282707
CZ00282707, je plátcem DPH
549 439 711
549 439 780
qzjbhat
Bc. Jiří Dospíšil
549 439 811, jiri.dospisil@tisnov.cz
www.tisnov.cz

Osoba zodpovědná za odpadové hospodářství města Tišnova:
Ing. Václav Drhlík, tel. 549 439 830, 608 272 787, vaclav.drhlik@tisnov.cz
Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství města Tišnova:
Ing. Petra Kratochvílová, tel. 731 598 906, kratochvilova.eko@seznam.cz
Firma, která zajišťuje nakládání s odpady ve městě Tišnově:
KTS EKOLOGIE s.r.o., Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČ 283 10 942
Zastupující osoba:
Miroslav Dvořáček
Kancelář: Komenského náměstí 45, 665 01 Rosice
GSM: 775 7777 39
Email: dvoracek@kts-ekologie.cz
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Město Tišnov vynakládá k udržování, rozšiřování a zlepšování systému nakládání s odpady své
vlastní prostředky a využívá i dotační tituly, které jsou pro dané období vypsány.

1.4 Statistické údaje o obci
Kraj:
ZÚJ:
Statut:
Části města:

Jihomoravský
584002
Město
Tišnov a místní části Pejškov, Jamné, Hájek, Hajánky

Tabulka č. 1a. – Vývoj počtu obyvatel
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok zpracování POH
Výhled na konci
Rok 2013
2011
2012
2014
2015
2016
plánovaného období 2026
8619
8714
8849
8921
8984
9101
9213
Zdroj: Český statistický úřad - www.czso.cz; www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k112015; Strategický plán pro město Tišnov - www.tisnov.cz/urad /dokumenty/strategicky-plan;
(střední varianta Demografické studie a prognózy vývoje obyvatel do roku 2027 - vypracovaná
firmou SPF, Group, v.o.s. v rámci přípravy strategického plánu.)
V tabulce jsou uvedeni trvale hlášení obyvatelé města Tišnova a místních částí (Jamné, Hájek,
Hajánky, Pejškov).
Počet obyvatel ve městě Tišnově má během let rostoucí tendenci. Rostoucí počet obyvatel je
závislý na budování nových obytných prostor ve městě a možnosti rozšíření stávající zástavby
v lokalitě Hony za Kukýrnou.
Tabulka č. 1b - Obyvatelé podle obydlených domů
Rok
Rok 2026
2015
8619
8984
9213
Celkem
3189
3324
3409
z toho v rodinných domech
37%
37%
37%
podíl obyvatel v rodinných domech
Zdroj: Tabulka č. 1a. POH města Tišnova; Strategický plán pro město Tišnov
Druh budovy

Rok 2011

Větší část obyvatel žije v sídlištní zástavbě, je to kolem 63 % lidí. V rodinných domech žije v Tišnově
37 % obyvatel.

2. Analytická část
2.1 Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních a jiných
odpadů
Základem pro tvorbu POH Tišnova je analýza vlastního odpadového hospodářství města a to
nejprve na úseku produkce komunálních odpadů dle druhů, množství a zdrojů. K popisu produkce
se využije evidence odpadů v systému OH města a také údaje z evidence odpadů dalších osob,
které přijímají odpady od občanů obce.
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2.1.1 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů za posledních 5 let převzatý z evidence
odpadů města Tišnova, z evidence oprávněných osob a jiných zdrojů

Tabulka č. 2 - Celková produkce odpadů města Tišnova za posledních 5 let
Katalogové
číslo
odpadu

Kategorie
odpadu

120109

N

130205

N

150101

O

150102
150103
150104
150105
150107

O
O
O
O
O

150110

N

150202

N

160103
160107
170102

O
N
O

170107

O

170405

O

170504

O

170604

O

Produkce [t/rok]

Název druhu odpadu
Odpadní řezné emulze a
roztoky neobsahující
halogeny
Nechlorované minerální
motorové, převodové a
mazací oleje
Papírové a lepenkové
obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek
nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla,
filtrační materiály
(včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Cihly
Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel,
tašek a keramických
výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06
Železo a ocel
Zemina a kamení
neuvedené pod číslem
17 05 03
Izolační materiály
neuvedené pod čísly 17
06 01 a 17 06 03

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

0,090

0,540

0,15

-

0,200

-

-

164,148

147,531

147,512

152,431

0,765
-

58,697
4,245
92,833

87,041
100,250
116,732

91,886
136,360
108,604

112,999
119,960
2,420
100,655

0,250

0,495

1,360

0,370

0,460

0,050

-

-

-

0,730

14,433
0,075

9,2
-

29,420
82,320

14,740
216,730

21,980
67,250

0,005

0,002

-

-

-

-

-

12,020

350,756

25,370

5,160

-

-

-

-

0,375

-

-

-

-
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Katalogové
číslo
odpadu

Kategorie
odpadu

Stavební materiály
obsahující azbest
200101
O
Papír a lepenka
200102
O
Sklo
200110
O
Oděvy
200113
N
Rozpouštědla
200114
N
Kyseliny
200119
N
Pesticidy
200125
O
Jedlý olej a tuk
Olej a tuk neuvedený
200126
N
pod číslem 20 01 25
Barvy, tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice
200127
N
obsahující nebezpečné
látky
Dřevo neuvedené pod
200138
O
číslem 20 01 37
200139
O
Plasty
Biologicky rozložitelný
200201
O
odpad
Směsný komunální
200301
O
odpad
200307
O
Objemný odpad
Celkové odpadní materiálové toky
Celkem
kategorie O
kategorie N
podskupina 15 01
skupina 17 (mimo 17 04)
podskupina 17 04
skupina 20 celkem
skupina 20 jen kategorie N
součet skupin 15 01 + 20
170605

N

Produkce [t/rok]

Název druhu odpadu
2011

2012

2013

2014

2015

0,200

-

-

-

-

186,202
166,704
0,005
0,070

107,197
36,234
0,02
-

130,566
2,080
40,886
-

67,595
2,020
41,671
-

83,712
7,820
34,371
0,110

0,045

-

-

-

-

2,010

5,2

9,230

8,210

5,480

5,680

-

-

-

-

81,620

-

-

-

-

446,050

214,530

461,660

454,660

325,214

2 437,761

1 923,482

1 879,120

2 107,200

1 905,840

2,650

75,160

326,120

338,080

344,610

3 350,650
3 347,405
3,245
1,015
5,740
0,000
3 328,797
2,130
3 329,812

2 691,593
2 676,528
5,865
320,418
0,002
0,000
2 361,823
5,22
2 682,241

3 426,336
3 415,746
10,590
451,554
82,320
12,020
2 719,096
9,230
3 170,650

4 086,594
4 077,814
8,780
484,732
216,730
350,756
3 019,436
8,210
3 504,168

3 311,392
3 304,632
6,760
488,925
67,250
25,370
2 707,047
5,480
3 195,972

Zdroj dat: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v letech 2011 – 2015; Roční výkazy
pro společnost EKOKOM; faktury

Celková produkce odpadů města Tišnova v roce 2015 činila 6,76 t nebezpečných odpadů
a 3 304,632 t ostatních odpadů. Ve srovnání s předchozími dvěma roky je produkce nebezpečných
i ostatních odpadů nižší. V letech 2013 – 2015 provádí evidenci a nakládání s odpady pro město
Tišnov firma KTS Ekologie s.r.o. V letech 2011 – 2012 město Tišnov spolupracovalo se společností
SITA. Rok 2012 byl přelomový – část roku fungovala SITA a část již společnost KTS Ekologie s.r.o.
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Graf č. 1 Celková produkce odpadů v Tišnově v letech 2011 – 2015 (t)
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Celková produkce odpadů má prozatím v Tišnově kolísající tendenci. Může to být způsobeno
nepřesnou evidencí jednotlivých druhů odpadů, změnou firmy, která zajišťuje nakládání s odpady
ve městě Tišnově a stále rostoucím počtem obyvatel.
2.1.2 Směsný komunální odpad (SKO)

Směsné komunální odpady se sváží v Tišnově jednou za týden a v místních částech Pejškov, Jamné,
Hájek, Hajánky a v rekreačních objektech 1 x za 14 dní. Svoz zajišťuje firma KTS Ekologie, s.r.o.
Nákup a správu nádob si zajišťuje každá domácnost či firma sama. SKO se v roce 2015
vyprodukovalo celkem 1905,84 tun a vozil se z 64% do spalovny SAKO Brno na energetické využití.
Zbylých 36% se předalo k uložení na skládku v Bukově. Za posledních 5 let má SKO mírně klesající
tendenci.
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Tabulka č. 3 - Frekvence výsypu SKO v roce 2015

FREKVENCE VÝSYPU
Počet svozů do roku
Nádoba

Celkové množství
vysypaného
1x týdně 14-denně odpadu za rok (l)
52

26501280

26501,28

Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu

Nádoba 120 l

1468

Nádoba 240 l

397

Kontejner 1100 l

210

Celkové množství všechny
objemy kontejnery/nádoby (l)

26

Celkové množství
vysypaného odpadu
za rok (m3)

502440

120

14400

Zdroj: Výkaz EKO-KOM
2.1.3 Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad se trvale shromažďuje na sběrném dvoře. Během roku – na jaře
a na podzim probíhá pravidelně mobilní sběr velkoobjemových odpadů na 21 stanovištích
v Tišnově a místních částech Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov.
Tabulka č. 4 - Mobilní sběr odpadů v Tišnově v roce 2015
MOBILNÍ SBĚR
počet stanovišť/nádob mobilních sběren v Tišnově
obyvatel na 1 stanoviště nádob/mobilních sběren v
Tišnově
četnost přistavení nádob/mobilních sběren na stanoviště

/počet/
/počet/
/počet/rok/

objemné odpady
21
404
2x za rok (jaro,
podzim)

Zdroj: Evidence města Tišnova
Tento odpad se vozí do spalovny SAKO Brno (57% v roce 2015) nebo na skládku do Bukova (43%
v roce 2015).
Za poslední 3 roky množství velkoobjemového odpadu mírně stoupá.
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Graf č. 2 Produkce biologicky rozložitelných odpadů, směsného komunálního odpadu
a objemných odpadů v letech 2011 - 2015
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2.1.4 Biologicky rozložitelné odpady

Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů je v Tišnově zaveden již více jak 8 let. Tyto odpady je
možné odevzdat na sběrném dvoře nebo využít hnědých nádob, které jednotlivé domácnosti
ve vilové zástavbě získali na základě poptávky. Bioodpad sváží firma KTS Ekologie, s.r.o. V měsících
listopad až únor probíhá svoz jednou za měsíc a ve zbylé části roku jednou za 14 dní. Bioodpad
z údržby městské zeleně a částečně ze sběrného dvora se zpracovává na městské kompostárně
v areálu sběrného dvora a svoz z hnědých nádob se odváží na kompostárnu firmy KTS Ekologie
s.r.o. ve Veverských Knínicích.
Za poslední tři roky produkce biologicky rozložitelných odpadů klesá. V roce 2015 byla produkce
BRO na obyvatele 36,199 kg.
2.1.5 Tříděný odpad

V Tišnově je zaveden tříděný sběr těchto komodit – papír, plasty společně s nápojovými kartony,
bílé a směsné sklo, textil a kovy. Kovy lze odevzdávat na sběrném dvoře nebo ve výkupnách
kovových odpadů. Papír, plasty a sklo se sbírají do nádob rozmístěných po městě v tzv. „sběrných
hnízdech“. Sběrných hnízd je v Tišnově celkem 50. Ve městě bylo v roce 2015 rozmístěno celkem
52 kontejnerů na papír (svoz týdně), 66 kontejnerů na plasty s nápojovými kartony (svoz týdně),
46 kontejnerů na směsné sklo (svoz 1 x za 4 týdny) a 20 kontejnerů na bílé sklo (svoz 1 x za 4
týdny).
Více jak 5 let se mohou občané registrovat do motivačního systému pytlového sběru plastů. V roce
2015 bylo v systému zaregistrováno 719 rodin, které vytřídily 26,64 tun plastů v 9.462 pytlích.
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Textil se v Tišnově sbírá od roku 2013 ve spolupráci s firmou TextilEco, a.s. do 8 kontejnerů
rozmístěných po městě. Ve spolupráci se společností KTS Ekologie s.r.o. a Diecézní charitou Brno
probíhá 2x ročně humanitární sběr textilu a ošacení.
V rámci podpory třídění bylo v roce 2015 zakoupeno za 50% finanční spoluúčasti společnosti
EKOKOM a.s. 700ks sad tašek na třídění odpadu. Dalších 800 ks bylo na základě aktuálního zájmu
koupeno již z prostředků města. Tašky byly distribuovány občanům při úhradě poplatku za odpad.
Produkce papíru má v posledních dvou letech mírně klesající tendenci a hledají se způsoby, jak
tuto produkci podpořit. V datech jsou zahrnuty pouze objemy z nádobového sběru a ze sběru
ze škol. Výkupny papíru zde zahrnuty nejsou.
Sběr skla má spíše klesající tendenci.
Produkce vytříděného plastu narůstá díky zavedení doplňkového pytlového sběru této komodity.
Produkce textilu má mírně kolísavou tendenci, sbírá se teprve krátce a uvidíme v příštích letech,
zda se jeho produkce ustálí.

Graf č. 3 - Celková produkce separovaných odpadů v letech 2011 – 2015 (t)
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V následujících tabulkách vidíme celkové možné vysypané objemové množství jednotlivých
komodit v roce 2015.
Tabulka č. 5 - Frekvence výsypu papíru v roce 2015
Celkové množství
Celkové množství vysypaného
vysypaného
odpadu za rok
1x týdně odpadu za rok (l) (m3)
52
2974400
2974,4
Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu
52
57200

FREKVENCE VÝSYPU
Počet svozů do roku
Nádoba
Kontejner 1100 l
Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby (l)

Zdroj: Výkaz EKO-KOM
Tabulka č. 6 - Frekvence výsypu plastového odpadu s nápojovými kartony v roce 2015

1x týdně
FREKVENCE VÝSYPU
Počet svozů do roku
Nádoba
Kontejner 1100 l
Pytel 120 l
Celkové množství všechny objemy
kontejnery/nádoby (l)
Celkové množství všechny objemy pytle (l)
Celkové množství všechny objemy
(kontejnery/nádoby + pytle) (l)

za rok

Celkové množství
vysypaného
odpadu za rok (l)

Celkové množství
vysypaného odpadu
za rok (m3)

52
4910640
4910,64
Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/počty
vysypaných pytlů za rok
66
3775200
3775,2
9462
1135440
1135,44
72600
1135440
1208040

Zdroj: Výkaz EKO-KOM
Tabulka č. 7 - Frekvence výsypu bílého skla v roce 2015

FREKVENCE VÝSYPU
Počet svozů do roku
Nádoba
Kontejner 1100 l
Celkové množství všechny objemy
kontejnery/nádoby (l)

Celkové množství
měsíčně vysypaného
odpadu za rok (l)
12

264000

20
22000

Zdroj: Výkaz EKO-KOM
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Celkové množství
vysypaného
odpadu za rok
(m3)
264

Tabulka č. 8 - Frekvence výsypu směsného skla v roce 2015

FREKVENCE VÝSYPU
Počet svozů do roku
Nádoba
Kontejner 1100 l
Celkové množství všechny objemy
kontejnery/nádoby (l)

Celkové množství
Celkové množství
vysypaného
měsíčně vysypaného
odpadu za rok
odpadu za rok (l)
(m3)
12
607200
607,2
46
50600

Zdroj: Výkaz EKO-KOM
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Obr. č. 1 Umístění sběrných hnízd ve městě Tišnově (Zdroj: EKO-KOM Projekt obnovy a rozvoje
sběrné sítě)
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2.1.6 Zpětný odběr

Město Tišnov navázalo spolupráci s některými kolektivními systémy, které zajišťují zpětný odběr
elektrozařízení (Asekol, Elektrowin), baterií a akumulátorů (Ecobat) a světelných zdrojů (Ekolamp).
Místem zpětného odběru elektrozařízení je sběrný dvůr, na kterém jsou umístěny kontejnery
na lednice a velké a malé elektrospotřebiče, nádoba na sběr baterií a akumulátorů a nádoba
na sběr světelných zdrojů. Místo zpětného odběru slouží nejenom pro občany Tišnova. Po městě
u sběrných hnízd se nachází červené kontejnery, do kterých lze uložit drobná elektrozařízení
a tužkové baterie. Drobná elektrozařízení a tužkové baterie je možné předat i do E-boxu
umístěného při vstupu do budovy Polikliniky. V budově radnice jsou zdarma k dispozici papírové
krabičky Ecocheese pro shromažďování baterií v domácnostech.
V roce 2015 byla výtěžnost elektrozařízení 5,54 kg na obyvatele a rok.
Tabulka č. 9 - Zpětný odběr elektrozařízení města Tišnova za posledních 5 let
Zpětný odběr výrobků (ZPOV)
Katalogové číslo
odpovídajícího
Název druhu ZPOV
druhu odpadu
ASEKOL - CRT
200135
televizory a monitory
(ks)
ASEKOL - CRT
200135
televizory a monitory
(kg)
ASEKOL - Ostatní
200136
elektrozařízení (kg)
Elektrowin - chlazení
200123
(kg)
Elektrowin - velké a
200136
malé spotřebiče (kg)
Celkové odpadní materiálové toky
Celkem
kategorie O
kategorie N
podskupina 15 01
skupina 17 (mimo 17 04)
podskupina 17 04
skupina 20 celkem
skupina 20 jen kategorie N
součet skupin 15 01 + 20

Kategorie
(analogicky ke
kategorii odpadu)

Produkce
2011

2012

2013

2014

2015

N

1042

936

1219

895

851

N

16672 14976 24866 18258 17359

O

358

4218

6160

4475

5921

N

27920 20120 18500 18440 13200

O

3800

9200 12900 12410 13300

48750
4158
44592
0
0
0
48750
44592
48750

48514
13418
35096
0
0
0
48514
35096
48514

62426
19060
43366
0
0
0
62426
43366
62426

53583
16885
36698
0
0
0
53583
36698
53583

49780
19221
30559
0
0
0
49780
30559
49780

Zdroj dat: Podklady pro fakturaci od společnosti Elektrowin za období 2011 – 2015; Avízo
pro fakturaci od společnosti Asekol za období 2011 – 2015, Evidence firmy Asekol (průměrná
hmotnost CRT televize - 20,3 kg, monitoru - 16 kg)

16

Graf č. 4 Zpětný odběr elektrozařízení – Asekol, Elektrowin – 2011 - 2015
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2.1.7 Sběr jedlých olejů

Od roku 2015 je ve městě Tišnově zaveden sběr jedlých olejů. Na 7 sběrných místech (v ulicích
Polní, Dlouhá, Nerudova, Na Hrádku, Hornická, na sídlišti U Humpolky a u pošty 3.) a na sběrném
dvoře je umístěna nádoba, do které se mohou odevzdávat v uzavřených PET lahvích použité
rostlinné oleje. Nádoby jsou průběžně sváženy, použitý rostlinný olej a živočišný tuk odebírá
a následně předává k recyklaci společnost Kobylka s.r.o. z Brna, která v Tišnově sváží olej
i z několika restauračních zařízení.
Tabulka č. 10 - Měrná produkce jednotlivých druhů odpadů města Tišnova za posledních 5 let
Katalogové
Kategorie
číslo
odpadu
odpadu
120109

N

130205

N

150101
150102
150103
150104
150105
150107

O
O
O
O
O
O

150110

N

Měrná produkce [kg/obyv.]

Název druhu odpadu

Odpadní řezné emulze a roztoky
neobsahující halogeny
Nechlorované minerální motorové,
převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
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2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

0,010

0,063

0,017

-

0,022

-

0,089
-

18,837
6,736
0,487
10,653

16,672
9,836
11,329
13,192

16,535
10,300
15,285
12,174

16,967
12,578
13,353
0,269
11,204

0,029

0,057

0,154

0,041

0,051

150202

N

160103
160107
170102

O
N
O

170107

O

170405

O

Absorpční činidla, filtrační
materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17
01 06
Železo a ocel

Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod
170604
O
čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály obsahující
170605
N
azbest
200101
O
Papír a lepenka
200102
O
Sklo
200110
O
Oděvy
200114
N
Kyseliny
200113
N
Rozpouštědla
200119
N
Pesticidy
200125
O
Jedlý olej a tuk
Olej a tuk neuvedený pod číslem
200126
N
20 01 25
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a
200127
N
pryskyřice obsahující nebezpečné
látky
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01
200138
O
37
200139
O
Plasty
200201
O
Biologicky rozložitelný odpad
200301
O
Směsný komunální odpad
200307
O
Objemný odpad
Celkové odpadní materiálové toky
Celkem
kategorie O
kategorie N
podskupina 15 01
skupina 17 (mimo 17 04)
podskupina 17 04
skupina 20 celkem
skupina 20 jen kategorie N
součet skupin 15 01 + 20
170504

O
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0,006

-

-

-

0,081

14,433
0,009

1,056
-

3,325
9,303

1,652
24,294

2,447
7,486

0,001

-

-

-

-

-

-

1,358

39,318

2,824

0,599

-

-

-

-

0,044

-

-

-

-

0,023

-

-

-

-

21,604
19,341
0,001
0,008

12,302
4,158
0,002
-

14,755
0,235
4,620
-

7,577
0,226
4,671
-

9,318
0,870
3,826
0,012

0,005

-

-

-

-

0,233

0,597

1,043

0,920

0,610

0,659

-

-

-

-

9,470
51,752 24,619 52,171 50,965 36,199
282,836 220,735 212,354 236,207 212,137
0,307
8,625
36,854 37,897 38,358
388,752
388,375
0,376
0,118
0,666
0,000
386,216
0,247
386,334

308,881
308,208
0,673
36,714
0,000
0,000
271,038
0,599
307,752

387,200
386,004
1,197
51,183
9,303
1,358
322,032
1,043
373,215

458,087
457,103
0,984
54,336
24,294
39,318
338,464
0,920
392,800

368,588
367,835
0,752
54,422
7,486
2,824
301,319
0,610
355,740

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v letech 2011 – 2015; Roční výkazy pro společnost
EKOKOM; Faktury; Český statistický úřad
Graf č. 5 Měrná produkce biologicky rozložitelných odpadů, směsných komunálních odpadů
a objemných odpadů v letech 2011 – 2015 (kg/obyv.)
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Produkce směsných komunálních odpadů v kg na jednoho obyvatele se pohybují za poslední čtyři
roky v rozmezí 200 – 250 kg. Jejich produkce se zásadně nemění. Mírný pokles BRO v r. 2015 byl
pravděpodobně zapříčiněn rekonstrukcí SD, kdy byl provoz SD omezen a občané likvidovali BRO
alternativním způsobem (např. kompostováním).
2.1.8 Nebezpečné odpady

Ve městě Tišnově se nebezpečné odpady sbírají pouze na sběrném dvoře, který provozuje firma
KTS Ekologie, s.r.o. Mohou se zde odevzdat tyto nebezpečné odpady:
130205*
150101*
150102*
150103*
150104*
150107*
150110*
150202*
160107*
200113*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Dřevěné obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Rozpouštědla
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200119*
200126*
200127*
200132*

Pesticidy
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

Graf č. 6 Produkce nebezpečných odpadů v letech 2011 – 2015 (t)
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Produkce nebezpečných odpadů ve městě Tišnově je v porovnání s ostatními odpady nepatrná.
Tabulka č. 11 - Identifikace hlavních druhů nebezpečných odpadů v Tišnově v roce 2015
Pořadí dle Katalogové
produkce číslo odpadu
1

2

Název druhu odpadu

Produkce
[t/rok]

Způsob odděleného
sběru odpadu

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky

5,48

shromažďování
na sběrném dvoře

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

0,73

shromažďování
na sběrném dvoře

0,46

shromažďování
na sběrném dvoře

0,09

shromažďování
na sběrném dvoře

3

150110

4

120109

Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Odpadní řezné emulze a roztoky
neobsahující halogeny

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v letech 2011 – 2015
Největší podíl v nebezpečných odpadech má odpad katalogové číslo 200127 - Barvy, tiskařské
barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky.
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2.2 Vyhodnocení stávajícího obecního systému sběru a nakládání s komunálními
odpady na území města Tišnova pro SKO, biologicky rozložitelné komunální
odpady (BRKO), papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečné složky komunálních
odpadů, a jejich soulad se závaznou částí POH kraje
2.2.1 Způsoby nakládání s odpady v Tišnově a způsob jejich využití nebo odstranění

Tabulka č. 12 - Způsob nakládání s odpady ve městě Tišnově v roce 2015
Nakládání v roce 2015 [t/rok]

Katalogové
Kategorie
číslo
odpadu
odpadu

Název druhu odpadu
Kódy R množství

120109

N

Odpadní řezné emulze a roztoky
neobsahující halogeny

150101

O

Papírové a lepenkové obaly

R11

152,431

150102

O

Plastové obaly

R11

112,999

150103

O

Dřevěné obaly

R11

119,960

150104

O

Kovové obaly

R11

2,420

150107

O

Skleněné obaly

R11

100,655

150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné

R1

0,460

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

R1

0,730

160103

O

Pneumatiky

R1

21,980

170102

O

Cihly

R12,
R11

67,250

170405

O

Železo a ocel

R11

25,370

200101

O

Papír a lepenka

R11

83,712

200102

O

Sklo

R11

7,820

200110

O

Oděvy

R11

34,371

200125

O

Jedlý olej a tuk

R9

0,110

200127

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky

R1

5,480

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad

200301

O

Směsný komunální odpad

R1

O

Objemný odpad

R1

200307

Kódy
Kódy
množství
množství
N
D

N13
1
214,640
195,610

D9

0,090

D1

691,200

D1

149,000

325,214

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v letech 2011 – 2015; Roční výkazy pro společnost
EKOKOM, informace od zástupců KTS EKOLOGIE s.r.o.
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R1 – Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie
R9 - Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů
R11 - Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1
až R10
R12 – Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11
N13 – Kompostování
D1 – Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)
D9 - Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem
jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1
až D12 (deemulgace)
Odpad, který pochází z města Tišnova, se většinou dále využívá. K odstranění byl předán pouze
odpad - odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny a pak část směsného komunálního
odpadu a objemného odpadu.
2.2.2 Podíl využitých komunálních odpadů a skládkování BRKO

Tabulka č. 13 - Množství komunálního odpadu ve městě Tišnově předávaného k využití v roce 2015

Název druhu odpadu
Papír (150101, 200101)
Plasty (150102, 200139)
Sklo (150107, 200102)
Kovy (150104, 200140, 170405)
Textil (200110, 200111)
Dřevo (200138, 150103)
Jedlý olej a tuk (200125)
Bioodpady (200201, 200108), z toho:
nádobový sběr
od občanů na sběrném dvoře
Nebezpečný odpad od občanů (200127)
Elektrošrot (200135, 200136) zpětný odběr
Ledničky (200123) zpětný odběr
Směsný komunální odpad (200301)
Objemný odpad (200307)
Celkové množství využitých komunálních
odpadů
z toho BRKO

Množství využitých odpadů
(t)
236,143
112,999
108,475
27,79
34,371
119,96
0,11
325,214
219,5
101,9
5,48
20,072
13,2
1214,64
195,61

2735,464
1 519,64

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v letech 2011 – 2015; Roční výkazy pro společnost
EKOKOM, informace od zástupců KTS EKOLOGIE s.r.o.

Tabulka č. 14 - Celkové množství odpadů města Tišnova předávaného k využití v roce 2015
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Název druhu odpadu
Komunální odpady
Stavební odpady skupiny 17 (bez kovů podskupiny 17
04)
Kovy (podskupina 17 04)
Pneumatiky (160103)
Nebezpečné odpady (150110, 150202)
Celkové množství využitých odpadů

Množství využitých odpadů (t)
2 414,064
67,250
25,370
21,980
1,190
2 528,664

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v letech 2011 – 2015; Roční výkazy pro společnost
EKOKOM, informace od zástupců KTS EKOLOGIE s.r.o.
Předchozí dvě tabulky ukazují, jaké druhy odpadů se ve městě Tišnově využívají a jaké je celkové
množství využitých odpadů.
Tabulka č. 15 - Účinnost separace využitelných složek ze směsného komunálního odpadu
v roce 2015
Druh vytříděného odpadu

Rok 2015
Potenciál
produkce SKO
(t/rok)

Papír (150101, 200101)
Plasty (150102, 200139)
Sklo (150107, 200102)
Kovy (150104, 200140)
Textil (200110, 200111)
Bioodpady (200201, 200108), z
toho:
od občanů na sběrném dvoře
nádobový sběr
Nebezpečný odpad (z KO)
Spalitelný odpad (pro dopočet
BRKO)
Zbytek 0 - 40 mm (pro dopočet
BRKO)
Celkem
z toho BRKO

Účinnost separace
ze směsných KO
(%)

Shromážděné
množství (t/rok)

521,19
397,08
216,47
53,41
97,01

236,152
112,999
108,475
2,42
34,371

45,31
28,46
50,11
4,53
35,43

437,59

325,214

74,32

x
x
10,58

101,9
219,5
5,48

x
x
51,80

283,56

x

x

479,91

x

x

2580,149
1473,78

1905,84
1 031,94

x
70,02

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v letech 2011 – 2015; Roční výkazy pro společnost
EKOKOM, informace od zástupců KTS EKOLOGIE s.r.o., výpočty podle metodického návodu
Účinnost separace je významným ukazatelem OH města Tišnova a používá se pro srovnání
s ukazateli POH Jihomoravského kraje. Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů vůči
celkovému potenciálu produkce těchto odpadů by měla v souhrnu dosáhnout alespoň 50 % k roku
2020. V roce 2015 dosahovalo město Tišnov účinnosti separace 39 %. Účinnost separace
bioodpadů má spolu s papírem vliv na podíl BRKO ve směsném komunálním odpadu, potažmo
na množství skládkovaného BRKO.
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2.2.3 Množství skládkovaných BRKO

Za rok 2015 bylo ve městě Tišnově celkem skládkováno 390,3 tun BRKO. V přepočtu na jednoho
obyvatele to je 43 kg. Podíl skládkovaného BRKO v procentech je 38 %. Tím se plní cíle POH JMK,
kdy se do roku 2013 mělo skládkovat maximálně 50 % BRKO a do roku 2020 se má skládkování
BRKO snížit až na hodnotu 35 %. Díky průběžnému poklesu množství odpadů, které se skládkují, je
pozitivní předpoklad, že se tento cíl v roce 2020 splní.
2.2.4 Předcházení vzniku odpadů

Ve městě Tišnově se klade důraz i na předcházení vzniku odpadů. Již v předešlých letech byly
občanům předány k využívání kompostéry na biologicky rozložitelné odpady, ve městě se nachází
kontejnery na použitý textil a ošacení.
2.2.5 Způsoby shromažďování odpadů ve městě Tišnově

V následující tabulce vidíme všechny druhy shromažďování odpadů v Tišnově v roce 2015. Jsou zde
zahrnuty nádoby i pytle na různé druhy využitelných odpadů a jejich celkový objem.
Tabulka č. 16 - Způsoby shromažďování odpadů v roce 2015
NÁDOBY, KONTEJNERY

120 l 240 l 1100 l

Nádoby/kontejnery na směsný komunální
/ks/
odpad
/ks/
Nádoby/kontejnery na papír
Nádoby/kontejnery na plast (včetně PET) /ks/
/ks/
Nádoby/kontejnery na sklo směsné
Nádoby/kontejnery na sklo bílé
Nádoby/kontejnery na bioodpady
Nádoby/kontejnery na textil
Nádoby na elektroodpad (červené
kontejnery)

/ks/
/ks/
/ks/

397

52
66
46

1

20
250

280
8
6

120 l

/ks/

2150 l 20000 l

210

/ks/

PYTLE
Pytle na plast (směsný včetně PET, i
pouze PET)

1588

2000 l

9462

celkový
objem
3
(v m
za svoz)

Objem na 1
obyvatele
(l za svoz)

516,84
77,2
72,6

57,53
8,59
8,08

50,6
22
97,2
16

5,63
2,45
10,82
1,78

12,9
celkový
objem
3
(v m
za rok)

1,44

1135,44

Objem na 1
obyvatele
(l za rok)
126,38

Zdroj: Evidence města Tišnova, výkazy EKO-KOM
Na sběrných hnízdech ve městě Tišnově jsou nejčastěji používány nádoby o objemu 1100 l.
U směsného komunálního odpadu se nejvíce používají nádoby o objemu 120 l, ale využívají se
i nádoby 240 l a 1100 l (tyto hlavně u bytových domů). Bioodpad se sbírá do nádob o objemech
120 l a 240 l nejčastěji ve vilové zástavbě. Díky pytlovému sběru plastů se v Tišnově zvýšila
výtěžnost a množství vytříděných plastů.
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Tabulka č. 17 - Vysypaný objem nádob, kontejnerů a pytlů u vybraných komodit v roce 2015
VYSYPANÝ OBJEM NÁDOB, KONTEJNERŮ A
PYTLŮ
na směsný komunální odpad
na papír
na plast
na sklo směsné
na sklo bílé
na bioodpady

l celkem
l/obyvatel
26 501 280 2 949,83
2 974 400
331,08
4 910 640
546,60
607 200
67,59
264 000
29,39
1 752 000
195,01

skutečně vytříděné
množství odpadů
(kg/obyv.)
212,14
26,29
12,58
12,07
36,20

Zdroj: Evidence města Tišnova, výkazy EKO-KOM
Tato tabulka ukazuje maximální možné objemové množství, které mohli občané města Tišnova
v roce 2015 využít pro odevzdání jednotlivých druhů odpadů a skutečně odevzdané množství
na obyvatele v kg.
Tabulka č. 18 - Měrné ukazatele vybavenosti nádobami v roce 2015
MĚRNÉ UKAZATELE VYBAVENOSTI
obyvatel na 1 separační hnízdo - nádobový separovaný
sběr*)
obyvatel na 1 nádobu na papír
obyvatel na 1 nádobu na plast
obyvatel na 1 nádobu na sklo (celkem za bílé i směsné)
obyvatel na 1 nádobu na textil
obyvatel na 1 nádobu na elektroodpady
obyvatel na 1 nádobu na bioodpady

Celkový počet
(ks)

Počet obyvatel
na jednotku vybavení

50

180

52
66
66
8
6
480

173
136
136
1 123
1 497
19

*) místo s umístěním jedné nebo více nádob/ kontejnerů na separovaný sběr (separační hnízdo nebo i jednotlivá
nádoba) - mimo sběrné dvory, mimo budovy úřadů a firem

Zdroj: Výkaz EKO-KOM za 2015
Měrný počet obyvatel na jednotku vybavení indikuje dostupnost vybavení pro občany. Vyšší
dostupnost vybavenosti obvykle příznivě ovlivňuje ochotu obyvatel třídit odpady. Pytlový sběr
(v Tišnově plastů) představuje nejvyšší úroveň dostupnosti služby pro oddělené shromažďování
odpadů.

2.2.6 Dostupná zařízení pro nakládání s odpady v Tišnově a okolí

Tabulka č. 19 - Sběr a výkup odpadů v Tišnově v roce 2015
SBĚR A VÝKUP ODPADŮ
jednotka počet
1
počet sběrných dvorů/stálých sběrných míst v Tišnově /ks/obec/
počet výkupen druhotných surovin v Tišnově a okolí
/ks/obec/
3
(Pavel Fiala, Barko Lomnice, Kontest)

počet obyvatel na jedno
zařízení
8984
2 995

Zdroj: Jihomoravský kraj-websouhlasy, evidence města Tišnova
Sběrný dvůr je v Tišnově jeden. Nachází se na jižním okraji zástavby na ulici Wagnerova.
Nejvzdálenější části města se nachází vzdušnou čarou 1,5 km od něj.
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Přímo v Tišnově je pouze jedna výkupna kovů (provozovatel Pavel Fiala). Občané města Tišnova
ještě využívají sběrnu kovů, papíru, plastů, textilu, skla a autovraků v Lomnici (Barko, s.r.o.) a
sběrnu papíru a plastů v Tišnově a Předklášteří (KONTEST s.r.o.).
Tabulka č. 20 - Významná zařízení k nakládání s komunálními odpady města Tišnova
Název zařízení/majitel
zařízení
Druh zařízení
Kapacita zařízení (t/rok)
Provozovatel
Místo provozu (nakládání)

Kódy zpracovávaných
odpadů města Tišnova

Kompostárna/Město
Tišnov
kompostárna
do 200 t
Město Tišnov
Tišnov

Sběrný dvůr/Město Tišnov
Sběrný dvůr
KTS EKOLOGIE s.r.o.
Tišnov
130205, 150101, 150102, 150103,
150104, 150105, 150106, 150107,
150110, 150202, 160103, 160107,
170101, 170102, 170103, 170107,
170201, 170202, 170203, 170401,
170402, 170403, 170404, 170405,
170406, 200101, 200102, 200110,
200111, 200113, 200119, 200125,
200126, 200127, 200132, 200136,
200139, 200140, 200203, 20030

Souhlas k provozování
do/rok

200201

2021

Zdroj: Jihomoravský kraj-websouhlasy, evidence města Tišnova
V následující tabulce vidíme dostupnost zařízení, které ve svém odpadovém hospodářství využívá
město Tišnov.
Tabulka č. 21 - Dostupnost zařízení OH
skládka na katastru Tišnova
skládka vzdálenost od centra
třídící linka na papír, plasty v katastru Tišnova
třídící linka na papír, plasty vzdálenost od centra
překladiště na sklo v katastru Tišnova
překladiště na sklo vzdálenost od centra
kompostárna v katastru Tišnova
kompostárna vzdálenost od centra
kompostárna v katastru Tišnova
kompostárna vzdálenost od centra
ZEVO KO v katastru Tišnova
ZEVO KO vzdálenost od centra
Spalovna nebezpečných odpadů v katastru Tišnova

jednotka hodnota název zařízení/majitel zařízení
ne
km
ne
km

Skládka TKO Bukov, DIAMO,
23 státní podnik
KONTEST Všechovice/KONTEST
9

ne
Překladiště Veverské Knínice/KTS
Ekologie s.r.o.
Sběrný dvůr/Město Tišnov

km
ano
km

0,8
ne
Kompostárna Veverské
20 Knínice/KTS Ekologie s.r.o.

km
ne
km

29 SAKO Brno, a.s.
ne
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Spalovna nebezpečných odpadů vzdálenost od
centra

EKOTERMEX, a.s. Pustiměřské
64 Prusy 268, Vyškov

km

Zdroj: Evidence města Tišnova a firmy KTS Ekologie s.r.o.

2.2.7 Analýza nákladů a příjmů na odpadové hospodářství města Tišnova

Tabulka č. 22 - Náklady a příjmy na OH Tišnova
č. Náklad
1 Směsný komunální odpad
Oddělený sběr
2 z toho papír
3 z toho plasty
4 z toho sklo
5 z toho kovy
6 z toho nápojové kartony
7 Bioodpady
8 Objemné odpady
9 Nebezpečné odpady
10 Odpady vzniklé z údržby zeleně
11 Koše
12 Úklid prostranství
13 Černé skládky
14 Propagace
realizace motivačního systému
15 Provozní náklady na sběrný dvůr
16 Celkem
Příjem
Poplatky od občanů či místní
17
poplatky
Poplatky od původců odpadů
18 zapojených do systému obce
(zapojení živnostníci)
19 Poplatky od rekreantů
Příjem z prodeje druhotných
20
surovin
Platby od autorizované obalové
21
společnosti
Platby od ostatních kolektivních
22
systémů
23 Celkem
24 Rozdí (+/-)

2011
3 403 038 Kč

2012
3 143 911 Kč

(Kč/rok)
2013
3 245 953 Kč

272 976 Kč
259 370 Kč
81 800 Kč
0 Kč
0 Kč
701 863 Kč
1 852 404 Kč
100 075 Kč
180 000 Kč
140 000 Kč
124 800 Kč
80 000 Kč
2 000 Kč

249 843 Kč
343 047 Kč
70 430 Kč
0 Kč
0 Kč
557 532 Kč
1 151 838 Kč
143 234 Kč
120 000 Kč
140 000 Kč
124 800 Kč
35 000 Kč
5 000 Kč

236 023 Kč
291 525 Kč
50 468 Kč
0 Kč
0 Kč
723 881 Kč
725 685 Kč
302 965 Kč
145 000 Kč
152 000 Kč
141 000 Kč
32 000 Kč
3 000 Kč

300 898 Kč
7 499 224 Kč

300 898 Kč
6 385 533 Kč

300 898 Kč
6 350 398 Kč

235 612 Kč
308 108 Kč
50 246 Kč
0 Kč
0 Kč
656 585 Kč
653 086 Kč
205 408 Kč
93 000 Kč
164 000 Kč
215 000 Kč
54 000 Kč
5 000 Kč
110 000 Kč
310 764 Kč
300 898 Kč
6 322 980 Kč 6 428 666 Kč

4 204 733 Kč

4 270 722 Kč

4 297 768 Kč

4 389 151 Kč 4 485 411 Kč

0 Kč
55 000 Kč

0 Kč
55 000 Kč

0 Kč
100 000 Kč

0 Kč
50 000 Kč

0 Kč
46 500 Kč

0 Kč

6 000 Kč

2 000 Kč

3 000 Kč

12 000 Kč

1 064 774 Kč

890 414 Kč

1 050 877 Kč

971 671 Kč 1 054 703 Kč

34 349 Kč
38 224 Kč
5 358 856 Kč 5 260 360 Kč
-2 140 368 Kč -1 125 173 Kč

86 618 Kč
5 537 263 Kč
-813 135 Kč

100 940 Kč
103 610 Kč
5 514 762 Kč 5 702 224 Kč
-808 218 Kč -726 442 Kč

2014
2015
3 333 794 Kč 3 377 723 Kč
253 312 Kč
308 108 Kč
50 245 Kč
0 Kč
0 Kč
728 451 Kč
626 182 Kč
204 144 Kč
89 000 Kč
159 000 Kč
163 000 Kč
91 980 Kč
5 000 Kč

Zdroj: Výkazy pro EKO-KOM 2011 - 2015, konzultace s Ing. Václavem Drhlíkem
Celkové náklady města Tišnova na odpadové hospodářství se pohybují v letech 2011 – 2015
v rozmezí od 6,3 do 7,5 milionu Kč. Nejvyšší náklady byly v roce 2011, kdy odpadové hospodářství
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pro město Tišnov zajišťovala firma SITA. Změnou dodavatele služeb došlo k upřesnění jednotlivých
toků i ke zlevnění služeb.
Celkové příjmy v odpadovém hospodářství se pohybují v letech 2011 – 2015 v rozmezí 5,26 – 5,7
milionů Kč. Poplatek od občanů je dlouhodobě na 500 Kč za rok. Částka se mění počtem obyvatel
ve městě. Město Tišnov nemá v systému OH města zapojeny živnostníky. Zde je možno hledat
rezervu v možných příjmech do OH města. Příjmy z prodeje druhotných surovin jsou k celkovým
příjmům zanedbatelné. Platby od autorizované obalové společnosti EKO-KOM korespondují
s výtěžností jednotlivých druhů odpadů. Platby od ostatních kolektivních systémů prozatím
každoročně rostou.
Rozdíl mezi náklady a příjmy je záporný a OH města Tišnova se musí dotovat z městského
rozpočtu. V letech 2011 – 2015 je částka na dotaci rok od roku menší.
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2.3 Vyhodnocení nakládání s odpady města Tišnova se závaznou částí POH Jihomoravského kraje
Tabulka č. 23

Číslo
POH Jihomoravského kraje - struktura cílů
cíle

POH Jihomoravského kraje - opatření

Soulad nakládání s
odpady města Tišnova
Stručný popis
se závaznou částí POH
Jihomoravského kraje

1.

Akcentovat
význam
realizace
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné
vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
produkce odpadů.
odpadového hospodářství.

částečně

Je potřeba zvýšit informovanost
občanů, podpořit výuku na školách,
rozšířit webové stránky města Tišnova
o informace týkající se odpadů
a nakládání s nimi, využít různé zdroje.

2.

U
jednotlivých
druhů
odpadu
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů i způsobu jejich nakládání je nutné
a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní hodnocení jednotlivých toků odpadů
prostředí.
a jejich
potencionálních
dopadů
na lidské zdraví a životní prostředí.

ano

Klade se důraz na správné nakládání
s odpady, dodržuje se hierarchie
nakládání s odpady.

částečně

Je potřeba zvýšit informovanost
občanů, podpořit výuku na školách,
rozšířit webové stránky města Tišnova
o informace týkající se odpadů
a nakládání s nimi.

ano

Vyhodnocují se možnosti nakládání
s odpady, které vznikají ve městě
Tišnově.
Odpady,
které
jsou
využitelné, se využívají. Hledá se
nejlepší
možnost
v
rámci
dosažitelného území, jak s odpady
naložit.

3.

4.

Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se
Viz cíl č. 1.
k evropské „recyklační společnosti“.

Maximální využívání odpadů jako
primárních zdrojů a přechod na
hospodářství.

Nepreferovat úspory primárních zdrojů
na úkor energetické náročností
náhrady
zpracování odpadů, vzniku dalších
oběhové
obtížně řešitelných odpadů a dalších
negativních faktorů majících vliv na ŽP
a veřejné zdraví.
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částečně

Tříděný sběr je ve městě Tišnově
zaveden,
je
potřeba
zvýšit
informovanost a osvětu občanů,
výtěžnost odpadů z SKO, optimalizaci
rozmístění a rozšíření počtu stanovišť
kontejnerů na tříděný odpad, bude se
řešit finanční motivace občanů.

částečně

Klade se důraz na využívání tříděných
odpadů,
je
potřeba
zvýšit
informovanost a osvětu občanů.
Optimalizovat rozmístění a rozšíření
počtu stanovišť kontejnerů na tříděný
odpad.

Zásady: Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný
komoditní sběr (papír, plasty, sklo, kovy, nápojové
kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé
materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto
sbíraných odpadů.

ano

Samostatný komoditní sběr je zaveden
a počítá se s jeho podporou
i rozvojem.

Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru
využitelných odpadů v obcích.

ano

Dostupnost
odděleného
se vyhodnocuje a rozvíjí.

V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný)
sběr využitelných složek komunálních odpadů,
minimálně papíru, plastů, skla a kovů.

ano

Oddělený sběr využitelných složek
komunálních odpadů je již zaveden.

Systém sběru komunálních odpadů v obci stanoví
obec s ohledem na požadavky a dostupnost
technologického zpracování odpadů. Přitom systém
sběru stanoví v samostatné působnosti obec
obecně závaznou vyhláškou.

ano

Systém sběru je stanoven v platné
Obecně závazné vyhlášce města
Tišnova.

5.

Podporu realizovat za pomoci účinných
Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr
nástrojů,
například
finančními
minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů
pobídkami a výchovou a osvětou
u všech obcí JMK.
obyvatel.

6.

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti KO
celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití
a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou
Viz opatření k cíli č. 4.
papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností,
případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto
odpady podobné odpadům z domácností.
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sběru

Rozsah a způsob odděleného sběru složek
komunálních odpadů v obci stanoví obec s ohledem
na technické, environmentální, ekonomické
a regionální možnosti a s ohledem na podmínky
dalšího zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr
musí být dostatečný pro zajištění cílů POH JMK pro
komunální odpady.

částečně

Oddělený sběr využitelných složek
komunálních odpadů je již zaveden, je
potřeba zvýšit informovanost a osvětu
občanů, zvýšit výtěžnost tříděných
odpadů. Optimalizovat rozmístění
a rozšíření počtu stanovišť kontejnerů
na tříděný odpad.

Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání
s odpady, tedy především přednostně nabízet
odpady k recyklaci, poté k jinému využití, a pouze
v případě, že odpady není možné využít, předávat je
k odstranění. Od této hierarchie nakládání s odpady
je možné se odchýlit jen v odůvodněných
případech, a to v souladu s platnou legislativou
a nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození
životního prostředí nebo lidského zdraví
a postupuje-li se v souladu s POH ČR a JMK.

ano

Město Tišnov dodržuje hierarchii
nakládání s odpady a vyhodnocuje
dosažitelné
možnosti
nakládání
s odpady.

Upřednostňovat
environmentálně
přínosné,
ekonomicky a sociálně únosné technologie
zpracování komunálních odpadů.

ano

Akceptovat zachování a rozvíjení spoluúčasti
a spolupráce s producenty obalů a dalšími výrobci
na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití
příslušných složek komunálních odpadů podle
principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené
odpovědnosti výrobce“.

ano
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Město Tišnov spolupracuje s AOS EKOKOM, a.s., společnostmi ASEKOL,
ECOBAT, ELEKTROWIN, TextilEco a.s.

7.

Před změnou systému sběru a nakládání
s komunálními odpady v obecním nebo krajském
měřítku vždy provést důkladnou analýzu
dosavadního
stavu
se
zahrnutím
environmentálních,
ekonomických,
sociálních
hledisek a analýzu podrobit široké diskusi všech
dotčených subjektů.

ano

Změny v systému nakládání s odpady
se vyhodnocují.

Úpravu směsného komunálního odpadu tříděním
lze podporovat jako doplňkovou technologii úpravy
odpadů před jejich dalším materiálovým
a energetickým využitím. Tato úprava nenahrazuje
oddělený sběr využitelných složek komunálních
odpadů.

ne

Město Tišnov na tuto technologii
nemá prostor ani ekonomické
prostředky.

ano

Většina SKO se vozí do spalovny SAKO
Brno, při odstávkách se odpad vozí
na skládku do Bukova. BRO se třídí
a kompostuje.

Zásady: Významně omezit skládkování směsného
komunálního odpadu.

ano

64% SKO se vozí do spalovny SAKO
Brno

Snižovat produkci směsného komunálního odpadu
zavedením nebo rozšířením odděleného sběru
využitelných složek komunálních odpadů, včetně
biologicky rozložitelných odpadů.

ano

Zavedeno.

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově
využitelných
složek,
nebezpečných
složek
a biologicky rozložitelných odpadů) zejména
energeticky využívat v zařízeních k tomu určených
v souladu s platnou legislativou.

Energetickému
využití
předřadit
kompostování a anaerobní rozklad
odpadů, u kterých to z hlediska
především
environmentálních
a zdravotních rizik je možné.
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Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj.
právnickým osobám a fyzickým osobám
oprávněným k podnikání produkujícím komunální
odpad na území obce (živnostníci, subjekty
z neprůmyslové výrobní sféry, administrativy,
ze služeb a obchodu) možnost zapojit se
do systému nakládání s komunálními odpady v obci,
pokud má obec zavedený systém nakládání
s komunálními odpady se zahrnutím živnostenských
odpadů.
V obcích stanovit v rámci systému nakládání
s komunálními odpady také systém nakládání
s komunálními odpady, které produkují právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
zapojené do obecního systému nakládání
s komunálními odpady. Stanovit způsob sběru
jednotlivých druhů odpadů, minimálně však
oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů, biologicky
rozložitelného odpadu a směsného komunálního
odpadu, které produkují právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního

ne

Město Tišnov zatím neposkytuje
možnost připojení se k systému
nakládání s komunálními odpady
pro živnostníky. Pokud tak bude
vyžadovat zákon, tuto možnost
živnostníkům umožní.
Město Tišnov pronajímá společnosti
KTS Ekologie prostor v areálu SD
pro zajištění ukládání a třídění
živnostenských odpadů.

ne

Město Tišnov zatím neposkytuje
možnost připojení se k systému
nakládání s komunálními odpady
pro živnostníky. Pokud tak bude
vyžadovat zákon, tuto možnost
živnostníkům umožní.

Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob
a fyzických osob oprávněných k podnikání
do obecního systému nakládání s komunálními
odpady.

ne

Město Tišnov zatím neposkytuje
možnost připojení se k systému
nakládání s komunálními odpady
pro živnostníky. Pokud tak bude
vyžadovat zákon, tuto možnost
živnostníkům umožní.

Při nakládání s komunálními odpady od zapojených
právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání uplatňovat zásady pro nakládání
s komunálními odpady v souladu s hierarchií
pro nakládání s odpady.

ne

Není zavedeno.

systému nakládání s komunálními odpady.
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Umožnit obcím zapojit do svých systémů nakládání
s komunálními odpady právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání dle možností
a kapacity daného systému.

8.

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů ukládaných na skládky tak,
aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 %
hmotnosti z celkového množství biologicky
rozložitelných
komunálních
odpadů
vyprodukovaných v roce 1995.

Pro využití biologicky rozložitelných
komunálních odpadů musí být
stanoveny limity pro nebezpečné látky
včetně mikrobiologických parametrů.

Zásady: V obcích povinně stanovit systém
odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů
a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky
rozložitelné odpady rostlinného původu.
Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky
rozložitelných komunálních odpadů.
Podporovat maximální využívání biologicky
rozložitelných odpadů a produktů z jejich
zpracování.
Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné
k zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů.
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ne

Není zavedeno.

ano

V roce 2015 byl podíl BRKO
ukládaných na skládky 38 %. Je
předpoklad, že v roce 2020 bude limit
35 % splněn.

částečně

Systém je zaveden, je potřeba ho
udržovat, a po rozšíření systému
aktualizovat
obecně
závaznou
vyhlášku.

částečně

Systém je zaveden, je potřeba ho
udržovat, a po rozšíření systému
aktualizovat
obecně
závaznou
vyhlášku.

částečně

Systém je zaveden, je potřeba ho
udržovat, a po rozšíření systému
aktualizovat
obecně
závaznou
vyhlášku.

ano

Město má vybudovanou kompostárnu
(malé zařízení) s kapacitou do 150
t/rok se zakládkou do 10 t.

9.

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti
míru přípravy k opětovnému použití a míru
recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných
druhů pro jejich materiálové využití, včetně zásypů,
při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu
s platnou legislativou týkající se stavebního
a demoličního odpadu kategorie ostatní s výjimkou
v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených
v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05
04 (zemina a kamení).

Nepreferovat úspory primárních zdrojů
na úkor energetické náročností
zpracování odpadů, vzniku dalších
obtížně řešitelných odpadů a dalších
negativních faktorů majících vliv na ŽP
a veřejné zdraví. Důsledně kontrolovat
rizikovost (případnou, kontaminaci)
recyklovaných stavebních odpadů
a kvalitu
vzniklých
substrátů
v kontextu jejich budoucího použití.
Recykláty musí splňovat kritéria, která
svými parametry zabrání kontaminaci
životního prostředí a nebudou příčinou
expozice člověka toxickým látkám.

ano

Zásada: Regulovat vznik stavebních a demoličních
odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu
lidského zdraví a životního prostředí.

částečně

Maximálně využívat upravené stavební a demoliční
odpady a recykláty ze stavebních a demoličních
odpadů.

částečně

10. Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

Kontrolovat, zda jde o skutečné snížení
produkce nebo jen administrativní
úpravu.
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částečně

Stavební odpad kategorie O se
předává
oprávněným
osobám
k recyklaci.

V rámci vlastní činnosti město Tišnov
nakládá se stavebními odpady
s ohledem na ochranu lidského zdraví
a životního prostředí. Je potřeba
kontrolovat jednotlivé stavebníky, jak
se stavebními odpady nakládají spolupráce
Stavebního
úřadu
a odboru životního prostředí města
Tišnova.
Prověřit
dostatečnost
využití
upravených stavebních a demoličních
odpadů.
Je
potřeba
klást
na informovanost občanů.

důraz

Kontrolovat, zda jde o skutečné využití
nebo jen administrativní úpravu.
Nepreferovat materiálové využití
11. Zvyšovat podíl využitých nebezpečných odpadů.
na úkor vzniku dalších obtížně
řešitelných
odpadů
a
dalších
negativních faktorů majících vliv na ŽP
a veřejné zdraví.
Volené technologie by měly odpovídat
Minimalizovat negativní účinky při nakládání těm, jež jsou pro dané odvětví
12. s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní definované v BREF dokumentech, čili
prostředí.
by měly plnit parametry BAT
technologií.

13.

ano

S nebezpečnými odpady se nakládá
podle
dostupnosti
technologií
a vybírají se ekonomicky a ekologicky
udržitelné.

ano

S nebezpečnými odpady se nakládá
podle
dostupnosti
technologií
a vybírají se ekonomicky a ekologicky
udržitelné.

ano

V katastru města Tišnova staré zátěže
s nebezpečnými odpady nejsou. Pokud
by se nějaké nalezly, bude se s nimi
nakládat podle požadavků na ochranu
ŽP a ochranu veřejného zdraví.

Zásady: Podporovat výrobu výrobků tak, aby byl
omezen vznik nevyužitelných nebezpečných
odpadů, a tím bylo snižováno riziko s ohledem
na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.

ano

Město Tišnov může tuto zásadu
ovlivnit pouze v rámci kontrolní
činnosti.

Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu
s hierarchií nakládání s odpady.

ano

Podporovat technologie pro recyklaci a využití
nebezpečných odpadů a technologie pro snižování
nebezpečných vlastností odpadů.

částečně

Důsledně kontrolovat, zda odpad, který úpravou
pozbyl nebezpečné vlastnosti, skutečně tyto
vlastnosti nevykazuje.

částečně

Odstranit staré zátěže,
nebezpečné odpady.

kde

se

Při realizaci odstraňování respektovat
nacházejí všechny požadavky ochrany ŽP
a ochrany veřejného zdraví vztahující
se ke konkrétní lokalitě.
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Město Tišnov nakládá s nebezpečnými
odpady v souladu s hierarchií
nakládání s odpady.
Město Tišnov může toto podporovat
v rámci
kontrolní
činnosti
a využíváním
těchto
technologií
v hospodaření
s
nebezpečnými
odpady.
Město Tišnov může zajistit v rámci
kontrolní činnosti.

Nevyužívat nebezpečné odpady a nebezpečný
odpad, který přestal být odpadem, na povrchu
terénu. Nevyužívat nebezpečné odpady, resp.
nebezpečné
odpady,
které
přestaly
být
nebezpečnými odpady, na povrchu krajinného
terénu.

ano

Tyto odpady se nevyužívají.

Zpřísnit podmínky využívání nebezpečných odpadů
jako technologického materiálu pro zvýšení
technického zabezpečení skládky.

ne

Netýká se města Tišnova.

Snižovat
množství
nebezpečných
ve směsném komunálním odpadu.

odpadů

Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 %
do roku 2020.
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň
80 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 %
Kontrolovat, zda jde o dosažení
do roku 2020.
14. Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.
do roku 2020.
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů
určených spotřebiteli do roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů
určených spotřebiteli do roku 2020.
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částečně

Je potřeba
občanů.

zvýšit

informovanost

částečně

Každý rok je potřeba hodnotit cíle
POH z roční evidence odpadů. Zvýšit
informovanost občanů.

Soulad nakládání s
POH
odpady města Tišnova se
Jihomoravského
Stručný popis
závaznou částí POH
kraje - opatření
Jihomoravského kraje

Číslo
POH Jihomoravského kraje - struktura cílů
cíle
V letech 2016 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových odpadů
v hodnotách uvedených v tabulce:
do 31. 12. do 31. 12. do 31. 12. do 31. 12. do 31. 12.
2016
2017
2018
2019
2020
Odpady z
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
obalů
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Papírových a
lepenkových

75

Skleněných

75

75

75

75

75

75

75

75

75
Kontrolovat, zda
jde o dosažení
stanovených
parametrů nebo
jen
administrativní
úpravu.

Plastových

45

45

45

45

50

Kovových

55

55

55

55

55

Dřevěných

15

15

15

15

15

Prodejních
určených
spotřebiteli

40

45

44

49

46

51

48

53

50

55

60

65

65

70

65

70

65

70

70

80

15.

Celkem
Legenda:

A: Recyklace - Recyklace – Množství materiálově využitých odpadů z obalů,
vztažené k součtu množství jednocestných obalů, které byly uvedeny na trh
a množství odpadů vzniklých z opakovaně použitelných obalů.
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částečně

Je potřeba zvýšit informovanost
a osvětu občanů a výtěžnost
tříděných složek z SKO na
požadované hodnoty. V roce
2015
byla
recyklace
využitelných složek KO na této
úrovni - papír 45,31%, plasty
28,46%, sklo 50,11%, kovy
4,53%,
textil
35,43%,
bioodpady
74,32%,
BRKO
70,02%

B: Celkové využití - Množství celkově využitých odpadů z obalů, vztažené
k součtu množství jednocestných obalů, které byly uvedeny na trh, a množství
odpadů vzniklých z opakovaně použitelných obalů. Recyklace se zahrnuje
do míry využití jako jedna z jeho forem.
Recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství materiálově
využitých odpadů z obalů získaných sběrem od spotřebitelů (domácností),
vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů uvedených na trh nebo
do oběhu po odečtení průmyslových obalů.
Celkové využití prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství celkově
využitých odpadů z obalů získaných sběrem od spotřebitelů (domácností),
vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů uvedených na trh nebo
do oběhu po odečtení průmyslových obalů.

16.

Dosahovat vysoké úrovně
a elektronických zařízení.

tříděného

sběru

odpadních

Kontrolovat, zda
jde o dosažení
stanovených
elektrických
parametrů nebo
jen
administrativní
úpravu.

ano

Výtěžnost v roce 2015 byla 5,54
kg/obyvatele.

částečně

Sběr elektroodpadů je zaveden,
je potřeba zvýšit informovanost
občanů
a
výtěžnost
elektroodpadů na požadované
hodnoty. V rámci kontrolní
činnosti kontrolovat výkupny
kovů
se
zaměřením
na elektroodpady.

V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení uvedených v tabulce:
Cíle

Tříděný sběr*

Cíl pro rok 2016 (do 14. srpna 2016)

> 40 %

Cíl pro rok 2017

> 45 %

18. Cíl pro rok 2018

> 50 %

Cíl pro rok 2019

> 55 %

Cíl pro rok 2020

> 60 %

Cíl pro rok 2021 (do 14. srpna 2021)

Kontrolovat, zda
jde o dosažení
stanovených
parametrů nebo
jen
administrativní
úpravu.

> 65 % (85 % produkovaného)

Legenda:
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Indikátor - Minimální úroveň tříděného sběru odpadních elektrických
a elektronických zařízení stanovená jako procentuální hmotnostní podíl
množství odpadních elektrických a elektronických zařízení sebraných tříděným
sběrem v daném kalendářním roce k průměrné roční hmotnosti elektrických
a elektronických zařízení uvedených na trh v ČR v předchozích třech letech (%).
Kontrolovat, zda
jde o dosažení
stanovených
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy opětovnému použití
19.
parametrů nebo
elektroodpadu.
jen
administrativní
úpravu.

ano

Elektroodpady jsou předávány
kolektivním
systémům
k využití.

ne

Netýká se města Tišnova

V letech 2016 – 2018 dosáhnout stanoveného procentuálního podílu využití,
recyklace a přípravy k opětovnému použití z celkové hmotnosti
zpracovávaného elektroodpadu na sebraných odpadních elektrických a
elektronických zařízeních, viz tabulka: Indikátor:

Kontrolovat, zda
jde o dosažení
stanovených
a) Procentuální podíl hmotnosti výstupních frakcí ze zpracování elektroodpadu parametrů nebo
předaných k využití na celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu
jen
(všech sebraných odpadních elektrických a elektronických zařízení (v %).
administrativní
úpravu.
b) Procentuální podíl hmotnosti výstupních frakcí ze zpracování elektroodpadu
Nepreferovat
předaných k přípravě na opětovné použití a recyklaci na celkové hmotnosti
20.
opětovné využití
zpracovávaného elektroodpadu (všech sebraných odpadních elektrických
na úkor vzniku
a elektronických zařízení (v %).
dalších obtížně
Cíle od 15. srpna 2016 do 14. srpna řešitelných
2018
odpadů a dalších
negativních
Recyklace a příprava k
Využití
faktorů majících
opětovnému použití
vliv
na
ŽP
a veřejné zdraví.
1. Velké domácí spotřebiče
85%
80%
2. Malé domácí spotřebiče

75%

55%
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3. Zařízení IT+ telekomunikační
zařízení

80%

70%

4. Spotřebitelská zařízení

80%

70%

5. Osvětlovací zařízení

75%

55%

5a. Výbojky

80%*

6. Nástroje

75%

55%

7. Hračky a sport

75%

55%

8. Lékařské přístroje

75%

55%

9. Přístroje pro monitorování a
kontrolu

75%

55%

10. Výdejní automaty

85%

80%

* v případě výbojek výhradně
recyklace

21.

Od roku 2018 dosáhnout požadované
stanoveného
procentuálního
podílu
využití, recyklace a přípravy k opětovnému
použití
na
celkové
hmotnosti
zpracovávaného
elektroodpadu
(sebraných
odpadních
elektrických
a elektronických zařízení), viz tabulka:
1. Zařízení pro tepelnou výměnu
2. Obrazovky, monitory a zařízení
obsahující obrazovky o ploše větší než 100
cm2
3. Světelné zdroje
4. Velká zařízení
5. Malá zařízení

Kontrolovat, zda
jde o dosažení
Cíle od 15. srpna 2018 *
stanovených
parametrů nebo
jen
Recyklace a příprava administrativní
Využití
k opětovnému
úpravu.
použití
Nepreferovat
opětovné využití
85%
80%
na úkor vzniku
dalších obtížně
80%
70%
řešitelných
odpadů a dalších
negativních
80%*
faktorů majících
85%
80%
vliv
na
ŽP
75%
55%
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ne

netýká se města Tišnova

6. Malá zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení (žádný vnější
rozměr není větší než 50 cm)
* v případě výbojek výhradně recyklace

a veřejné zdraví.
75%

55%

Nová směrnice 2012/19/EU stanovuje výpočet indikátorů pro sledování míry
využití odpadních elektrozařízení a elektroodpadů. Tento indikátor se vypočítá
jako podíl hmotnosti odpadu v každé skupině elektrozařízení, který po řádném
selektivním zpracování elektroodpadu vstupuje do zařízení k recyklaci nebo
využití, včetně přípravy k opětovnému použití, a celkové hmotnosti zpětně
odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu v každé
skupině
elektrozařízení,
vyjádřený
v
procentech.
Minimální hodnoty využití, recyklace a opětovného použití do roku 2016
navazují na stávající minimální hodnoty dle směrnice 2002/96/ES a od roku
2016 se minimální hodnoty pro využití a materiálové využití zvýší o 5 % (s
výjimkou zářivek a výbojek). Od roku 2018 bude provedena změna v klasifikaci
elektrozařízení do skupin, avšak hodnoty pro minimální míru využití budou
pro jednotlivé typy elektrozařízení zachovány.
Kontrolovat, zda
jde o dosažení
stanovených
parametrů nebo
jen
administrativní
úpravu.

částečně

V Tišnově je zaveden sběr
baterií
v
rámci
sběru
elektroodpadů. Je potřeba
zvýšit informovanost občanů a
výtěžnost
baterií
a akumulátorů,
upřesnit
evidenci těchto odpadů.

Kontrolovat, zda
jde o dosažení
stanovených
V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru
23.
parametrů nebo
odpadních přenosných baterií a akumulátorů: Cílový stav v roce 2016: 45 %
jen
administrativní
úpravu.

částečně

Klást
důraz
na správnou
evidenci, vyžádat si potřebná
data.

22.

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.
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Kontrolovat, zda
jde o dosažení
stanovených
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií
24.
parametrů nebo
a akumulátorů
jen
administrativní
úpravu.
Kontrolovat, zda
jde o dosažení
stanovených
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností
26.
parametrů nebo
(autovraků).
jen
administrativní
úpravu.
V roce 2016 a dále dosáhnout požadovaný procentuální podíl hmotnosti Kontrolovat, zda
pro využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování vybraných vozidel jde o dosažení
s ukončenou životností (vybraných autovraků) viz tabulka. Indikátor:
stanovených
parametrů nebo
jen
administrativní
úpravu.
Nepreferovat
b) Procentuální podíl hmotnosti recyklovaných frakcí ze zpracování vybraných
27.
opětovné využití
vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) na celkové hmotnosti
na úkor vzniku
sebraných vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků)
dalších obtížně
(v %).
řešitelných
Cíle pro rok 2016 a dále
odpadů a dalších
negativních
Využití a
faktorů majících
opětovné
Opětovné použití a recyklace
vliv
na
ŽP
použití
a
veřejné
zdraví.
Vybraná vozidla
95%
85%

ne

Netýká se města Tišnova

ne

Netýká se města Tišnova

a) Procentuální podíl hmotnosti využitých a opětovně použitých frakcí
ze zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků)
na celkové hmotnosti sebraných vybraných vozidel s ukončenou životností
(vybraných autovraků) (v %).

43

ne/částečně

Netýká se města Tišnova/zvýšit
informovanost občanů.

28. Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.

Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.

částečně

Pneumatiky lze v Tišnově odevzdat
na sběrném dvoře v rámci OH města.
V Tišnově jsou dále pneuservisy, které
jsou zapojené do zpětného odběru
pneumatik - zjistit možnost dohody
s městem, případně navázat kontakt
s kolektivním
systémem
Eltma
(www.eltma.cz) a zapojit sběrný dvůr
do zpětného odběru pneumatik. Zvýšit
informovanost a osvětu občanů, výtěžnost
pneumatik.

Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz
tabulka:
Indikátor:
Procentuální podíl hmotnosti pneumatik sebraných
tříděným sběrem na průměrné hmotnosti pneumatik Kontrolovat, zda jde o dosažení
29. uvedených na trh v předchozím kalendářním roce v ČR stanovených parametrů nebo jen
(v %). (V případě, že v minulém roce nebylo nic uvedeno, administrativní úpravu.
počítá se úroveň sběru ze stejného roku.)
Cílový stav rok 2016
Cílový stav rok 2020 a dále
30.

ne

Netýká se města Tišnova

ne

Netýká se města Tišnova, pneumatiky se
odevzdávají k využití.

Sběr
35%
80%

Kontrolovat, zda jde o dosažení
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních
stanovených parametrů nebo jen
pneumatik.
administrativní úpravu.
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Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaný procentuální
podíl hmotnosti pro využití, recyklaci a opětovné použití při
zpracování odpadních pneumatik viz tabulka: Indikátor:
a) Procentuální podíl hmotnosti využitých odpadních Kontrolovat, zda jde o dosažení
pneumatik na celkové hmotnosti sebraných odpadních stanovených parametrů nebo jen
administrativní
úpravu.
pneumatik (v %).
Nepreferovat opětovné využití
31.
Cíle pro rok 2016 a dále
na úkor vzniku dalších obtížně
řešitelných odpadů a dalších
Využití
negativních faktorů majících vliv
Odpadní
100%
na ŽP a veřejné zdraví.
pneumatiky
Cíl je navržen v souladu s POH ČR s ohledem na zájem
naplňovat stanovenou hierarchii nakládání s odpady a
potřebu zvýšit využití odpadních pneumatik.
Nepreferovat využití na úkor
vzniku dalších obtížně řešitelných
odpadů a dalších negativních
faktorů majících vliv na ŽP
a veřejné
zdraví.
Výsledné
Podporovat technologie k využívání kalů z čistíren produkty musí splňovat kritéria,
32.
komunálních odpadních vod.
která svými parametry zabrání
kontaminaci životního prostředí
a nebudou příčinou expozice
člověka
toxickým
látkám.
Při aplikaci respektovat požadavky
stanovené pro ZCHÚ.
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ne

Netýká se města Tišnova

Ne

Netýká se města Tišnova

Nepreferovat opětovné využití
na úkor vzniku dalších obtížně
řešitelných odpadů a dalších
33. Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.
negativních faktorů majících vliv
na ŽP a veřejné zdraví. Přednostně
uplatňovat materiálové využití.

částečně

V Tišnově je zaveden sběr jedlých odpadních
olejů,
zvýšit
informovanost
občanů
a výtěžnost. Nebezpečné olejové odpady je
možno odevzdat na sběrném dvoře.
Předávat k využití.

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady Dodržovat správné technologické
34. ze zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní postupy s cílem ochrany životního
prostředí.
prostředí a veřejného zdraví.

částečně

Zvýšit informovanost občanů, informovat
zdravotnická zařízení v rámci kontrolní
činnosti.

Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem
Dodržovat správné technologické
polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným
35.
postupy s cílem ochrany životního
osobám,
nebo
zařízení,
a
odpady
s obsahem
prostředí a veřejného zdraví.
polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.

Ne

Tišnov nemá zařízení a odpady s obsahem
polychlorovaných bifenylů

Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů Dodržovat správné technologické
36. v držení oprávněných osob k nakládání s odpady do konce postupy s cílem ochrany životního
roku 2028.
prostředí a veřejného zdraví.

Ne

Tišnov nemá zařízení a odpady s obsahem
polychlorovaných bifenylů

Ne

Zvýšit informovanost občanů

Ne

Netýká se města Tišnova

Akcentovat význam realizace
Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících vzdělávání, výchovy a osvěty
37.
látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí. v oblasti
odpadového
hospodářství.
Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících
látek zejména u odpadů uvedených v příloze V nařízení
38. Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 Bez opatření.
o perzistentních organických znečišťujících látkách ve znění
nařízení Komise (EU) č. 756/2010.
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání Kontrolovat nakládání s odpady s
39. s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní azbestem a tím snížit riziko
prostředí.
expozice obyvatel azbestem.
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částečně

Zvýšit informovanost občanů, informace
v rámci kontrolní činnosti.

Kontrolovat nakládání s odpady
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání
s obsahem přírodních radionuklidů
40. s odpady s obsahem přírodních radionuklidů na lidské zdraví
a tím snížit riziko expozice
a životní prostředí.
obyvatel.
Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů
z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného
Kontrolovat, zda jde o dosažení
původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou
41.
stanovených parametrů nebo jen
původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace,
administrativní úpravu.
občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další
obdobná zařízení).
Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady
z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného
42.
Dílčí cíl
původu, a tak snižovat negativní účinky spojené
s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

Ne

Netýká se města Tišnova

částečně

Kontrolní činnost městského úřadu, zvýšit
informovanost občanů a firem.

částečně

Kontrolní činnost městského úřadu, zvýšit
informovanost občanů a firem. Sběr jedlých
odpadních olejů zaveden.

Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou
43. životností na materiály za účelem náhrady primárních Dílčí cíl
surovin.

ne

Netýká se města Tišnova.

Preferovaná zařízení musí splňovat
podmínky
BAT
technologií.
Při aplikaci
cíle
respektovat
požadavky stanovené pro ZCHÚ.
Při realizaci konkrétních zařízení
respektovat a dodržovat všechna
opatření pro předcházení, snížení
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť
či
kompenzaci
potenciálních
44. zařízení k nakládání s odpady na území Jihomoravského
negativních vlivů na životní
kraje.
prostředí a veřejné zdraví tak, jak
to vyplyne z konkrétní přípravy
konkrétních projektů a aktivit
(například podmínky vyplývající
z řízení v rámci posuzování vlivů
záměru na životní prostředí nebo
z řízení podle stavebního zákona).

ne

Netýká se města Tišnova
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Preferovaná zařízení musí splňovat
podmínky
BAT
technologií.
Při aplikaci
cíle
respektovat
požadavky stanovené pro ZCHÚ.
Při realizaci konkrétních zařízení
respektovat a dodržovat všechna
opatření pro předcházení, snížení
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém či
kompenzaci
potenciálních
45.
svozu a sběru odpadů na území Jihomoravského kraje.
negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví tak, jak
to vyplyne z konkrétní přípravy
konkrétních projektů a aktivit
(například podmínky vyplývající
z řízení v rámci posuzování vlivů
záměru na životní prostředí nebo
z řízení podle stavebního zákona).
46.

Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů
Bez opatření.
lidské zdraví a životní prostředí v ČR.

částečně

ne

Využít prvků veřejné správy
územních celků (vyhlášky obcí
apod.).

ano

Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa Využít prvků veřejné správy
48. k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo územních celků (vyhlášky obcí
zanikl.
apod.).

ano

Při uplatňování cíle postupovat
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky
komplexně
se
zohledněním
49. k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování
požadavků ochrany ŽP a ochrany
produkce odpadů.
veřejného zdraví.

ano

47. Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

48

Udržovat komplexní, přiměřený a efektivní
systém svozu a sběru odpadů na území
města Tišnova, využívat stávající vhodná
zařízení pro nakládání s odpady.

Netýká se města Tišnova
Vyhláška zajišťující systém nakládání
s odpady je, nutno aktualizovat, pracovat
na informovanosti občanů, zvýšit kontrolní
činnost.
S odpady se nakládá podle platné vyhlášky
a zákona o odpadech, odklízí se průběžně již
malá množství odpadů, uložená na místech,
která nejsou určená pro nakládání s odpady.
Kontrolní činnost.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Po celou dobu realizace Programu PVO JMK v návaznosti
na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR zajistit komplexní informační
podporu o problematice, včetně zavedení problematiky
předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných
programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit
související s ochranou a tvorbou životního prostředí.
Zajistit účinné zapojení státní správy JMK na všech úrovních
do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem
postupného snižování množství odpadů při výkonu státní
správy.
Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování
surovinových a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích
a zvyšování využívání „druhotných surovin“ v souvislosti
s dalšími strategickými dokumenty JMK (zejména Program
rozvoje Jihomoravského kraje, Aktualizace strategické vize
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 a Regionální
inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020,
Aktualizovaná
Územní
energetická
koncepce
Jihomoravského kraje – 2008 apod.)
Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění
nízkoodpadových a inovativních technologií šetřící vstupní
suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou
sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby
z hlediska naplnění cílů Programu PVO JMK.
Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně
informovat o dostupných dobrovolných nástrojích
(dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení,
environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich
postupného rozšiřování.
V souvislosti s jednotlivými cíli PVO JMK, s cíli jiných
programů a politik životního prostředí a s požadavky orgánů
Evropské unie akceptovat zajištění vhodného legislativní
prostředí pro realizaci PVO JMK.

Akcentovat význam realizace
vzdělávání, výchovy a osvěty
v oblasti
odpadového
hospodářství.

částečně

Zvýšit informovanost
výuku ve školách.

Bez opatření.

částečně

Zvýšit informovanost úředníků.

Bez opatření.

ne

Bez opatření.

částečně

Zvýšit informovanost občanů
působících na Tišnovsku.

částečně

Zvýšit informovanost občanů a firem,
podpořit výuku ve školách, využívat
krajských informačních zdrojů.

Akcentovat význam realizace
vzdělávání, výchovy a osvěty v
oblasti odpadového hospodářství.

Bez opatření.
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ne

občanů,

podpořit

Netýká se města Tišnova.

Netýká se města Tišnova

a

firem

Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin
a vytvořit podmínky pro postupné snižování těchto odpadů
56.
na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby
potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace).

částečně

Zvýšit informovanost občanů a firem,
podpořit výuku ve školách.

57.

částečně

Zvýšit informovanost občanů a firem,
podpořit výuku ve školách.

částečně

Zvýšit informovanost občanů a firem,
podpořit výuku ve školách.

částečně

Využívá se v oblasti sběru starého ošacení
a textilu, hledat možnosti opětovného
využívání i u dalších komodit.

58.

59.

60.

61.

62.

Akcentovat význam realizace
vzdělávání, výchovy a osvěty
v oblasti
odpadového
hospodářství.
Akcentovat význam realizace
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých
vzdělávání, výchovy a osvěty
složek komunálního odpadu a následnému snižování
v oblasti
odpadového
na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
hospodářství.
V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty JMK
Akcentovat význam realizace
vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných
vzdělávání, výchovy a osvěty
odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních
v oblasti
odpadového
odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem
hospodářství.
reálného snižování jejich produkce v následujících letech.
Akcentovat význam realizace
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek
vzdělávání, výchovy a osvěty
a organizací
za
účelem
prodlužování
životnosti
v oblasti
odpadového
a opětovného používání výrobků a materiálů.
hospodářství.
Akcentovat význam realizace
Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje vzdělávání, výchovy a osvěty
a inovací v oblasti podpory Programu PVO JMK.
v oblasti
odpadového
hospodářství.
Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky Akcentovat význam realizace
předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech vzdělávání, výchovy a osvěty
kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných v oblasti
odpadového
výrobků.
hospodářství.
Zajistit vypracování potřebných analytických podkladů
a hodnotících nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti
Bez opatření.
Programu PVO JMK a posouzení dosažených pokroků dílčích
prevenčních cílů a opatření.
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ne

Netýká se města Tišnova

ne

Využívat informačních zdrojů kolektivních
systémů a informovat občany a firmy.

ne

Netýká se města Tišnova

2.4 Posouzení nezbytných změn a doplnění systému sběru a nakládání
s komunálním odpadem ve městě Tišnově
2.4.1 Vyhodnocení slabých míst OH města Tišnova

Tabulka č. 24
Slabé místo OH Tišnova (popis)

Popis trendu/dynamiky vývoje
Je potřeba zvýšit informovanost občanů o různých
možnostech předcházení vzniku odpadů.
Podporovat výuku ve školách. V současné době se
Předcházení vzniku odpadů
podporuje kompostování, pořádají se „bleší trhy“.
Pokud bude možnost, využijí se dotační tituly
v tomto oboru.
Výtěžnost tříděného sběru roste, ale ještě
nedosahuje požadovaných hodnot dle POH JMK.
Zvýšit výtěžnost tříděného sběru plastů, papíru,
Průběžně se bude obnovovat a udržovat sběrná síť,
skla a kovů
bude se pracovat s celým systémem sběru
tříděného odpadu, využijí se možné dotační tituly.
Obecně závazná vyhláška pro nakládání
Aktualizace obecně závazné vyhlášky
s komunálními odpady je z roku 2011 a po rozšíření
systému sběru bioodpadů je potřeba aktualizovat.
Živnostníci zatím nemají možnost se ve městě
Zapojení živnostníků do systému nakládání
Tišnově zapojit do systému nakládání s komunálním
s komunálními odpady města Tišnova
odpadem města. Budou mít možnost, pokud tak
striktně stanoví zákon.
Biologicky rozložitelné odpady se ve městě Tišnově
sbírají odděleně. SKO se vozí z větší části
do spalovny SAKO Brno. Část se vozí i na skládku
do Bukova. Klást důraz na vytřídění a využití co
Snížit množství BRKO ukládaných na skládky
největší části BRKO. Průběžně se bude
vyhodnocovat, aktualizovat a upravovat systém
sběru BRKO. Využijí se možné dotační tituly
k obnově či úpravě.
Stavební odpady se mohou regulovat pouze
kontrolní činností, která je malá. Klást důraz i na
Regulace stavebních a demoličních odpadů,
následné využívání stavebních odpadů. Nutná
využití stávajících stavebních odpadů.
spolupráce stavebního úřadu a odboru životního
prostředí.
Nabídnout občanům informace o vlastnostech
Snižovat měrnou produkci nebezpečných
a možnostech nakládání s nebezpečnými odpady.
odpadů.
Využít možné dotační tituly v tomto oboru.
Pravděpodobně malá informovanost občanů, malá
výtěžnost elektrozařízení, nízká kontrolní činnost
Zvýšit výtěžnost tříděného sběru
ve výkupnách, upřesnit evidenci. I nadále se bude
elektrozařízení.
využívat spolupráce s kolektivními systémy a budou
se sledovat možné dotační tituly.
Zvýšit povědomí o tomto druhu odpadů u občanů,
Malá výtěžnost tříděného sběru odpadních
navýšit výtěžnost baterií a akumulátorů, upřesnit
přenosných baterií a akumulátorů
evidenci, vyžádat si potřebná data. Spolupráce
s kolektivními systémy, využít možné dotace.
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Priorita

střední

střední

střední

nízká

střední

střední

nízká

střední

střední

Malé povědomí o vozidlech s ukončenou
životností (autovracích)
Malé povědomí o sběru odpadních pneumatik.
Malé materiálové a energetické využití
odpadních olejů.

Zdravotnické a veterinární odpady

Minimalizovat možné negativní účinky při
nakládání s odpady s obsahem azbestu
na lidské zdraví a životní prostředí.

Nedostatečná informovanost občanů. Využít dotační
tituly v tomto oboru.
Rezerva v povědomí občanů, možnost navázání
kontaktu se společností, která se zabývá zpětným
odběrem pneumatik. Spolupráce s kolektivním
systémem, využití dotačních titulů.
Malá informovanost občanů, malá výtěžnost
a využití odpadních olejů.
V současné době řeší hlavně lékárny ve městě, dát
prostor informacím, týkající se těchto odpadů, mezi
odbornou veřejností i občany, klást důraz na
správné nakládání s těmito odpady, zvýšit kontrolní
činnost. Využít dotačních titulů k informovanosti
občanů.
Klást důraz na správné nakládání s těmito odpady,
zvýšit informovanost i kontrolní činnost. Využít
dotačních titulů k informovanosti občanů.

nízká

střední

nízká

nízká

střední

Nejasné množství BRO ze stravoven a jídelen
v SKO, nejasné nakládání s těmito odpady.

Zvýšit kontrolní činnost správních orgánů. Klást
důraz na správné nakládání s těmito odpady. Využít
dotačních titulů k informovanosti občanů.

střední

Malé využívání servisních a charitativních
středisek a organizací za účelem prodlužování
životnosti a opětovného používání výrobků
a materiálů.

Chybí organizace, které by tyto služby nabízeli
a s kterými by mohlo město Tišnov spolupracovat.
Využít dotačních titulů k informovanosti občanů.

nízká
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3. Závazná část POH města Tišnova
Závazná část plánu odpadového hospodářství města Tišnov obsahuje cíle a opatření
pro předcházení vzniku odpadů a stanoví zásady pro nakládání s odpady, dále cíle, zásady
a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavy indikátorů
k hodnocení plnění cílů POH Tišnov.
Při zpracování POH Tišnov byly využity a zohledněny následující dokumenty a koncepce města
Tišnova a Jihomoravského kraje:
- Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Tišnova;
- Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinná do 31. 12.
2016;
- Strategický plán pro město Tišnov, 2013;
- Demografické studie a prognózy vývoje obyvatel do roku 2027 - vypracovaná firmou SPF,
Group, v.o.s. v rámci přípravy strategického plánu;
- POH Tišnov z roku 2005;
- Plán odpadového hospodářství JMK na období 2016 – 2025;
- Vyhodnocení Plnění plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje za jednotlivé roky

3.1

Úvod

Závazná část POH Tišnov je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných
správních úřadů města v oblasti odpadového hospodářství.
Závazná část reflektuje Strategii a vytyčené priority rozvoje odpadového hospodářství ČR
v POH ČR, jejich cíle, zásady, opatření a příslušné indikátory pro období 2015-2024.
Závazná část POH Tišnov obsahuje cíle, zásady, opatření a indikátory, které zohledňují politiku
životního prostředí ČR, evropské závazky ČR a potřeby současného odpadového hospodářství
v Tišnově.
Závazná část POH Tišnov, je založena na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady.
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Závazná část je zpracována v rozsahu stanoveném § 44 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění.
Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015 – 2024 vytyčené v POH ČR, v POH
JMK a strategické cíle POH Tišnov vytyčené na období 2018 – 2025 jsou:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
3. Udržitelný život společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.

3.2

Zásady pro nakládání s odpady

V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky ČR, plnění POH ČR a POH JMK je nutno
přijmout ve městě Tišnově následující zásady pro nakládání s odpady:
a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“,
„Programu předcházení vniku odpadů JMK“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku
odpadů.
b) Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat v pořadí:
předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (například energetické
využití) a na posledním místě odstranění (bezpečné odstranění) odpadů, a to při dodržení všech
požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního
prostředí. Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady podporovat možnosti, které představují
nejlepší celkový výsledek z hlediska dopadu na životní prostředí. Zohledňovat celý životní cyklus
výrobků a materiálů. Zaměřit se na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí.
c) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými
jsou nahrazovány primární přírodní suroviny.
d) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadů.
e) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
f) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
g) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie nakládání
s odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu u těchto odpadů
a nakládání s nimi.
h) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti
a předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
i) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické
proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
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j) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního
prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
k) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci města Tišnova musí vytvářet komplexní celek
zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.

3.3 Cíle, zásady a opatření pro nakládání s vybranými druhy odpadů
3.3.1 Komunální odpady
Za účelem splnění cílů POH ČR a POH JMK je nezbytné v Tišnově plnit pro komunální odpady
následující:
Cíle:
Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla
a kovů.
a) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému
použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady
podobné odpadům z domácností.
Způsob sledování cílů bude stanoven v souladu s platnými právními předpisy ČR.
Tabulka vymezuje procentuální vývoj zvyšování příslušné hmotnosti v cíli b) postupně pro roky
2017, 2018 a 2020.
Tabulka 1 Pro cíl b) se navrhuje stanovení postupných hodnot pro určené roky (v %)
Rok
Cíl
2017 46% hmotnosti
2018 48% hmotnosti
2020 50 % hmotnosti
Zásady:
a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plasty, sklo, kovy, nápojové
kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto
sbíraných odpadů.
b) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů.
c) Systém sběru komunálních odpadů v obci stanovit s ohledem na požadavky a dostupnost
technologického zpracování odpadů. Přitom Systém sběru stanovit v samostatné působnosti
obecně závaznou vyhláškou.
d) Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů stanovit s ohledem
na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a s ohledem na podmínky
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dalšího zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů POH
Tišnov pro komunální odpady.
e) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy především přednostně nabízet odpady
k recyklaci, poté k jinému využití, a pouze v případě, že odpady není možné využít, předávat je
k odstranění. Od této hierarchie nakládání s odpady je možné se odchýlit jen v odůvodněných
případech, a to v souladu s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození
životního prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s POH ČR a POH JMK.
f) Akceptovat zachování a rozvíjení spoluúčasti a spolupráce s producenty obalů a dalšími výrobci
na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití příslušných složek komunálních odpadů podle
principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“.
g) Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady vždy provést důkladnou analýzu
dosavadního stavu se zahrnutím environmentálních, ekonomických, sociálních hledisek a analýzu
podrobit široké diskusi všech dotčených subjektů.
Opatření:
a) Dodržovat legislativně zakotvené povinnosti a podmínky tříděného sběru komunálních odpadů.
b) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů,
minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy.
c) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
d) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady a jeho kapacitní
možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
e) Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích jako komunální odpad
(s obsahem obalové složky), tj. jako skupinu 20 Katalogu odpadů.
f) Důsledně dodržovat legislativně vymezené podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se
od hierarchie nakládání s odpady. Tyto podmínky by měly sledovat zejména ochranu životního
prostředí a lidského zdraví, zohledňovat celkový životní cyklus odpadů a jeho dopad na životní
prostředí, technickou proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a možné sociální dopady.
g) Informovat 1x za rok občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními
odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstranění
komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci obecního systému. Součástí jsou také
informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně 1x
za rok zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce.
h) Podporovat budování zařízení k využívání komunálních odpadů.

3.3.2 Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu odpadů pod kód 200301. Pro účely
stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných
složek a biologicky rozložitelných odpadů, které budou dále přednostně využity.
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Za účelem splnění cílů POH ČR a POH JMK je třeba respektovat následující:
Cíl:
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek
a biologicky rozložitelných odpadů), zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených
v souladu s platnou legislativou.
Zásady:
a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu.
b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného
sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů.
Opatření:
a) V rámci provozu sběrného dvora odpadů důsledně realizovat třídění odpadů, aby na skládku
byly ukládány pouze odpady materiálově nevyužitelné a nespalitelné.
b) Podporovat využívání regionálního zařízení k energetickému využití odpadů SAKO Brno, a.s.
vedoucí ke zvýšení energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu).
c) Energeticky využívat SKO v zařízení pro energetické využití odpadů za dodržování platné
legislativy.
d) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem.

3.3.3 Živnostenské odpady
Za účelem ekonomicky vyrovnaného nakládání s komunálními odpady v obci a za účelem zajištění
plnění požadavku POH ČR a POH JMK, a zejména evropské rámcové směrnice o odpadech
pro tříděný sběr minimálně odpadů z papíru, plastů, skla a kovů a recyklačního cíle směrnice
o odpadech, je třeba přijmout a dodržovat v souladu s POH ČR a POH JMK následující:
Zásady:
a) Tišnov poskytne původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám a fyzickým osobám
oprávněným k podnikání produkujícím komunální odpad na území obce (živnostníci, subjekty
z neprůmyslové výrobní sféry, administrativy, ze služeb a obchodu) možnost zapojit se do systému
nakládání s komunálními odpady, pokud bude tato povinnost pro původce a obce stanovena
zákonem.
b) Zapojit podnikající právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání do obecního systému
nakládání s komunálními odpady jen na základě písemné smlouvy upravující rozsah, podmínky
a cenu.
c) Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání
do obecního systému nakládání s komunálními odpady.
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d) Při nakládání s komunálními odpady od zapojených právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání uplatňovat zásady pro nakládání s komunálními odpady v souladu
s hierarchií nakládání s odpady.
e) Pokud tak stanoví zákon, umožnit obci zapojit do svého systému nakládání s komunálními
odpady právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání dle možností a kapacity daného
systému.
Opatření:
a) Dodržovat legislativní zakotvení možnosti zapojení právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání do obecního systému nakládání s komunálními odpady.
b) Průběžně vyhodnocovat systém města Tišnova pro nakládání s komunálními odpady
v souvislosti s možností zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání s komunálními odpady, které produkují.
c) Nastavit kritéria, například maximální limit produkce komunálních odpadů, při jejichž splnění
se budou moci právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojit do obecního
systému nakládání s komunálními odpady v obci s komunálními odpady, které produkují.
d) Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v části c) tohoto odstavce a doporučovat jejich úpravu
dle aktuálních podmínek ve městě Tišnově.
e) Informovat právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání a účastníky obecního
systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů
a o nakládání s nimi.

3.3.4 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
Za účelem splnění cílů POH ČR a POH JMK, zákona o odpadech a směrnice Rady 1999/31/ES
o skládkách odpadů omezit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných
na skládky a v souladu s POH ČR dosáhnout a dodržet následující:
Cíl:
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky
tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnosti z celkového množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
Zásady:
a) Stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi,
minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů a produktů
z jejich zpracování.
d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky rozložitelných
odpadů.
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Opatření:
a) Stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, odděleného sběru
a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území obce, a to minimálně pro biologicky
rozložitelné odpady rostlinného původu, dále určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci
napojení na systém (pokud bude tato povinnost pro původce a obce stanovena zákonem)
odděleně odkládat biologicky rozložitelné odpady, minimálně biologicky rozložitelné odpady
rostlinného původu.
b) Požadovat dodržování legislativně stanovené povinnosti fyzických osob a původců napojených
na systém obce, papír odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému
stanoveného obcí, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.
c) Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru BRKO.
d) Pro jednotlivé skupiny BRKO akceptovat stanovení jejich vlastností a požadavky na sběr
a nakládání s nimi.
e) Snižovat množství BRKO ukládaných na skládky.
f) Snižovat podíl biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu
g) Informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními
odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a o nakládání
s nimi. Současně s tím také informovat občany o možnostech prevence a minimalizace vzniku
biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejňovat kvantifikované výsledky
odpadového hospodářství obce.
h) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí kompostování biologicky rozložitelných
odpadů u fyzických osob.
i) Podporovat domácí kompostování (např. prodej dotovaných kompostérů apod.)
j) Energeticky využívat biologicky rozložitelné odpady obsažené ve směsném komunálním odpadu,
který je obecně s ohledem na heterogenitu materiálu a koncentraci rizikových látek a prvků
nevhodný pro přímé kompostování, jejich zpracování v bioplynových stanicích nebo zpracování
jinými biologickými metodami.
k) Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních odpadů, tj.
biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů,
k aplikaci do půdy u městské zeleně.
l) Podporovat energetické využívání směsného komunálního odpadu v zařízeních pro energetické
využití odpadů.
m) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady
na městské úrovni.
n) Dodržovat legislativně stanovený zákaz skládkování směsného komunálního odpadu,
recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024.
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o) Důsledně dodržovat legislativně stanovené parametry pro výstupy ze zařízení zpracovávající
bioodpad, který bude využíván pro potřeby životního prostředí.
p) Požadovat dodržování legislativně stanovené povinnosti fyzických osob a původců napojených
na systém města Tišnova, biologicky rozložitelné odpady odděleně shromažďovat, třídit a předávat
k využití podle systému stanoveného obcí, pokud odpady sami nevyužijí v souladu se zákonem
o odpadech.
q) Systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
na území města Tišnova bude vycházet z technických možností a způsobů využití biologicky
rozložitelných odpadů v obci v návaznosti na nakládání s komunálními odpady v kraji. Přičemž
mechanicko-biologická úprava a energetické využití biologicky rozložitelné složky obsažené
ve směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost obce zavést systém odděleného sběru
biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití.

3.3.5 Obaly a obalové odpady
Za účelem splnění recyklačního cíle POH ČR a JMK je třeba pokračovat v městě Tišnově
ve spolupráci s AOS EKO-KOM v odděleném sběru obalů, prodejních i odpadových (papírových
a lepenkových, skleněných, plastových, kovových a dřevěných), kde je město Tišnov ze zákona
o odpadech povinnou osobou pro oddělený sběr těchto komodit. V souladu s plněním zákona
o obalech je třeba, aby město Tišnov podpořilo dosažení následujících strukturovaných cílů POH
ČR a JMK:

Cíl:
Podporovat níže uvedené cíle stanovené v POH JMK:
a) Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
b) Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
c) Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
d) Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
e) Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.
f) Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.
A: recyklace B: celkové využití
Opatření:
a) Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně jejich
obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.
b) Dodržovat legislativní podmínky tříděného sběru.
c) Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.
d) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady.
e) Spolupracovat s autorizovanou obalovou společností.
f) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obci pro využitelné složky komunálních
odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
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3.3.6 Stavební a demoliční odpady
Za účelem splnění recyklačního cíle evropské rámcové směrnice o odpadech a přiblížení se
„oběhovému hospodářství“ je třeba zabezpečit v souladu s POH ČR a POH JmK následující cíle,
zásady a opatření:
Cíl:
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru
recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů pro jejich materiálové využití. A to
včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou týkající se
stavebního a demoličního odpadu v kategorii ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících
materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).
Zásady:
a) Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu
lidského zdraví a životního prostředí.
b) Maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních
a demoličních odpadů.
Opatření:
a) Důsledně dodržovat legislativně stanovené podmínky pro řízení vzniku stavebních a demoličních
odpadů a pro nakládání s nimi, a tím minimalizovat nebezpečné složky a vlastnosti, přednostně
zabezpečit využívání stavebních a demoličních odpadů a jejich recyklaci a zajišťovat vysokou
kvalitu následného recyklátu.
b) Řídit se legislativou EU v oblasti „konce odpadu“ a, pokud nebude zpracován příslušný
legislativní dokument na úrovni EU, dodržovat dokument vypracovaný MŽP, který přesně stanoví
přechod recyklovaného stavebního a demoličního odpadu na výrobek.
c) Akceptovat zavedení norem pro jakost recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů.

d) Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady
za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky
a ekonomicky možné.
e) Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů s výjimkou výkopových zemin
a hlušin bez nebezpečných vlastností.
f) Důsledně dodržovat legislativní vymezení rozsahu druhů stavebních a demoličních odpadů
vhodných k využití na povrchu terénu.
g) Dodržovat zásady stanovené v dokumentu pro nakládání s odpady, které se v budoucnu
v komoditě stavební odpady budou vyskytovat – plastová okna, izolační materiály ze zateplení
budov a podobně, a to s cílem jejich maximálního využití.
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3.3.7 Nebezpečné komunální odpady
Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku nebezpečných komunálních odpadů
a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí v Tišnově v souladu s POH JMK je třeba
zabezpečit následující:
Cíle:
a) Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
b) Zvyšovat podíl využitých nebezpečných odpadů.
c) Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní
prostředí.
Zásady:
a) Nakládat s nebezpečnými komunálními odpady v souladu s podmínkami stanovenými zákonem
o odpadech se souvisejícími právními předpisy (skladování a shromažďování NO, předávání
oprávněné osobě)
b) Podporovat technologie pro recyklaci a využití nebezpečných komunálních odpadů
a technologie pro snižování nebezpečných vlastností odpadů.
c) Snižovat množství nebezpečných komunálních odpadů ve směsném komunálním odpadu.
Opatření:
a) Průběžně vyhodnocovat systém města v oblasti nakládání s nebezpečnými komunálními
odpady.
b) Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady.
c) Průběžně kontrolovat shromažďovací místo NO v Tišnově na sběrném dvoře odpadů.
d) Realizovat osvětu občanů zaměřenou na správné nakládání s NO včetně informací o místech
odložení NO a o zpětném odběru elektrozařízení apod.

3.3.8 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru
Při stanovení cílů a opatření POH Tišnov vychází z odpovědnosti výrobců vybraných výrobků
stanovených v zákoně o odpadech v souladu s principem „znečišťovatel platí“ zahrnující finanční
odpovědnost za odpad z výrobků s ukončenou životností, zajištění zpětného odběru výrobků
a environmentálně šetrného nakládání s odpady z výrobků, a to v souladu s právem Evropské
unie. Pro splnění cílů a požadavků příslušných směrnic o výrobcích s ukončenou životností
a pro přiblížení České republiky „recyklační společnosti“, za účelem zlepšení nakládání s dále
uvedenými skupinami odpadů a minimalizace jejich nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní
prostředí jsou v dalším stanoveny cíle a opatření pro následující skupiny výrobků na konci jejich
životnosti.

3.3.8.1 Odpadní elektrozařízení pocházející z domácností
Povinnosti ve vztahu k odpadním elektrozařízením jsou zákonem stanoveny především povinným
osobám. Za účelem splnění cílů nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních v souladu s plněním zákona o odpadech (resp.
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připravovaném zákonu o zpětném odběru) je třeba zabezpečit a dosáhnout ve městě Tišnově
následující cíl POH ČR a JMK:
Cíl:
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Tabulka 2 Cíle pro tříděný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (%).
Cíle
Tříděný sběr
Cíl pro rok 2016 (do 14. srpna 2016)
> 40 %
Cíl pro rok 2017
> 45 %
Cíl pro rok 2018
> 50 %
Cíl pro rok 2019
> 55 %
Cíl pro rok 2020
> 60 %
Cíl pro rok 2021 (do 14. srpna 2021)
65 (85% produkovaného)
Opatření:
a) Spolupracovat s kolektivními systémy zajišťujícími pro výrobce zpětný odběr elektrozařízení
pocházejících z domácností.
b) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
c) Posilovat vazbu sběrné sítě OEEZ ve městě Tišnově na obecní systém nakládání s komunálními
odpady.
d) Zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá a tyto sběrná
místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
e) Zintenzivnit informační kampaně.

3.3.8.2 Odpadní baterie a akumulátory
Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích
a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech v souladu s POH ČR a JMK je třeba
zabezpečit a dosáhnout ve městě Tišnově následující cíl:
Cíl:
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.
Od roku 2017 dosáhnout požadovanou úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií
a akumulátorů.
Tabulka 3 Indikátor a cíle pro tříděný sběr odpadních přenosných baterií a akumulátorů (%).
Tříděný sběr
Cílový stav v roce 2016 45 %
Opatření:
a) Spolupracovat s kolektivními systémy zajišťujícími pro výrobce zpětný odběr použitých
přenosných baterií a akumulátorů.
b) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
c) Zintenzivnit informační kampaně.
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3.3.8.3. Odpadní pneumatiky
V zájmu odpadového hospodářství České republiky a JMK je třeba prohloubit principy
odpovědnosti výrobců za tuto komoditu a splnit v městě Tišnově v souladu s POH ČR a JMK
následující cíl a opatření:
Cíl:
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
Ve spolupráci s povinnými osobami dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz Tabulka 4.
Tabulka 4 Indikátor a cíle pro tříděný sběr odpadních pneumatik (%).
Tříděný sběr
Cílový stav v roce 2016
35 %
Cílový stav v roce 2020 a dále
80 %
Opatření:
a) Spolupracovat s kolektivními systémy zajišťujícími pro výrobce zpětný odběr pneumatik
a umožnit kolektivním systémům zřízení míst zpětného odběru na sběrném dvoře v Tišnově.
b) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
c) Zintenzivnit informační kampaně.

3.3.9 Vedlejší produkty živočišného původu, biologicky rozložitelné odpady
z kuchyní a stravoven
Za účelem zlepšení nakládání s uvedenými odpady, produkty a minimalizace nepříznivých účinků
na lidské zdraví a životní prostředí je třeba přijmout v Tišnově v souladu s POH ČR a POH JMK
následující cíle a opatření:
Cíle:
a) Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších
produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem
z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice,
školy a další obdobná zařízení).
b) Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími
produkty živočišného původu, a tak snižovat negativní účinky spojené s nakládáním s nimi
na lidské zdraví a životní prostředí.
Opatření:
a) Realizovat oddělený sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven
provozovaných městem Tišnov a vedlejších produktů živočišného původu a jejich předání
oprávněné osobě.
b) Realizovat sběr použitých stolních olejů a tuků z kuchyní a stravoven.
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3.4 Systém sběru odpadů
Ve městě Tišnově se bude nadále rozvíjet systém sběru komunálních odpadů popsaný v Analytické
části POH města Tišnova, aby byly dosaženy stanovené cíle POH k vytvoření komplexní
a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. Vše v souladu s hierarchií nakládání s odpady
a maximální možností využívat odpady jako zdroje surovin a také za účelem snížení emisí
skleníkových plynů pocházejících z odpadu na skládkách.
Cíl:
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru odpadů na území
města Tišnova.
Zásady pro sběr odpadů:
a) Na sběrném dvoře bude zajištěno shromažďování papíru, kovů, plastů, skla, objemného odpadu,
nebezpečných složek komunálních odpadů a prostor pro místo zpětného odběru elektrických
a elektronických zařízení.
b) Podporovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů, se zahrnutím obalové složky,
prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst v obci, minimálně na papír, kovy,
plasty a sklo, za předpokladu využití existujících systémů sběru a shromažďování odpadů, a pokud
je to možné i systémů sběru vybraných výrobků s ukončenou životností, které jsou zajišťovány
povinnými osobami, tj. výrobci, dovozci, distributory.
c) Podporovat tříděný sběr bioodpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní
a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu.
d) Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů s cílem dosáhnout
environmentálně šetrného nakládání s odpady.
e) V zařízeních ke sběru a výkupu odpadů umožnit výkup odpadů od občanů pouze v souladu
s platnou legislativou.
f) V místech zpětného odběru výrobků s ukončenou životností umožnit bezplatný odběr těchto
výrobků od občanů.
Opatření:
a) Průběžně vyhodnocovat systém svozu a sběru odpadů na obecní úrovni.
b) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH Tišnova stanovovat potřebné logistické systémy
sběru a svozu odpadů na zařízení pro nakládání s odpady.

3.5 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená
a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
V souladu s plněním POH ČR a POH JMK v rámci opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa
k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl, je třeba
stanovit:
Cíle:
a) Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
b) Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená, a s odpady, jejichž
vlastník není znám nebo zanikl.
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V zájmu dosažení cíle přijmout na úrovni obce následující opatření:
Opatření:
a) Akceptovat legislativu stanovující odpovědnost majitele nemovitosti, zajistit nakládání
s odpadem, jehož původce není znám, nacházejícím se na jeho nemovitosti. Akceptovat nastavení
systému uhrazení účelně vynaložených nákladů z veřejných prostředků v případě, že vlastník
nemovitosti prokáže, že umístění odpadu na svou nemovitost nezpůsobil, anebo mu nemohl
zabránit.
b) Akceptovat legislativní zakotvení, že v případě, kdy nabývá nový vlastník vlastnického práva
k nemovitosti, stává se také vlastníkem odpadů, které jsou na nebo v této nemovitosti umístěny.
c) Podporovat efektivní tvorbu programů osvěty a výchovy na úrovni samosprávy města v rámci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zejména formou zajištění financování těchto
programů.
d) Zapojení veřejnosti do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje k udržení
čistoty prostředí a správného nakládání s odpady.
e) Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství.
f) Zaměřit kontrolu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na neoprávněné využívání
obecního systému k nakládání s odpady ze strany právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání.
i) Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
do obecního systému nakládání s odpady, pokud tak striktně stanoví zákon.
j) Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity spojené
s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená.
k) Podporovat optimální nastavení systému a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni obce
(směsného komunálního odpadu, vytříděných složek komunálních odpadů, objemného nebo
nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a čištění veřejných
prostranství).
l) Podpořit zavedení na úrovni obce komunikačních kanálů (například s využitím mobilních
a internetových technologií), přes které by občané měli možnost hlásit nelegálně uložené odpady
na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných hnízd a kontejnerů.
m) Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany samosprávy
obce pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství, včetně aktivit spojených
s odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená.

3.6 Předcházení vzniku odpadu
Prevence v odpadovém hospodářství ve městě Tišnově bude směřovat ke snižování množství
vznikajících komunálních odpadů i ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají
nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel. Za prevenci v této oblasti je rovněž
považováno komunitní kompostování, opětovné využití výrobků a příprava k němu. Cíle a opatření
v předcházení vzniku odpadů ve městě Tišnově jsou dobrovolné a jsou zaměřeny obecně
na prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním prevence u vybraných toků KO.
Hlavní přínosy lze očekávat v oblasti zabezpečení dostupných informací na různých úrovních,
zvýšení povědomí o problematice, zvýšení pocitu vlastní zodpovědnosti, reálného prosazování
opatření u občanů a institucí v oblasti prevence vzniku odpadů.
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Cíle:
a) V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK
a ČR zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně podpory zavedení
problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov a výchovných, osvětových
a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí.
b) Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Tišnova na všech úrovních do problematiky
předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné
správy města Tišnova.
c) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů
a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
d) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.
e) Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů
v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.
Opatření:
a) Vybudovat a rozvíjet systém předcházení vzniku odpadů na úrovni města Tišnova.
b) Podporovat rozvoj aktivit a systému PVO.
c) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství
zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších
znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně
odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní
veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
d) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství
zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a za účelem snižování produkce odpadů z
těchto výrobků.
e) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených na snížení produkce odpadů
z potravin.
f) Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech
úrovních územní samosprávy města Tišnova s ohledem na stabilizaci produkce a postupné
snižování produkce komunálních odpadů.
g) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených předcházení vzniku odpadů ze
stavebnictví pro občany
h) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování
biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob.

3.7 Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství města
Tišnova
Tabulka 5
Umístění
Pořa- v kapitole
dové Závazné
číslo části POH
Tišnov
1

3.1

Definice cíle

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
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Typ cíle

Strategický

2

3.1

Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské
zdraví a životní prostředí.

3

3.1

Udržitelný život společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační
Strategický
společnosti“.

4

3.1

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod
Strategický
na oběhové hospodářství.

5

3.3.1

6

3.3.1

7

3.3.2

8

3.3.4

9

3.3.5

Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady
z papíru, plastů, skla a kovů.
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy
k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou
papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně odpady jiného
původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností.
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek,
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů), zejména
energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou
legislativou.
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce
35 % hmotnosti z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
Podporovat níže uvedené cíle stanovené v POH JMK:
a) Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
b) Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
c) Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
d) Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
e) Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli
do roku 2020.
f) Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku
2020.

Strategický

Hlavní cíl

Hlavní cíl

Hlavní cíl

Hlavní cíl

Hlavní cíl

10

3.3.6

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy
k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů
a jiných druhů pro jejich materiálové využití. A to včetně zásypů, při nichž
jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou týkající
se stavebního a demoličního odpadu v kategorii ostatní s výjimkou v přírodě
se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým
číslem 17 05 04 (zemina a kamení).

11

3.3.7

Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

Hlavní cíl

12

3.3.7

Hlavní cíl

13

3.3.7

14

3.3.8.1

15

3.3.8.2

Zvyšovat podíl využitých nebezpečných odpadů.
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady
na lidské zdraví a životní prostředí.
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických
a elektronických zařízení.
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.

16

3.3.8.3

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.

Hlavní cíl
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Hlavní cíl

Hlavní cíl
Hlavní cíl
Hlavní cíl

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven
a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu,
které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace,
občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná
zařízení).
Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven
a vedlejšími produkty živočišného původu, a tak snižovat negativní účinky
spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

17

3.3.9

18

3.3.9

19

3.4

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru
odpadů na území města Tišnova.

Hlavní cíl

20

3.5

Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

Hlavní cíl

21

3.5

Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená,
a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.

Hlavní cíl

3.6

V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
2011 – 2020 JMK a ČR zajistit komplexní informační podporu o problematice,
včetně podpory zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů
do školních osnov a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související
s ochranou a tvorbou životního prostředí.

Dílčí cíl

3.6

Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Tišnova na všech úrovních
do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování
množství odpadů při výkonu veřejné správy města Tišnova.

Dílčí cíl

3.6

Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních
odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy
a na úrovni občanů.

Dílčí cíl

22

23

24

25

3.6

26

3.6

Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací
za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků
a materiálů.
Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku
odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně
odebíraných výrobků.

Hlavní cíl

Hlavní cíl

Dílčí cíl

Dílčí cíl

3.8 Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového
hospodářství v Tišnově
Tabulka 6
Název indikátoru
Míra recyklace papíru,
plastu, skla a kovů
obsažených
v komunálních
odpadech.

Množství BRKO

Účel
Kontrola plnění cíle
na zajištění přípravy
k opětovnému použití
či recyklaci 50 %
papíru, plastu, skla
a kovů pocházejících
z domácností.
Kontrola plnění

Vyjádření indikátoru
Indikátor vyjádřen
v (%).

Zdroje dat
Evidence odpadu
Tišnova jako původce
KO, analýzy skladby
komunálních odpadů.

Vztaženo k množství

Evidence odpadu
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ukládaných na skládky
odpadů.

pro udržení stávajícího BRKO z obcí (přepočet Tišnova jako původce
stavu.
přes koeficienty podílu KO.
BRO v KO).
Indikátor vyjádřen
v (t/rok)
a (kg/obyv./rok).

Produkce jednotlivých
druhů komunálních
odpadů

Sledování vývoje
množství produkce
odpadů dle
jednotlivých druhů
komunálních odpadů
Sledování produkce
směsného
komunálního odpadu
na území Tišnova.
Sledování vývoje
množství a podílu
energeticky využitých
odpadů dle
jednotlivých druhů
odpadů.
Sledování vývoje
množství a podílu
skládkovaných odpadů
dle jednotlivých druhů
odpadů.
Sledování vlastní
produkce BRKO na
území Tišnova.
Sledování vlastní
produkce objemného
komunálního odpadu
na území Tišnova.

Produkce SKO

Energetické využití
odpadů

Skládkování odpadů

Produkce BRKO

Produkce objemného
komunálního odpadu

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)
a v (kg/obyv./rok).

Evidence odpadu
Tišnova jako původce
KO

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)
a v (kg/obyv./rok).

Evidence odpadu
Tišnova jako původce
KO

Indikátor vyjádřen
v (t/rok, %).

Evidence odpadu
Tišnova jako původce
KO

Indikátor vyjádřen
v (t/rok, %).

Evidence odpadu
Tišnova jako původce
KO

Indikátor vyjádřen
v (t/rok).

Evidence odpadu
Tišnova jako původce
KO
Evidence odpadu
Tišnova jako původce
KO

Indikátor vyjádřen
v (t/rok),
v (kg/obyv./rok).

Seznam tabulek závazné části POH Tišnov
Tabulka 1 Pro cíl b) se navrhuje stanovení postupných hodnot pro určené roky (v %)
Tabulka 2 Cíle pro tříděný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (%).
Tabulka 3 Indikátor a cíle pro tříděný sběr odpadních přenosných baterií a akumulátorů (%).
Tabulka 4 Indikátor a cíle pro tříděný sběr odpadních pneumatik (%).
Tabulka 5 Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství města Tišnova
Tabulka 6 Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství v Tišnově
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4. Směrná část
Směrná část POH dle ustanovení § 44 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech obsahuje návrhy
na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady a kritéria hodnocení změn
podmínek, na jejichž základě byl POH zpracován.
Směrná část POH má za úkol předložit konkrétní a ekonomicky a technicky proveditelné opatření
k plnění cílů POH Tišnov a nastínit a popsat trendy a vize v nakládání s KO ve městě Tišnově
do roku 2025.
Rozsah a obsah směrné části POH Tišnov je v zásadě určen rozsahem neplněných povinností
závazné části POH Tišnov popř. ze zjištění analytické části.
Z analýzy vyplívá, že většina cílů, stanovených v POH Jihomoravského kraje, se plní. Obsah směrné
části bude vycházet z tohoto zjištění.
Směrná část bude definovat konkrétní opatření pro lepší plnění cílů a především pro vylepšení
odpadového hospodářství města.

Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady
4.1. Předcházení vzniku odpadů
Vybudovat a rozvíjet systém předcházení vzniku odpadů na úrovni města Tišnova.
a) zvážit vybudování projektu a souboru opatření, jehož cílem je zavedení tzv. re-use
managementu, tedy opětovného použití výrobků. Cíle těchto opatření mají být po vzoru z jiných
evropských zemí nejen environmentální (snížení produkce odpadů, efektivní nakládání se zdroji),
ale také sociální (snadnější přístup sociálně slabších k některým komoditám).
b) domácí kompostování - město bude pokračovat v distribuci domácích kompostérů mezi
obyvateli k rodinným a bytovým domům. Rozsah činnosti je dán pokračujícím zájmem obyvatel
a potřebou snižování biologicky rozložitelných komunálních odpadů ve směsném komunálním
odpadu. V rámci této aktivity lze využít i dotačních titulů SFŽP z Operačního programu životní
prostředí.
c) podpora využití použitých věcí - město Tišnov bude podporovat pořádání tzv. „bleších trhů“
v rámci trhových slavností.
c) osvětová činnost - město Tišnov zajistí osvětu občanů v oblasti předcházení vzniku odpadů
pomocí článků v místních novinách, na internetových stránkách města a podporou vzdělávání
ve školách, týkajících se nakládání s odpady.

4.2. Separace využitelných složek
Z analytické části vyplývá, že plnění požadavku na separaci a materiálové využívání je plněno
průběžně. I přesto je nutno pokračovat v nastavené praxi a postupně přidávat další aktivity
k udržení stávajícího trendu, který vede k neustálému vylepšování a navyšování dosažených
hodnot separace. K tomu budou sloužit následující opatření a aktivity.
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a) V souladu se zavedenou praxí bude pokračovat zahušťování sítě na separovaný sběr v závislosti
na nalezení vhodných prostor pro umístění separačních nádob a zájmu občanů.
b) Vhodné nové sběrné stanoviště zřizovat na základě podnětů občanů, svozové společnosti
a návrhů kompetentních pracovníků Městského úřadu Tišnov.
c) Vzhledem k aktuálním datům z analytické části je dobré se zaměřit na separaci papíru, skla
a textilu, kde existuje prostor pro navýšení, např. pytlový sběr „dům od domu“. Záleží na kritériích
posouzení, hlavně na ekonomickém posouzení, dané možnosti, zda je pro město Tišnov vhodná.
d) Zkvalitňování míst sběru separovaných složek KO, tj. stavební úpravy a budování nových
sběrných stanovišť (zpevněné plochy, ohrazení a zastřešení kontejnerů apod.), využití možných
dotačních titulů.
e) Spolupráce s autorizovanou obalovou společností (odměny za sběr obalové složky, zápůjčka
kontejnerů).
f) Osvětová činnost – spolupráce s autorizovanou společností, školami, ekoporadnou Tišnovsko.

4.3. Separace a využívání BRO a BRKO
a) Zavedený systém separace BRKO v Tišnově zajišťuje legislativně správné nakládání s BRKO
stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (sběr biologických odpadů rostlinného původu
na sběrném dvoře po celý rok, sběr bioodpadů do nádob v rodinných domech). Kapacity
dostupných zařízení na zpracování BRKO při současném rozsahu sběru – kompostárny jsou
dostatečné viz. analytická část.
b) Podpora domácího kompostování
c) Na základě analýzy zvážit zavedení separace BRKO v bytových domech a na sídlištích. Je nutno
vyhodnotit technická, environmentální a ekonomická hlediska včetně podmínek a možností
dalšího zpracování a využívání sbíraných BRKO (biologické odpady rostlinného původu, biologické
odpady živočišného původu).
d) Podpora sběru BRKO ze stravoven a jídelen v rámci města Tišnova.

4.4. Nakládání s SKO a objemným odpadem
Směsný komunální odpad, objemný odpad – v rámci nakládání s těmito druhy odpadů je třeba
klást důraz na jeho využívání (ZEVO SAKO Brno, a.s.) před odstraněním (skládka Bukov).
Energetické využívání těchto odpadů je dostačující i pro plnění cíle roku 2024 – zákaz skládkování
SKO.

4.5. Tříděný sběr baterií, elektrozařízení a pneumatik
a) Nadále spolupracovat s provozovateli kolektivních systémů pro sběr baterií a elektrozařízení.
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b) Navázat kontakt s kolektivním systémem pro sběr pneumatik.
c) Provádět osvětovou činnost – Tišnovské noviny, internetové stránky města, spolupráce
se školami.

Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH
zpracován
Změny POH Tišnov a následné zaslání návrhu změněného POH Tišnov Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje budou realizovány v následujících případech:
-

-

-

Realizovat změnu Plánu odpadového hospodářství Tišnova v případě změny plánu
odpadového hospodářství kraje, pokud by změna POH JMK měla zásadní vliv na POH
Tišnov.
Realizovat změnu Plánu odpadového hospodářství Tišnova v případě zásadní změny
legislativy v odpadovém hospodářství, pokud by tato legislativní změna měla zásadní vliv
na POH Tišnov.
Realizovat změnu Plánu odpadového hospodářství Tišnova v případě zásadní změny
v provozování systému sběru a svozu KO Tišnova, která by byla v rozporu se stávajícím POH
Tišnov.

5. PŘÍLOHY
1. Výpočty ukazatelů potřebných pro zpracování POH města Tišnova

73

Příloha č. 1 k POH města Tišnova
Výpočty ukazatelů potřebných pro zpracování POH města Tišnova
Ukazatele skladby směsného komunálního odpadu bez vlivu separace
Látková skupina
papír a lepenka
plasty
sklo
kovy
bioodpad
textil
minerální odpad
nebezpečný odpad
spalitelný odpad
elektro
zbytek 0-40 mm
CELKEM

sídlištní/smíšená (%)
24,12
17,17
9,5
1,9
18,63
4,23
1,48
0,44
11,49
0,51
10,53
100%

venkovská (%)
7,79
9,75
4,87
2,6
11,69
2,27
6,82
0,32
9,42
0,32
44,15
100%

1) Produkce SKO bez vlivu separace
Produkce SKO bez vlivu separace = produkce SKO + produkce papíru + produkce plastů +produkce
skla + produkce kovů + produkce textilu + produkce bioodpadu z rodinných domů a ze sídlištní
zástavby* 0,75 + bioodpady shromážděné na sběrných dvorech * 0,15
2) Podíl v SKO bez vlivu separace (složka)
Podíl v SKO bez vlivu separace (složka) = Podíl v sídlištní/smíšené skladbě (složka) * (1 - podíl
vytápění na pevná paliva) + podíl ve venkovské skladbě (složka) * podíl vytápění na pevná paliva
3) Potenciál produkce
Potenciál produkce (odpad) = podílu v SKO bez vlivu separace (složka) * produkce SKO bez vlivu
separace
4) Množství BRKO v produkovaném SKO
Množství BRKO v produkovaném SKO = potenciál produkce (BRKO) - produkce papíru -produkce
textilu * 0,75 - produkce bioodpadu z rodinných domů a ze sídlištní zástavby* 0,75 - bioodpady
shromážděné na sběrných dvorech * 0,15
5) Koeficient BRO pro SKO
Koeficient BRO pro SKO = Množství BRKO v produkovaném SKO/ Produkce SKO

1

6) Podíl v SKO (odpad)
Podíl v SKO (odpad) = (potenciál produkce (odpad) – produkce (odpad)) / produkce SKO
7) Účinnost separace (odpad)
Účinnost separace (odpad) = produkce (odpad) / potenciál produkce (odpad)

2

