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1 Úvod 

Cílem zpracování Strategické studie proveditelnosti odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko 

(dále jen studie) je zhodnotit oblast nakládání s odpady (skladba produkovaných odpadů, stávající 

zařízení pro nakládání s odpady na území regionu, současné systémy odstraňování komunálních a 

nebezpečných odpadů v jednotlivých obcích mikroregionu, návaznost současného systému na 

krajskou koncepci nakládání s odpady). Ze zjištěných skutečností pojmenovat problémové okruhy a 

navrhnout opatření k jejich řešení. 

2 Specifikace Mikroregionu Telčsko 

2.1 Popis Mikroregionu, správní uspořádání, demografie 

Mikroregion Telčsko se nachází v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. Z hlediska příslušnosti 

ke statistickým jednotkám pro potřeby Evropské unie Telčsko zaujímá jihozápadní část NUTS II 

Jihovýchod a jižní část NUTS III kraje Vysočina. Přes všechny politickoekonomické změny v uplynulých 

150 letech si region dokázal uchovat svá specifika a historické vazby na svá přirozená centra, kterými 

jsou Telč (plní funkci dominantního centra Mikroregionu Telčsko), městys Mrákotín v západní části a 

městys Nová Říše ve východní části, plnící funkci spíše doplňkových center. 

Obr. č. 1:  Poloha Mikroregionu Telčsko v rámci kraje Vysočina 

 

Pramen: http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/Tel%E8sko.doc 
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Obr. č. 2: Poloha řešeného území v rámci České republiky 

 

Pramen: Marketingová studie Mikroregionu Telčsko 

Mikroregion Telčsko tvoří 48 obcí náležících do kraje Vysočina. Z hlediska příslušnosti k ORP lze 

konstatovat, že 43 obcí patří do obvodu obce s rozšířenou působnosti Telč, 5 obcí (Hodice, Panenská 

Rozsíčka, Pavlov, Růžená a Třeštice) patří do obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava (pověřený 

obecní úřad Třešť). 

Většina členských obcí Mikroregionu Telčsko patří do kategorie malých obcí, tzn., že mají méně než 

200 obyvatel. Většina obcí Mikroregionu Telčsko (88 %) má méně než 500 obyvatel. Do kategorie 500 

až 999 obyvatel patří pouze 5 obcí. Jediné město Telč svým počtem obyvatel překračuje hranici 1000 

obyvatel. Jeho podíl na populaci Mikroregionu Telčsko je 38 % a činí to z něj centrum celého 

mikroregionu. 

tabulka č.1: Velikostní struktura obcí k 1. 1. 2011 

velikost obce dle 
počtu obyvatel 

počet obcí podíl obcí počet obyvatel podíl obyvatel 

    %   % 

99 a méně 20 42% 1 395 9% 

100 až 199 14 29% 1 977 13% 

200 až 499 8 17% 2 098 14% 

500 až 999 5 10% 3 901 26% 

1000 a více 1 2% 5 722 38% 

celkem 48   15 093   
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Zdroj: ČSÚ – Malý lexikon obcí 2011 

Obce řešeného území se již delší dobu sdružují do svazků obcí - mikroregionů. Některé z nich jsou 

součástí pouze Mikroregionu Telčsko, menšina z nich je pak součástí Mikroregionu Novoříšsko. 

Některé z nich jsou součástí obou formací. 

K Mikroregionu Telčsko náleží celkem 48 obcí: Bohuslavice, Borovná, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, 

Černíč, Hodice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, 

Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, 

Ořechov, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Radkov, Rozseč, Růžená, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, 

Strachoňovice, Svojkovice, Telč, Třeštice, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, 

Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec, Řásná, Řídelov. 

Obce náležící do Mikroregionu Novoříšsko: Bohuslavice, Dolní Vilímeč, Jindřichovice, Markvartice, 

Rozseč, Sedlatice, Stará Říše, Vápovice, Vystrčenovice, Červený Hrádek. 

Obce náležící do Mikroregionu Třešťsko: Batelov, Hladov, Hodice, Jezdovice, Jihlávka, Kaliště, 

Klatovec, Kostelec, Nový Rychnov, Otín, Panenská Rozsíčka, Růžená, Řásná, Stonařov, Švábov, Třešť, 

Třeštice, Rohozná. 

Mikroregiony vznikly jako přirozená formace obcí, spojených kulturními a historickými tradicemi, ale 

také společnými problémy. Hlavním důvodem k založení sdružení byla možnost operativnějšího a 

schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního 

rozpočtu a z fondů Evropské unie. 

2.2 Přírodní podmínky 

Okolí Telče je vrchovinnou oblastí s velkým množstvím přírodních zajímavostí a vysokou kvalitou 

životního prostředí, a to zejména díky slabé industrializaci. V západní části regionu dosahuje 

Českomoravská vrchovina nejvyšších výšek – Javořice (837m n. m.). Relativně vysoká průměrná 

nadmořská výška, která se pohybuje v rozmezí 500-700 m, a poměrně intenzivní horizontální 

proudění vzduchu jsou jednou z hlavních příčin zdejšího relativně drsného klimatu. Dlouhodobé 

průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 6,0 – 7,0 °C, vzájemný poměr průměrného počtu 

letních a zimních dnů činí 35,4 : 71,7. Vysoké hodnoty dosahuje i průměrný počet dnů se sněhovou 

pokrývkou, a to 71,8 dne, což je ve srovnání např. s jižní Moravou téměř trojnásobný počet. 

(Marketingová studie Mikroregionu Telčsko, 2007) 

Z hlediska hydrologie náleží Telčsko do úmoří Černého a Severního moře. Území je z největší části 

odvodňováno Moravskou Dyjí prostřednictvím přítoků Telčský potok, Pavlovský potok a Myslůvka. 
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Pro region je typická velká hustota vodních nádrží, které jsou výsledkem soustavného budování 

rybníků pro chovné účely a jako zdroj energie pro manufaktury. Průmyslová výroba zde však 

nezaznamenala většího rozmachu, a proto mají všechny rybníky velmi dobrou kvalitu vody vhodnou 

jak ke koupání, tak i k rybolovu. 

Vzhledem k malé pestrosti geologického podloží, vyrovnanosti klimatických podmínek a tvaru 

georeliéfu je květena okolní krajiny relativně chudá. I přesto se v  oblasti uchovaly vzácné druhy 

rostlin (a rovněž zvířat), některé části mají proto režim jako rezervace nebo chráněné přírodní útvary. 

Mezi nejvýznamnější patří národní přírodní rezervace Zhejral, přírodní rezervace Velký Pařezitý 

rybník, Luh u Telče, Mrhatina, Roštýnská obora, Měchovec, Mutenská obora a Rašeliniště Bažantka 

(http://www.telc-etc.cz/telc/?target=staticka&id=61&menu=144). 

Správní obvod Telč se nachází v jihozápadní části Vysočiny. Jižní a západní stranou hraničí s 

Jihočeským krajem, na severu sousedí s obcemi správních obvodů Jihlava a Pelhřimov a na východě 

se nachází správní obvody Moravské Budějovice a Třebíč. Správní území zahrnuje celkem 45 obcí 

(pouze 43 náleží k Mikroregionu Telčsko), což je přibližně průměr v rámci kraje. Na celkovém počtu 

obyvatel se podílí téměř třemi procenty, na území kraje přibližně čtyřmi procenty. Jediným městem 

je Telč, ve které žilo k 31. 12. 2003 více než čtyřicet tři procent obyvatel správního obvodu. Necelou 

třetinu území pokrývají lesní porosty a tři pětiny tvoří zemědělská půda.  

V severozápadní části správního obvodu se rozkládají Jihlavské vrchy, kde se nachází i nejvyšší body, 

tím úplně nejvyšším je Javořice (837 m) a současně je to i nevyšší místo celého kraje. Jihovýchod 

území patří do Křižanovské vysočiny. Povrch je zvlněný až kopcovitý. Nejníže položené místo je na 

jihu, kde řeka Moravská Dyje protíná hranice správního obvodu. Tato řeka je i nejvýznamnějším 

vodním tokem celého regionu. K ní se řadí ještě Myslůvka, Vápovka a Otvrňský potok. Ve sledované 

oblasti se nachází řada rybníků, z nichž k největším patří Černíčský, Olešský, Roštějnský, Smíchov, 

Velký pařezitý a Žibřid. Přímo v Telči se nachází tři rybníky Staroměstský, Štěpnický a Ulický, které 

obklopují historické jádro a zámecký areál. Z přírodních zajímavostí se zde nachází chráněné přírodní 

výtvory jako jsou Údolí Prokopky, Údolí Vápovky a Olšanský potok. Vyskytují se zde ohrožené druhy 

rostlin jako je bledule jarní, dřípatka horská a pérovník pštrosí, současně mají rašeliniště sloužit jako 

biokoridor a genetická plocha pro záchranu mizejících rostlin. Kulturní památky se nacházejí 

především v Telči. Zdejší městská památková rezervace s převážně renesanční architekturou je 

tvořena protáhlým náměstím se zámeckým komplexem a kostelem. V roce 1992 byla Telč zapsána na 

Seznam světového dědictví UNESCO, protože se zde prolínají stavební skvosty z prostředí církevního, 

měšťanského a šlechtického a památky různých stavebních slohů, od gotického až po klasicistní. 

Náměstí je charakteristické především podloubím, které je tvořené půlkruhovými arkádami na 

http://www.telc-etc.cz/telc/?target=staticka&id=61&menu=144
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pilířích. Renesanční zámek je vybaven dobovým nábytkem a součástí areálu je muzeum. Věž sv. 

Ducha je vybudována z poměrně velkých kvádrů a je nejstarší stavební památkou ve městě. Severně 

od Telče se nachází hrad Roštejn, kde jsou v současné době vystaveny sbírky Muzea Vysočiny a 

přístupná je i 28 metrů vysoká věž. Již tradičně se o prázdninách pořádá hudební festival „Prázdniny v 

Telči“, který přitahuje příznivce folkové hudby z celé republiky pro svoji neopakovatelnou atmosféru 

(ČSÚ, 2012). 

2.3 Environmentální situace 

Ovzduší 

Aktuální informace o počasí a kvalitě ovzduší jsou získávány na meteorologické stanici Kostelní 

Myslová. V předmětném území se nenachází žádné velké zdroje znečištění ovzduší. Na území ORP 

Telč se nachází čtyři staré ekologické zátěže a kontaminované plochy (vše typem zátěže skládkování, 

charakteristika celkové rizika – 4 nízké) : skládka Řásná, Nové kopaniny Magdalena, Cihelna – laguna 

a Cihelna. Z mapování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je patrné překročení imisních limitů pro 

ochranu zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů a vegetace, konkrétně cílového imisního limitu, vč. 

přízemního ozónu. 

Voda 

Mezi hlavní znečišťovatele povrchových vod patří zejména zemědělská činnost a odpadní vody. Míra 

znečištění vodních toků a vodních ploch však nedosahuje kritických hodnot. 

Hluk 

V řešeném území se nachází komunikace I. až III. třídy. Míru jejich dopravní zátěže však lze považovat 

pouze za místně významnou. Dopravní zátěž železniční dopravou lze považovat za nevýznamnou. 

2.4 Energetická situace 

Vytápění 

V kraji Vysočina představuje největší podíl ve struktuře vytápění domácností zemní plyn, využívá jej 

přes 81 000 domácností (43,5 %). Ve srovnání s ostatními kraji je zde však nejnižší podíl dálkového 

vytápění domácností – 21 % (průměr ČR je 36,8 %). Příčinou je malý podíl bytových domů (7,2 %, 

průměr v ČR je 12 %) a naopak velké zastoupení rodinných domů, které jsou vytápěny individuálně 

lokálními zdroji. Proto je zde i vyšší podíl vytápění spalováním tuhých paliv – uhlí a dřeva (CENIA, 

2011). 

Výše zmíněná data potvrzuje i situace na území Mikroregionu Telčsko. Dálkové vytápění se do jisté 

míry uplatňuje pouze v Telči, ale i zde postupně dochází k přechodu na lokální zdroje vytápění. Zemní 
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plyn pro vytápění je možné využít pouze v 34 obcích, zbytek obcí není plynofikován. To má za 

následek vyšší podíl vytápění spalováním tuhých paliv. 

2.5 Hospodářská situace 

V současném přehledu odvětví hospodářství na území Mikroregionu Telčsko převažuje orientace na 

obchod a služby, průmysl, stavebnictví a dále je významně zastoupeno zemědělství a lesnictví. V 

regionu existují tradiční průmyslová centra, ve kterých působí významní zaměstnavatelé. Sektor 

služeb má významnější postavení v populačně větších obcích a městysech, jako např. v Telči, v 

Mrákotíně, Nové Říši aj. 

Mezi podnikatelskými subjekty v obcích Mikroregionu Telčsko mají rozhodující postavení malé a 

střední firmy. 

Pracovní síla odpovídá vždy rozloze a velikosti konkrétní obce. Většina obyvatel v produktivním věku 

musí za prací vyjíždět mimo své bydliště. 

2.6 Dopravní situace 

Dopravní poloha Mikroregionu Telčsko se dá charakterizovat jako tranzitně výhodná. Je daná zvláště 

převažujícím významem silniční dopravy, která zajišťuje dobrou dostupnost jádrového města Telč. 

Dobrou dostupností se rozumí vzdálenost Telče od krajského města Jihlavy 35 km jižním směrem, 35 

km západním směrem od Třebíče a 42 km východním směrem od Jindřichova Hradce. Dálnice D1 se 

nachází 42 km severním směrem od města Telč. Téměř všechny obce Mikroregionu Telčsko mají 

přiměřenou dostupnost krajského města kraje Vysočina – Jihlavy. 

Silniční síť 

Mezi nejvýznamnější silniční komunikace Mikroregionu Telčsko patří silnice I/38, bývalá „císařská 

silnice“, která protíná jihovýchodní část Mikroregionu (katastry obcí Sedlatice a Rozseč). Pro 

mezinárodní dopravu má tato komunikace tranzitní význam, je odbočkou z dálnice D1 – Jihlava - 

Znojmo – Hatě (Wien). Z vnitrostátního pohledu je významná silnice I/23, která koncentruje 

přepravní proudy směr Brno, Třebíč, Telč, Jindřichův Hradec, České Budějovice. Mikroregionem 

procházejí čtyři komunikace II. třídy: 

 Silnice II. /406 protíná mikroregion od severu k jihu a přes Slavonice vede až na státní hranici 

 Silnice II. /112 Řídelov - Vanůvek - Volevčice - Telč - Dyjice - Zvolenovice - Nová Říše – Knínice 

 Silnice II/403 Brtnice - Stonařov – Telč 

 Silnice II/407 odbočka I/38 - Stará Říše – Dačice. 
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Ostatní komunikační cesty pro silniční dopravu mají spíše místní charakter a postrádají kvalitní 

kapacitní propojení na dálkové trasy. 

Pro potřeby nakládání s odpady, zejména svozu odpadů, v jednotlivých sídlech je silniční síť 

v Mikroregionu Telčsko dostačující. Sezóně se mohou vyskytnout lokální komplikace přístupnosti 

některých sídel, ale tento stav nikdy netrvá déle než několik hodin. 

Železniční síť 

Mikroregionem prochází od severu k jihu neelektrifikovaná jednokolejná železniční trať č. 203 

vedoucí z Kostelce přes Telč do Slavonic, plní převážně funkci tzv. regionální tratě, která zajišťuje 

přepravu na kratší vzdálenosti v rámci zázemí jednotlivých významnějších center. Pro potřeby 

nakládání s odpady se v současné době železniční doprava nevyužívá. 
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3 Odpadové hospodářství Mikroregionu Telčsko 

 

Odpadové hospodářství je relativně novým technologickým odvětvím, které se bezprostředně dotýká 

všech odvětví hospodářství, celé společnosti i každého občana. 

Odpadové hospodářství České republiky stejně jako další činnosti a odvětví prochází postupnými 

změnami. Současným trendem je zaměření se na zvýšení míry recyklace a omezování skládkování. 

Rámcová směrnice o odpadech požaduje, aby jednotlivé země Evropské Unie dosáhly minimálně 50 

% recyklace papíru, plastu, skla a kovů a aby byla dodržována hierarchie nakládání s odpady – 

preferovaným způsobem nakládání s odpadem je předcházení vzniku odpadu, příprava 

k opětovnému použití, materiálové využití (recyklace), a dále jiný způsob využití – např. energetické. 

Skládkování jako způsob odstranění odpadů je až na posledním místě. Dalším požadavkem je 

omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů oproti stavu v roce 1995 a to na 75 % v roce 

2010, na 50 % v roce 2013 a 35 % v roce 2020.  

Důležitými nástroji na cestě za dosažením požadovaných cílů jsou nástroje ekonomické. V blízké 

budoucnosti se očekává nejen nárůst cen za skládkování odpadů, ale rovněž byl zvýšen maximální 

limit pro výši místního poplatku za komunální odpad. 

Pro vyhodnocení současného stavu odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko byly použity 

výsledky dotazníkového průzkumu, který byl zaslán jednotlivým obcím a přináší přehled o stavu 

odpadového hospodářství na území mikoregionu včetně ekonomického hodnocení. Závěry sestavené 

z údajů poskytnutých dotazníků představují vždy pouze výsledek za vzorek obcí, které v daném 

ukazateli poskytly podkladová data. Mezi další použité podklady patří Vyhodnocení POH kraje 

Vysočina za rok 2011, databáze ISOH a podklady získané z údajů ČSÚ. 

Přehled o celkovém stavu odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko byly sestaveny z informací 

o produkci a složení odpadů, způsobech nakládání s odpady, existujících zařízeních pro nakládání 

s odpady a o firmách, které na území Mikroregionu Telčsko v oblasti odpadového hospodářství 

působí. 

3.1 Produkce a složení komunálních odpadů 

Přehled o produkci odpadů všech skupin je jistě důležitým ukazatelem, který podává informaci nejen 

o odpadovém hospodářství v zájmovém území, ale rovněž o dalších charakteristikách daného 

regionu. Pro potřeby analýzy je však důležitá především skupina 20 Komunální odpady, se kterou 

přichází do kontaktu každý občan, a každé město, městys či obec řeší nejčastěji nakládání právě 

s touto skupinou odpadů. 
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Údaje o množství, složení a dalších vlastnostech těchto odpadů jsou důležitým podkladem pro 

rozhodování orgánů státní správy a efektivní plánování a vytváření systémů nakládání s odpady na 

území dané obce, popř. regionu. 

Produkce i složení odpadů v dané obci je výrazně ovlivněna řadou faktorů (velikost sídla, skladba 

obyvatel, způsob vytápění).  

 

 

Obr.: Skladba komunálního odpadu v České republice v roce 2011 (ČSÚ, 2012) 

Obecně lze předpokládat, že složení komunálních odpadů na území Mikroregionu Telčsko je 

ovlivněno zejména převládající vesnickou zástavbou a převažujícím lokálním způsobem vytápění, 

zejména vytápěním tuhými palivy. To se může projevit zejména vyšším obsahem popela v zimních 

měsících. 

 

Analýza složení směsného komunálního odpadu a bioodpadů – skládka Henčov, Jihlava 

V září roku 2012 byly uskutečněny rozbory směsného komunálního odpadu na skládce Henčov, 

nedaleko Jihlavy. Tyto rozbory prováděl v rámci projektu FUWA Institut für Abfallwirtschaft, 

Universität für Bodenkultur Wien. Základním úkolem těchto analýz bylo zjištění podílu biogenních a 

potravinových odpadů ve směsném odpadu domácností v regionu a rozdělení potravinových odpadů 

na ty, jejichž vzniku předejít lze, a ty, jejichž vzniku předejít nelze. V rámci prováděných rozborů bylo 

analyzováno 6 vozidel pro svoz domovního odpadu - 3 se směsným odpadem z Jihlavy a 3 se 

směsným odpadem z okolního venkova. Celkem bylo vytříděno 3 700 kg směsného odpadu. 
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Výsledky provedených analýz uvádí níže uvedené grafy. 

Obr. – Složení směsného komunálního odpadu 

 

Obr. – Složení bioodpadů 

 

Výsledky analýzy: 

- kuchyňské odpady tvoří 21,5 ± 2,2 % hmotnosti směsného odpadu 

- originální a načaté potraviny (lze předejít): 8,1 ± 1,2 % hmotnosti 

- zbytky jídla (lze částečně předejít): 4,3 ± 0,6 % hmotnosti 

Celkový podíl odpadů, jejichž vzniku lze úplně nebo částečně předejít je 12,4 ± 1,5 % hmotnosti 

směsného odpadu. 
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Obr. - Porování produkce jednotlivých skupin odpadů v rámci směsného komunálního odpadu mezi 

městem Jihlava a menšími sídly v okolí 
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tabulka č.2: Přehled produkce komunálních odpadů v ORP Telč a Kraji Vysočina v roce 2011 

  Kraj Vysočina Kraj Vysočina ORP Telč ORP Telč 

podíl produkce 
KO v ORP Telč 

na produkci KO 
v Kraji Vysočina 

počet obyvatel k 31. 12. 2011 511 937 511 937 13 257 13 257 

          

          

Katalogové Popis Kategorie Kód množství odpadů množství odpadů množství odpadů množství odpadů 

číslo odpadu odpadu odpadu nakládání         

        t kg/obyvatele t kg/obyvatele % 

 200101  papír a lepenka  O   A00  10 444,73 20,40 82,86 6,25 0,79% 

 200102  sklo  O   A00  4 587,77 8,96 84,18 6,35 1,83% 

 200139  plasty  O   A00  3 933,82 7,68 41,06 3,10 1,04% 

 200140  kovy  O   A00  6 754,47 13,19 82,29 6,21 1,22% 

 200201  BRO  O   A00  10 857,87 21,21 77,73 5,86 0,72% 

200301  SKO  O   A00  136 022,76 265,70 2 507,32 189,13 1,84% 

 200307  OO  O   A00  12 206,07 23,84 364,91 27,53 2,99% 

Zdroj: ISOH 2012 

Komentář: 

Produkce jednotlivých podskupin komunálních odpadů v Mikroregionu Telčsko se nachází pod průměrem Kraje Vysočina. Výsledky třídění papíru, plastu a 

skla jsou vysoce podprůměrné.  
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Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných a nebezpečných složek z 

komunálních odpadů. Někdy také je nazýván „zbytkovým“ odpadem. Tvoří rozhodující položku mezi 

produkcí odpadů skupiny 20 - komunální odpady. 

V současné době je veškerý směsný komunální odpad z území Mikroregionu Telčsko bez další úpravy 

nebo využití ukládán na skládkách provozovaných svozovými společnostmi. Produkce směsného 

komunálního odpadu v ORP Telč je 189,13 kg/obyvatele. Z tab. č. 2 vyplývá, že tato hodnota je 

výrazně nižší než produkce v Kraji Vysočina – 265,70 kg/obyvatele. V ČR připadalo v roce 2011 na 

jednoho obyvatele 292,3 kg směsných komunálních odpadů. 
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tabulka č.3: Množství vyprodukovaného SKO od obyvatel v obcích Mikroregionu Telčsko v roce 2011, cena skládkování 

pořadí 
produkce SKO od 

obyvatel 
produkce SKO 

cena za skládkování 1 t 
KO 

pořadí 
produkce SKO od 

obyvatel 
produkce SKO 

cena za skládkování 1 t 
KO 

  t kg/obyvatele Kč bez DPH   t kg/obyvatele Kč bez DPH 

1 25,37 204,60 2 229 25 52,067 125,77   

2 16,07 200,88 948 26 13,7464 88,69 800 

3 5,52 89,03 948 27 14,96 207,78 2 265 

4 15,45 275,89 1 498 28 21,41 369,14 1 080 

5 27,71 271,67 993 29 17,32 237,26   

6       30 45,05 201,12   

7 7,89 187,86 500 31 47,7 220,83 1 057 

8       32 13,84 118,29 660 

9 21,9 254,65 2 506 33 154,637 168,45 2 423 

10 28,73 212,81 1 715 34 22,302 253,43 1 400 

11 36,23 285,28 1 320 35 57,097 277,17 972 

12 12,84 233,45   36 109,793 161,46 993 

13 10,438 119,98 1 248 37       

14 291,7 334,14 993 38 41,42 236,69 1 400 

15 72,14 351,90 1 288 39 10,64 119,55 1 150 

16 36,05 261,23 1 011 40 19,377 143,53 500 

17 33,027 173,83 948 41 104,26 138,09 800 

18 77,63 115,01 950 42 20,02 230,11 948 

19 39 148,29   43 29,22 213,28 1 180 

20 11,0715 178,57 800 44 9 83,33   

21 17,842 205,08   45 26,04 277,02 993 

22 30,24 154,29   46 41,072 297,62   

23 73,2 218,51   47       

24 26,63 113,32 993 48 1450,2 253,44 2 229 

Zdroj: Dotazníkové šetření u členských obcí Mikroregionu Telčsko, 2012 

Pozn. zpracovatele: obce č. 6, 8, 37 a 47 neposkytly podkladová data pro sestavení tabulky č. 3, obce č. 12, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 44 a 46 neposkytly 

podkladová data o ceně skládkování 1 tuny SKO, obec č. 19 cenu skládkování nehradí. 
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Sklo  

Separace skla podle poměrně přísných kritérií daných obalovým zákonem, který předpokládá 70 % 

separaci skleněné složky, je na velmi dobré úrovni.  

Situace v třídění skla je v Mikroregionu Telčsko velmi různorodá. Některé obce mají zaveden 

oddělený sběr bílého a barevného skla, jinde tomu tak není a sklo se sbírá do jedné společné nádoby. 

Některé obce mají oddělený sběr bílého a barevného skla zavedený pouze částečně. 

Papír 

Přístup jednotlivých obcí Mikroregionu Telčsko ke třídění papíru je rovněž velmi různorodý. 19 

členských obcí Mikroregionu Telčsko obcí papír netřídí. 

V rámci obecných informací o odpadovém hospodářství obcí je uváděna možná souvislost mezi 

způsobem vytápění (tuhá paliva, zemní plyn atd.) a snížením třídění zejména papíru a plastů. V rámci 

Mikroregionu Telčsko však tuto souvislost nelze prokázat. Přehled údajů o plynofikaci obcí a třídění 

papíru v obcích uvádí tabulka č. 4. 
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tabulka č.4: Plynofikace obcí, třídění papíru 

obec plynofikace v obci třídění papíru obec plynofikace v obci třídění papíru 

Telč 1 1 Radkov 1 0 

Borovná 0 0 Růžená 0 1 

Černíč 1 0 Řásná 1 1 

Dolní Vilímeč 1 1 Řídelov 1 1 

Doupě 0 1 Sedlatice 0 1 

Dyjice 0 0 Sedlejov 1 1 

Horní Myslová 0 0 Stará Říše 1 1 

Hodice 1 1 Rozseč 1 1 

Hostětice 1 1 Bohuslavice 1 1 

Jindřichovice 1 1 Markvartice 1 0 

Knínice 1 0 Nová Říše 1 0 

Kostelní Myslová 0 1 Strachoňovice 1 1 

Krahulčí 1 1 Svojkovice 1 1 

Krasonice 1 1 Třeštice 1 1 

Lhotka 1 1 Urbanov 1 0 

Mrákotín 1 1 Vanov 1 0 

Mysletice 0 1 Vanůvek 1 0 

Mysliboř 1 1 Vápovice 0 1 

Nevcehle 1 1 Volevčice 1 0 

Olšany 0 0 Vystrčenovice 1 1 

Olší 0 0 Zadní Vydří 0 0 

Ořechov 1 0 Zdeňkov 1 0 

Panenská Rozsíčka 0 1 Zvolenovice 0 0 

Pavlov 1 1 Žatec 1 0 

Vysvětlivky: 1 – obec je plynofikována, je zaveden sběr papíru, 0 – obec není plynofikována, není zaveden sběr papíru 

Zdroj: Plynofikace - www.risy.cz (data za rok 2010), třídění papíru – Dotazníkové šetření u členských obcí Mikroregionu Telčsko, 2012 

http://www.risy.cz/
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tabulka č.5: Produkce tříděných odpadů v členských obcích Mikroregionu Telčsko 
o
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1 0,39554 3,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,78 6,29 9,48 

2  4,43        0,8 5,23 

3 0,3008 4,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,72 11,61 16,46 

4 0,5279 9,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,8996 16,06 25,49 

5 0,711 6,97 0,044 0,43 0 0,00 0,7854 7,70 2,6743 26,22 41,32 

6   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 

7 0,9141  21,76   0,00   0,00  0,1446 3,44 0,7287  17,35 42,56 

8   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 

9 0,807 9,38 0,042 0,49 0 0,00 0 0,00 0,78 9,07 18,94 

10 0,39 2,89 0,021 0,16 0 0,00 0 0,00 0,78 5,78 8,82 

11 0 0,00 0 0,00 0,686 5,40 0,223 1,76 1,42 11,18 18,34 

12 0,68 12,36 0,08 1,45   0,00 0,265 4,82 0,907 16,49 35,13 

13 1,5097 17,35 0 0,00 0 0,00 0,2988 3,43 0,5941 6,83 27,62 

14 3 3,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3,7 4,24 7,67 

15 0,82 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,46 7,12 11,12 

16 1,5098 10,94 0 0,00 0 0,00 0,8939 6,48 0,6925 5,02 22,44 

17 0,711 3,74 0,044 0,23 0 0,00 0,895 4,71 2,673 14,07 22,75 

18 3,2 4,74 0 0,00 0 0,00 1,8 2,67 3,9 5,78 13,19 

19 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 17,38 0,79 3,00 3,86 14,68 35,06 

20 0,3251 5,24 0 0,00 0 0,00 0,9816 15,83 0,6739 10,87 31,95 

21  0,7491 8,61   0,00   0,00  0,2233 2,57 1,4207  16,33 27,51 

22 1,32786 6,77 0,0699 0,36 0 0,00 0,52 2,65 0,84 4,29 14,07 

23 1,51 4,51 0 0,00 0 0,00 1,72 5,13 4,62 13,79 23,43 

24 0,51 2,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,06 4,51 6,68 

25 1,6985 4,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5,3487 12,92 17,02 

26 0,38 2,45 0 0,00 0 0,00 0,2234 1,44 0,8992 5,80 9,69 

27 0,948 13,17 0,014 0,19 0 0,00 0 0,00 0,73 10,14 23,50 

28 0,7549 13,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4,1684 71,87 84,88 

29 1,6 21,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,3 31,51 53,42 

30 0,54 2,41 0 0,00 0 0,00 0,66 2,95 0,78 3,48 8,84 
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31 0,5376 2,49 0 0,00 0 0,00 0,42 1,94 0,78 3,61 8,04 

32 1,3473 11,52 0 0,00 0 0,00 0,7464 6,38 2,0057 17,14 35,04 

33 7,235 7,88 0 0,00 0 0,00 1,426 1,55 6,7728 7,38 16,81 

34 0 0,00 0 0,00 0,1441 1,64 1,7876 20,31 1,3445 15,28 37,23 

35 2,0758 10,08 0 0,00 0 0,00 2,3558 11,44 2,1861 10,61 32,12 

36 2,62 3,85 0 0,00 0 0,00 7,147 10,51 3,965 5,83 20,19 

37 0,66 12,45 0 0,00 0 0,00 0,47 8,87 0,67 12,64 33,96 

38 0,721 4,12 0,412 2,35 0 0,00 0 0,00 1,597 9,13 15,60 

39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,755 8,48 1,354 15,21 23,70 

40 0 0,00 0 0,00 1,4 10,37 1,57 11,63 7,76 57,48 79,48 

41 1,8876 2,50 0 0,00 0 0,00 5,6748 7,52 6,7238 8,91 18,92 

42 0,7649 8,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,1096 12,75 21,55 

43 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 

44 0,70643 6,54 0 0,00 0 0,00 0,2729 2,53 0,8996 8,33 17,40 

45 0,711 7,56 0 0,00 0,044 0,47 0,786 8,36 2,21 23,51 39,90 

46 0,696 5,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,848 13,39 18,43 

47 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 

48 32,1662 5,62 5,87 1,03 0 0,00 68,86 12,03 89,34 15,61 34,30 

Zdroj: Dotazníkové šetření u členských obcí Mikroregionu Telčsko, 2012 

Pozn. zpracovatele: obce č. 6, 8, 43 neposkytly v tomto ukazateli podkladová data, obec č. 47 

nezajišťuje třídění 

Plasty 

Nádoby na třídění plastů se nacházejí v každé obci, která poskytla podkladová data pro analýzu. Do 

nádob na třídění plastů je na území Mikroregionu Telčsko možné odkládat i nápojové kartony. 

Nebezpečný odpad 

Separace nebezpečných složek KO má důležitý dopad na další potencionální využívání směsného 

komunálního odpadu, který, pokud je znečištěn nebezpečnými složkami, může být pro další využívání 

obtížně použitelný. 
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Nebezpečný odpad je na území Mikroregionu Telčsko nejčastěji shromažďován prostřednictvím 

mobilních sběrů, organizovaných jednotlivými obcemi 1x až 2x za rok na předem určených místech. 

Odpad je přebírán přímo od občanů, odděleně ukládán do kontejnerů na speciálním voze a dále 

předáván k využití nebo k odstranění oprávněné osobě. Občané města Telče, městyse Mrákotín a 

některých dalších smluvně zapojených obcí mohou předat tento odpad k využití či odstranění ve 

sběrném dvoře v Telči či v Mrákotíně. 

Objemný odpad  

Objemný komunální odpad je domovním odpadem (respektive odpadem z domácností), který 

vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob (80-1100 l). 

Jedná se např. nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a 

kovové obaly apod. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Takovýto odpad je na území Mikroregionu Telčsko nejčastěji sbírán prostřednictvím mobilních sběrů, 

organizovaných jednotlivými obcemi 1x až 2x za rok. Občané města Telče, městyse Mrákotín a 

některých dalších smluvních obcí mohou pro předání tohoto odpadu k využití či odstranění využít 

sběrný dvůr v Telči či v Mrákotíně. 

Vysloužilá elektrozařízení 

Vysloužilá elektrozařízení jsou v obcích Mikroregionu Telčsko předávána k dalšímu využití v rámci 

zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím spolupráce s kolektivními systémy Asekol, 

Elektrowin a Ekolamp, méně často se společnostmi REMA systém, a.s., Retela a Ecobat. Ještě častěji 

však obce předávají vyřazená elektrozařízení svozové společnosti v rámci mobilních sběrů 

organizovaných 1x až 2x za rok. V tomto případě je vyřazené elektrozařízení často předáváno jako 

nebezpečný odpad. Občané města Telče, městyse Mrákotín a některých dalších smluvních obcí 

mohou pro předání tohoto odpadu k využití či odstranění využít sběrný dvůr v Telči či v Mrákotíně. 

Kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení připravily několik programů, do nichž jsou 

zapojeny některé členské obce Mikroregionu Telčsko. 

Další způsoby zpětného odběru elektrozařízení 

Program společnosti Elektrowin – Recyklujte s hasiči 

Principem tohoto programu je, že sbor dobrovolných hasičů organizuje sběrnou akci a za vysbírané 

elektrospotřebiče dostává finanční odměnu. V Mikroregionu Telčsko se do tohoto programu zapojily 

obce Panenská Rozsíčka, Růžená, Třeštice a Vanov. 
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Program společnosti Elektrowin – Putující kontejner 

Hlavním principem tohoto programu je, že společnost ELEKTROWIN a.s. zajistí na své náklady 

přistavení zastřešeného a uzamykatelného kontejneru po dobu jednoho až tří dní na každém místě 

podle harmonogramu dohodnutého se svazkem obcí/mikroregionem, zajistí na své náklady odvoz 

a zpracování elektrozařízení, které bude do kontejneru uloženo a následně vyplatí odměnu za 

uskutečněnou akci, popř. další náklady. 

Některé obce Mikroregionu Telčsko využily tohoto programu již v roce 2009. V letech 2010 až 2012 

bylo zapojení do tohoto programu úspěšně opakováno se zapojením dalších obcí Mikroregionu 

Telčksko. 

Obce zapojené do programu Putující kontejner v roce 2012 

Název obce Název obce 

Mysletice Žatec 

Černíč  Nevcehle 

Radkov Pavlov 

Strachoňovice Panenská Rozsíčka 

Dolní Vilímeč Sedlejov 

Knínice Mysliboř 

Sedlatice Vanov 

Vápovice Řásná 

Nová Říše Doupě 

Vystrčenovice Volevčice 

Zvolenovice Růžená 

Dyjice   

 

Program společnosti REMA Systém, a.s. – Buď líný 

Společnost REMA Systém a.s. nabízí svoz nepotřebného elektrozařízení přímo z domácností. 

Nabízená služba je zdarma a funguje v rámci celé ČR. V závislosti na množství a váze předávaného 

elektrozařízení musí být předem dohodnuty podmínky přepravy. 

Biologicky rozložitelné odpady 

Z informací poskytnutých jednotlivými obcemi Mikroregionu Telčsko vyplývá, že pouze malá část obcí 

organizuje mobilní sběry biologicky rozložitelných odpadů, zejména z údržby zahrad a obecní zeleně a 

biologicky rozložitelných odpadů z domácností. Tyto odpady jsou následně předávány na 

kompostárnu či na skládku. V minulých letech bylo na území Mikroregionu Telčsko realizováno 

několik projektů podpořených z krajských i evropských dotačních titulů zaměřených na podporu 
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domácího kompostování. Jednalo se zejména o pořízení domácích kompostérů a jejich předání do 

užívání občanům jednotlivých obcí. 

Projekty pro podporu domácího kompostování představují zejména: 

 efektivní způsob předcházení vzniku odpadů, 

 přispění ke snižování obsahu biologicky rozložitelných odpadů v komunálním odpadu, zvýšení 

podílu jejich odděleného sběru a snížení podílu jejich skládkování, 

 zpracování těchto odpadů v místě jejich vzniku a  

 využití vzniklého kompostu zpět na půdu. 

Komplexní systém nakládání s odpady se skládá z efektivního sběru a svozu odpadů, vhodně 

rozmístěných nádob pro třídění materiálově využitelných odpadů, nakládání s bioodpady 

(kompostárna, domácí kompostéry), sběrných dvorů, popř. dalších zařízení k nakládání s odpady. 

 

3.2 Nakládání s komunálními odpady 

Na území Mikroregionu Telčsko se kromě tří sběrných dvorů (Telč, Mrákotín), skládky v Sedlejově a 

několika soukromých výkupen nenachází významné zařízení pro shromažďování, sběr, výkup, 

přepravu, dopravu, skladování, úpravu, využití či odstranění odpadů. Velmi důležitým způsobem 

nakládání s odpady v Mikroregionu Telčsko je však skládkování odpadů, které je však prováděno 

mimo území Mikroregionu Telčsko i Kraje Vysočina. 

Skládkování je stále nejrozšířenější metodou odstraňování odpadů v České republice. Cena 

skládkování jedné tuny odpadu se pohybuje v rozmezí 800 – 1 200 Kč. Z údajů poskytnutých 

jednotlivými obcemi Mikroregionu Telčsko vyplývá, že v zájmovém území je velmi široké rozpětí ceny, 

kterou jednotlivé obce hradí za skládkování jedné tuny komunálních odpadů. Toto rozmezí se nachází 

mezi 500 a téměř 4 000 Kč. Veškerý odpad z území Mikroregionu Telčsko (kromě Sedlejova) určený 

k odstranění skládkováním je ukládán na skládce Borek u Dačic, ve Středisku likvidace odpadů 

Fedrpuš v katastrálním území Otín u Jindřichova Hradce nebo na skládce TKO Petrůvky. 

Skládkování versus energetické využití odpadů 

V příštích několika letech chce ministerstvo životního prostředí řadou kroků omezit skládkování 

odpadů a podpořit energetické využití odpadů, pro které však bude nutné vybudovat nové kapacity. 

V současné době jsou v České republice v provozu tři zařízení pro energetické využití odpadů, jejich 

kapacita je však úplně nebo téměř naplněna. Tab. č. 6 uvádí kapacitu provozovaných zařízení a 

průměrnou cenu za energetické využití odpadů v těchto zařízeních. 
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tabulka č.6: Zařízení pro energetické využití odpadů 

ZEVO Max. kapacita 
Energeticky využité 

množství odpadu celkem 
Průměrná cena                                        

za energetické využití 

  tun/rok tun/rok 2010 1 tuna odpadu 

Praha Malešice 310 000 237 259 2 500 

Termizo Liberec 96 000 98 750 2 500 

SAKO Brno 224 000 149 751* 850** 

CELKEM 630 000 485 760   

Zdroj: Oficiální údaje, Výroční zprávy ZEVO 2010 

* Výrazně nižší množství energeticky využitých odpadů oproti max. kapacitě bylo způsobeno 

dokončováním rozsáhlého projektu Odpadové hospodářství Brno a zkušebním provozem 

** Výrazně nižší průměrná cena za energetické využití 1 tuny odpadů je podpůrným motivačním 

prvkem pro získání dostatečné základny dodavatelů odpadů pro ZEVO 

3.3 Svozové společnosti a systém svozu 

 

V oblasti nakládání s odpady působí na území Mikroregionu Telčsko dvě velké mezinárodní 

společnosti (ASA, AVE) a řada menších subjektů (Služby Telč s.r.o., Čech odpady s.r.o., a další). 

Společnosti ASA a AVE se zabývají svozem směsných komunálních odpadů (SKO) i svozem tříděných 

odpadů. Společnost ASA navíc provozuje v Telči sběrný dvůr a spolupracuje s většinou obcí 

Mikroregionu Telčsko na povinné organizaci mobilních sběrů odpadů.  

.A.S.A. 

Firma .A.S.A. je jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním s odpady a 

poskytováním komunálních služeb. V České republice působí od roku 1992 a v současnosti je největší 

a nejperspektivnější firmou v odpadovém hospodářství. Firmy .A.S.A. v České republice poskytují 

široké spektrum řešení nakládání s odpady zákazníkům z řad měst, obcí, obchodních řetězců, 

průmyslových podniků a živnostníků. 

AVE CZ 

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti obchodující na trhu odpadového hospodářství v centrální 

a východní Evropě. Společnost patří do hornorakouského energetického koncernu Energie AG 

Oberösterreich. Odváží a odstraňuje přes 1,5 milionu tun odpadu ročně a provozuje osm skládek. 

Kromě České republiky působí i v Rakousku, Maďarsku, Bavorsku, v jižním Tyrolsku, v Rumunsku, na 

Ukrajině a v Moldavsku.  
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ESKO-T, s.r.o. 

Společnost ESKO – T s.r.o. byla založena Svazkem obcí „Skládka TKO“ Třebíč. Svazek obcí má 

v současné době 166 členů z okresu Třebíč a okrajových částí okresů Znojmo a Jihlava. Společnost 

ESKO-T, s.r.o. začala svoji činnost v červenci 1997. Je 100% 27ceřinou firmou svazku obcí a má za úkol 

zajišťovat členům svazku veškeré služby v oblasti nakládání s odpady dle platné legislativy. 

Společnost ESKO – T s.r.o. zajišťuje tyto služby: 

svoz komunálního odpadu, přistavení, odvoz a odstraňování odpadů pomocí kontejnerů LIAZ a AVIA, 

mobilní svoz problémových odpadů, likvidaci nebezpečných odpadů, zajištění svozu a likvidace 

tříděného odpadu (sklo, papír, plasty), prodej odpadových nádob, provozování skládky TKO Petrůvky, 

provozování sítě sběrných dvorů, provozování třídící linky, zpracování evidencí dle platné legislativy, 

poradenskou činnost v oblasti nakládání s odpady 

Technické služby Moravské Budějovice, s.r.o. 

Obchodní společnost TSMB s.r.o. začala fungovat v návaznosti na činnost příspěvkové organizace 

Technické služby Moravské Budějovice, která ukončila svou činnost k datu 1. 4. 2008. 

Nabízené služby: běžná údržba a čištění místních komunikací, údržba, čištění a obnova veřejné 

zeleně, provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení, nakládání s odpady včetně kompostování, 

silniční motorová nákladní doprava, obchodní činnost – prodej písku a popelových nádob, údržba a 

provoz pohřebiště, čištění kanalizace a odvoz fekálií 

Služby Telč, s.r.o. 

Společnost Služby Telč s.r.o. byla založena 4. 7. 1996 a její 100 % podíl vlastní město Telč. Služby 

poskytované touto společností lze zařadit do celé škály oborů: 

Správa a údržba nemovitostí, opravy pracovních strojů, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 

odpady, silniční motorová doprava nákladní, silniční motorová doprava osobní, provozování 

pohřebišť, zednictví, zámečnictví, opravy motorových vozidel, poskytování služeb pro osobní hygienu 

a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, poskytování technických služeb, velkoobchod, 

specializovaný maloobchod, maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, realitní 

činnost, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), specializované stavební činnosti, skladování zboží 

a manipulace s nákladem, přípravné práce pro stavby, pronájem a půjčování věcí movitých, technické 

činnosti v dopravě, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb, poskytování služeb pro 

zemědělství a zahradnictví, ubytovací služby, reklamní činnost a marketing, montáž, opravy, údržba a 
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revize vyhrazených elektrických zařízení, výroba elektřiny – platnost do 16. 1. 2027 včetně, výroba 

tepelné energie – platnost do 17. 1. 2027 včetně, rozvod tepelné energie, výroba tepelné energie 

s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW, zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných 

zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných 

činností na úseku rostlinolékařké péče, chov domácích a zoologických zvířat a poskytování dalších 

služeb. 

Čech odpady, s.r.o. 

ČECH-ODPADY je ryze česká společnost s téměř osmnáctiletou tradicí, specializující se na oblast 

odpadového hospodářství a poradenství v oblasti nakládání s odpady a v oblasti životního prostředí 

(podniková ekologie). Její provozovny se nacházejí v Šachu u Dačic a v Lomech u Kunžaku. Dále 

provozuje několik sběren starého železa, výkup autobaterií či katalyzátorů – Dačice, Telč, Lomy u 

Kunžaku, Slavonice, Nová Bystřice, Vimperk a Prachatice a dvě autovrakoviště v Jindřichově Hradci a 

v Lomech u Kunžaku. 

Mezi další nabízené služby patří poradenství v oblasti nakládání s odpady, ochrana ovzduší, prevence 

ekologických havárií, služby externího ekologa, ekologický audit, likvidace elektroodpadu a následné 

nakládání s odpady, svoz biologicky rozložitelného odpadu, přistavení kontejnerů, kompostování. 

Smluvní vztahy 

Smlouvy na služby spojené se svozem odpadů jsou uzavírány obcemi individuálně, zpravidla najímány 

smlouvou na dobu neurčitou. Vypovězení smlouvy je možné dohodou nebo je sjednána výpovědní 

lhůta, nejčastěji ve výši 6 až 12 měsíců. Některé obce mají vůči svozovým firmám finanční závazek 

v podobě půjčky poskytnuté svozovou společností. Přehled platnosti smluv obcí Mikroregionu 

Telčsko se svozovými společnostmi uvádí tab. č. 7. 

Svozové oblasti SKO a tříděných komodit jsou mnohdy v režii jedné firmy, ale rovněž dochází 

k rozdělení těchto dvou druhů svozu mezi více firem. Služby převzetí nebezpečných odpadů či 

zpětného odběru elektrozařízení k využití či odstranění jsou zajišťovány v rámci provozu sběrných 

dvorů nebo v rámci mobilních sběrů. 

Mezi jednotlivými svozovými společnostmi rovněž existují smluvní vztahy týkající se rozdělení svozu a 

skládkování odpadů. Běžnou praxí na území Mikroregionu Telčsko je to, že svoz směsných 

komunálních odpadů provádí společnost AVE CZ Jindřichův Hradec, s.r.o., ale odpad je skládkován na 

skládce Borek u Dačic, která je provozována společností .A.S.A. Dačice, s.r.o.. 
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tabulka č.7: Platnost smlouvy se svozovou společností 

obec platnost smlouvy se svozovou společností obec platnost smlouvy se svozovou společností 

Telč na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 12 měsíců Radkov .A.S.A. Dačice – na dobu neurčitou, AVE – do roku 2017 

Borovná smlouva neexistuje, služby dle objednávky Růžená na dobu neurčitou 

Černíč výpovědní lhůta 12 měsíců Řásná do roku 2018 

Dolní Vilímeč na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 12 měsíců Řídelov na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců  

Doupě na dobu neurčitou Sedlatice do 31. 12. 2012, výpovědní lhůta 6 měsíců 

Dyjice smlouva neexistuje, služby dle objednávky  Sedlejov na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců 

Horní Myslová na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 12 měsíců Stará Říše na dobu neurčitou 

Hodice na dobu neurčitou Rozseč na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 1 měsíc 

Hostětice na dobu neurčitou Bohuslavice 
.A.S.A. Dačice – na dobu neurčitou, AVE – výpověď k 31. 12. 

2012 

Jindřichovice  na dobu neurčitou Markvartice  na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců 

Knínice s výpovědní lhůtou 6 měsíců Nová Říše s výpovědní lhůtou 12 měsíců nebo dohodou 

Kostelní Myslová 1 rok Strachoňovice na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců 

Krahulčí výpovědní lhůta 6 měsíců Svojkovice Na dobu neurčitou  

Krasonice na dobu neurčitou Třeštice na dobu neurčitou 

Lhotka na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců Urbanov na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 12 měsíců 

Mrákotín na dobu neurčitou Vanov na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce  

Mysletice na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců Vanůvek na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 12 měsíců 

Mysliboř na dobu neurčitou Vápovice na dobu neurčitou  

Nevcehle do roku 2017  Volevčice na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce 

Olšany do roku 2018, výpovědní lhůta 1 rok  Vystrčenovice na dobu neurčitou 

Olší na dobu neurčitou Zadní Vydří na dobu neurčitou 

Ořechov na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 12 měsíců Zdeňkov na dobu neurčitou 

Panenská Rozsíčka na dobu neurčitou Zvolenovice na dobu neurčitou 

Pavlov s výpovědní lhůtou 6 měsíců Žatec na dobu neurčitou 

Zdroj: Dotazníkové šetření u členských obcí Mikroregionu Telčsko, 2012
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Obr.: Spolupráce členských obcí Mikroregionu Telčsko se svozovými společnostmi ve svozu 

směsného komunálního odpadu a tříděných odpadů 

 

  

 
.A.S.A. Dačice, s.r.o. 

 
  

 
ESKO-T, s.r.o. 

         
 

AVE CZ Jindřichův Hradec, s.r.o. 
 

  
 

TS Moravské Budějovice, s.r.o. 

         
 

Služby Telč, s.r.o. 
 

  
 

Čech odpady, s.r.o. 

         
 

OSVČ - Karel Šibra 
     

Pozn.:  

Město Telč – Služby Telč s.r.o. – provoz sběrného dvora, úklid odpadkových košů, veřejných prostranství, péče o veřejnou 

zeleň, .A.S.A. – provoz sběrného dvora, svoz bílého skla, AVE – svoz SKO, papíru, barevného skla a plastů 

Bohuslavice - .A.S.A. – svoz tříděného odpadu, AVE – svoz SKO 

Mrákotín - .A.S.A. – svoz směsného komunálního odpadu, Čech odpady, s.r.o. – odběr kovošrotu, Šibra - odběr tříděného 

odpadu (papír, plasty) 
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Vlastnictví nádob na tříděný sběr a směsný komunální odpad 

Na území Mikroregionu Telčsko převládá nádobový systém sběru SKO a tříděných komodit o objemu 

110, 120, 240, 1 100 až 1 300 litrů. Četnost svozů odpadů je různá a je ovlivněna například přáním 

zákazníka, lokalitou (město, obec, svozová vzdálenost) a také sezónním výkyvem množství 

produkovaného odpadu (vývoz tzv. na zavolání). Město Telč má vývoz SKO i tříděných odpadů kromě 

bílého skla nastaven na 1x týdně, bílé sklo je sváženo 1x za 14 dní. V dalších členských obcích je 

obvyklé, že SKO je svážen 1x za 14 dní a tříděné odpady 1x za 14 dní a 1x za měsíc. U nejmenších obcí 

je často praktikován svoz tzv. „na zavolání“. Pytlový sběr SKO či tříděných odpadů je realizován pouze 

výjimečně. 

Nádoby využívané ke shromažďování odpadu na území Mikroregionu Telčsko jsou ve vlastnictví obce, 

svozové společnosti, společnosti EKO-KOM nebo občanů jednotlivých obcí. 

Nádoby pro shromažďování směsného komunálního odpadu jsou z 94 % vlastněny občany 

jednotlivých obcí, ve vlastnictví obcí se nachází 4 % nádob a ve vlastnictví svozových společností 2 %. 

Nádoby na tříděný odpad ze 69 % vlastní obce, z 27 % svozové společnosti a ze 4 % společnost EKO-

KOM. Společnost EKO-KOM vlastní nádoby na papír a bílé sklo. Jejich smluvním poskytnutím obcím je 

podporováno třídění papíru a bílého skla na území Mikroregionu Telčsko. 

Největší podíl nádob na tříděné odpady tvoří nádoby na plasty (32 %), dále barevné sklo (22 %), papír 

(19 %), bílé sklo (17 %) a další komodity. 

Skládkování a provoz skládek 

Veškerý odpad z území Mikroregionu Telčsko (kromě Sedlejova) určený k odstranění skládkováním je 

ukládán na skládce Borek u Dačic, ve Středisku likvidace odpadů Fedrpuš v katastrálním území Otín u 

Jindřichova Hradce nebo na skládce TKO Petrůvky. 

Obec Sedlejov má vybudovanou vlastní skládku kategorie OO, která je pro ukládání odpadů 

k dispozici pouze obyvatelům obce. Po ukončení životnosti skládky však i tato obec bude muset 

navázat spolupráci s některou svozovou společností, která zajistí odvoz odpadů z obce na jinou 

skládku nebo k energetickému využití odpadů. 
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Mobilní sběr odpadů 

Vzhledem k vysokému podílu obcí v kategorii do 500, resp. do 200 obyvatel na celkovém počtu obcí 

v Mikroregionu Telčsko, který tvoří cca 71 %, je systém mobilních sběrů jako alternativa k systému 

sběru odpadů ve sběrném dvoře v Mikroregionu Telčsko využíván přednostně. Mobilním sběrem je 

většinou zajišťován sběr nebezpečných, velkoobjemových, ale i biologicky rozložitelných či jiných 

odpadů. 

Propagace a informování o stavu a vývoji odpadového hospodářství 

Náklady na propagaci a informování o stavu a vývoji odpadového hospodářství v obci uvádí pouze 

několik členských obcí. Většinou se tak děje prostřednictvím obecních periodik, zveřejňováním na 

úřední desce, popř. na webu. 

Pro předání informací z oblasti odpadového hospodářství však lze zajistit i následujícími způsoby: 

 webové stránky, např. Mikroregionu Telčsko 

 cíleně připravené informační materiály (letáky) 

 přímý kontakt s občany v rámci akcí pořádaných v obci (sraz rodáků, výstavy apod.) 

K aktualizaci jednotlivých zdrojů informací lze využít dostupné zdroje – hlášení svozové firmy, 

výsledky zveřejňované společností EKO-KOM, výsledky soutěží. 

Mezi pravidelně zveřejňované a aktualizované informace by měly patřit zejména údaje o: 

 Informace o sběrných místech v obci 

 Termíny konání pravidelných a mobilních sběrů 

 Výsledky třídění v obci 

 Legislativa - Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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3.4 Zařízení pro nakládání s odpady 

tabulka č.8: Sběrné dvory na území Mikroregionu Telčsko 

obec provozovatel ulice PSČ údaje o provozu 

Telč .A.S.A. Dačice s.r.o. Za Stínadly 332 58856 
Odpady (papír, sklo, plast, nápojový karton, VOO, NO, kov) lze odevzdat na sběrném dvoře 
jen v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a 
poplatek uhradil. 

        
Zpětně odebírané výrobky (Elektrozařízení, baterie, pneumatiky) lze odevzdat na sběrném 
dvoře zdarma bez ohledu na místo bydliště občana. 

Telč Služby Telč, s.r.o. Radkovská 560 58856 
Papírový, kovový, skleněný a velkoobjemový odpad lze bezúplatně odložit za podmínek 
uvedených v provozním řádu. 

Mrákotín městys Mrákotín Mrákotín 317 58854 
Odpady (sklo, plast) lze odevzdat na sběrném dvoře jen v případě, kdy je občan plátcem 
poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a poplatek uhradil, popř. na základě 
povolení úřadu městyse. 

        
Zpětně odebírané výrobky (Elektrozařízení) lze odevzdat na sběrném dvoře zdarma bez 
ohledu na místo bydliště občana. 

 

tabulka č.9: Skládky na území Mikroregionu Telčsko 

obec provozovatel ulice PSČ údaje o provozu 

Sedlejov obec Sedlejov 45 58862 
platnost povolení - 30. 10. 2013, projektovaná kapacita skládky - 1 200 m3, volná kapacita 
skládky k 1. 1. 2011 - 600 m3, svozová oblast - obec Sedlejov, předpokládaný rok ukončení 
provozu skládky - 2013 

 



  

 - 34 -    Str.34 

Skládky mimo území Mikroregionu Telčsko využívané svozovými společnostmi 

Skládka komunálního odpadu Borek u Dačic 

Projektovaná kapacita skládky – 368 000 m3 

Provozovatel - .A.S.A. Dačice s. r. o. 

V roce 2010 bylo uloženo na skládku Borek 22 251,03 tun odpadů. Oproti roku 2009 došlo ke snížení 

množství komunálního a objemného odpadu, naopak se zvýšilo množství odpadů z živnostenské 

sféry. 

Volná kapacita skládky k 6. 12. 2010 byla 203 487 m3. Na základě údajů o současných návozech 

odpadů je možné uvažovat o životnosti skládky do roku 2020. 

 

Středisko likvidace odpadů Fedrpuš v katastrálním území Otín u Jindřichova Hradce 

Provozovatel – AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o. 

Svozová oblast – cca 90 tis. obyvatel 

Středisko likvidace odpadů Fedrpuš se nachází v katastrálním území obce Otín, cca 2 km 

jihovýchodně od Jindřichova Hradce. Je přístupná po asfaltové účelové komunikaci jako sjezd ze 

státní komunikace II. třídy č. 128 Jindřichův Hradec - Nová Bystřice. 

Ve středisku je kromě ukládání komunálních a ostatních odpadů na skládce spalován skládkový plyn 

v kogenerační jednotce, odpady jsou kompostovány na kompostárně s kapacitou 10 000 t/rok 

(produkce kompostu nevyhovující jakosti, sloužící pro technické zabezpečení skládky), probíhá úprava 

odpadních zemin  biologickou úpravu s využitím stabilizovaných kalů z ČOV (výroba Rekosolu – 

kapacita 30 000 t/rok) a jsou sbírány a vykupovány odpady kategorie ostatní (OO) a nebezpečné 

(NO). 

Skládka komunálního odpadu – skládka kategorie S- OO: 

- celková projektovaná kapacita skládky - výhled 1 800 000 m3 

 - 250 000 m3 (I. etapa), 126 000 m3 (II. etapa), 160 000 m3 (III. etapa) 

- celková projektovaná plocha skládky - výhled 108 000 m2 

- předpokládaná celková životnost skládky – do r. 2080 
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Kompostárny na území Mikroregionu Telčsko 

Na území Mikroregionu Telčsko není provozována žádná komunální kompostárna. V nejbližší 

dojezdové vzdálenosti od Mikroregionu Telčsko se nachází kompostárna v Jihlavě – Henčov a dále 

nově vybudovaná zařízení mimo území kraje Vysočina – kompostárna Podyjí v Dačicích a průmyslová 

kompostárna v Jemnici. 

Kompostárny mimo území Mikroregionu Telčsko 

Kompostárna na skládce Borek 

Adresa:   areál skládky Borek 

Kontaktní osoba: Karel Marek, vedoucí provozu 

Kapacita kompostárny: Celková kapacita ukládaného odpadu do kompostárny při zrání kompostu 2  - 

3 měsíce je 1 000 tun ročně. V roce 2010 bylo uloženo 1 044,97 tun tohoto odpadu. 

Kompostovací plocha je vybudována na tělese I. Etapy skládky v místě, kde je dočasně přerušeno 

skládkování odpadů. Kompostárna slouží zejména k úpravě biologického odpadu před odstraněním 

cestou aerobního kompostování. Výsledným produktem je odpad sloužící jako materiál na technické 

zabezpečení skládky. Jedná se především o překrývání odpadu pro zamezení letů lehkých frakcí 

odpadu a dotvarování tělesa skládky – svahů. 

Kompostárna Podyjí, s.r.o. (IČO - 281 21 732) 

Kompostárna Podyjí, s.r.o. se nachází v katastrálním území Borek u Dačic. Byla vybudována v bývalém 

zemědělském areálu.  

Adresa:   Máchova 440, 380 01 Dačice 

Kontaktní osoba: Miloš Stejskal, m.stejskal@sendme.cz, 777 808 402 

Dotační podpora: Projekt podpořený z Operačního programu životní prostředí 

Zařízení v provozu od:  20. 9. 2012 

 Kapacita a technologie kompostárny – kapacita kompostárny bude nyní 3.000 tun s možností 

podstatného navýšení a technologie bude nyní spočívat v příjmu a meziskladování BRO na 

vodohospodářsky zabezpečené ploše a drcení s homogenizací v drtiči a poté aerobní fermentaci v PE 

vaku s nucenou a řízenou aerací. Po cca 60 dnech prosévání a po dozrání expedice. 

mailto:m.stejskal@sendme.cz
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spádová oblast kompostárny - spádová oblast zahrnuje obce ve Svazku 

obcí pro likvidaci komunálního odpadu Borek a další původce v okruhu á 30km. 

zajištění svozu odpadů na kompostárnu – Firma vlastní nákladní kontejnerový automobil a nabízí 

kontejnerový sběr a nabízí spolupráci se svozovými firmami v regionu 

nabídka služeb  -     firma bude nabízet služby i okolním obcím 

- kapacita kompostárny umožňuje příznivou ekonomiku a cena za 

zpracování BRO bude cca 400,- Kč s tím, že je možné při naplnění kapacity 

predikovat nižší cenu 

- nepředpokládá se navyšování ceny po uplynutí doby udržitelnosti, jde 

zejména o provozní náklady, které se promítají do ceny za zpracování, 

neboť podstatnou část investičních nákladů pokryla dotace 

Kompostárna Jemnice 

Umístění:  město Jemnice, v jedné z hal v průmyslové zóně v bývalém autoparku 

Kontaktní osoba: Miloslav Nevěčný, starosta; Václav Horák, technik ze Správy majetku města 

Dotační podpora: Projekt podpořený z Operačního programu životní prostředí 

Zařízení v provozu od:  listopad 2011 (od července 2011 technologické zkoušky) 

 Kapacita a technologie kompostárny   - kapacita kompostárny je 4.000 tun, technologie EWA 

- po 2 až 3 dnech vzniká hotový produkt. 

spádová oblast kompostárny – město Jemnice 

nabídka služeb - pro dodržení dotačních podmínek operačního programu kompostárna prozatím 

nebude nabízet služby okolním obcím  

 

Kompostárna Jihlava - Henčov 

Umístění:  areál skládky Jihlava - Henčov 

Kontaktní osoba: Martin Tůma, technik 

Zařízení v provozu od:  2005 
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 Kapacita a technologie kompostárny   - kapacita kompostárny je 5.000 

tun 

- technologie – kompostování v krechtech 

nabídka služeb - Obcím a firmám je umožněno ukládání předepsaného bioodpadu za úplatu, občané 

města Jihlavy mají možnost odevzdat materiál vhodný do kompostu zdarma, pokud ho bude do 150 

kilogramů na osobu za rok 

 

Současný stav nakládání s bioodpady v Mikroregionu Telčsko: 

Nakládání s bioodpady je v současné době zajišťováno každou obcí zvlášť. Jedná se především o 

nakládání s odpady z údržby veřejné zeleně, částečně o biologicky rozložitelné odpady od občanů 

(odpady z údržby zahrad). V několika obcích Mikroregionu Telčsko byly v minulých letech realizovány 

pilotní projekty na podporu domácího kompostování a zlepšení systému nakládání s bioodpady 

v obci. 

Realizované projekty z oblasti nakládání s bioodpady v Mikroregionu Telčsko podpořené 

z grantového programu Bioodpady a Jdeme příkladem – předcházíme odpadům samostatného 

účelového rozvojového fondu - Fond Vysočiny: 

 2007 Pořízení kontejnerů na bioodpad – obec Panenská Rozsíčka 

 2008 Pořízení kontejnerů na bioodpad – městys Stará Říše 

 2009 Komplexní řešení omezení vzniku a využívání odpadů sídel obce Pavlov – obec Pavlov 

 2009 Jdeme příkladem  - městys Mrákotín 

 2010 Využití bioodpadu v Krahulčí 

 2011 Informační leták sběrného dvora 

 

Realizované projekty z oblasti nakládání s bioodpady v Mikroregionu Telčsko podpořené 

z Operačního programu Životní prostředí: 

 

 Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Telčsko 
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Zhodnocení funkčnosti a kvality stávajícího systému nakládání s komunálními odpady 

 

Převzato z:  

RNDr. Martina Vrbová, PhD. : Ekonomika odpadového hospodářství v obcích ČR – aktualizace údajů 

za rok 2011, Sborník přednášek Konference Odpady a obce „Hospodaření s komunálními odpady“, 

Hradec Králové 2012 

Náklady obcí v odpadovém hospodářství 

Hodnocení celkových nákladů odpadového hospodářství je poměrně obtížné. Je to způsobeno 

zejména neznalostí obcí o složení nákladových položek a rovněž také nedostatečně členěným 

účetnictví některých obcí nebo nevhodně uzavřenou smlouvou se svozovou firmou. 

Průměrné náklady na provoz odpadového hospodářství v obcích ČR byly pro rok 2011 stanoveny na 

912 Kč ± 64,5 Kč/obyvatele/rok. 

Nejvýznamnější nákladovou položkou pro všechny obce bez rozdílu je již několik let svoz a 

odstraňování směsných komunálních odpadů (47 – 68 % z celkových nákladů na odpadové 

hospodářství v obci). Produkce směsných komunálních odpadů, kterou vykázaly obce zapojené 

v systému EKO-KOM, byla v roce 2011 v průměru 217,4 kg/obyvatel/rok (cca o 2 % méně než v roce 

2010). 

Náklady na svoz a odstranění SKO se pohybují v rámci velikostních skupin obcí mezi 456 – 609 

Kč/obyvatele/rok (průměr 511 Kč/obyvatel/rok). V přepočtu na jednu tunu svezeného a 

odstraněného KO to představuje cca 2 369 Kč ± 418 Kč. 
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tabulka č.10: Vybrané náklady hospodaření s odpady v obcích ČR 

rok směsný KO 
objemný 

odpad 
koše tříděný sběr NO sběrné dvory černé skládky ostatní celkem 

 Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok 

2002 298,5 38,2 23,5 46 13,3 51,2 9,5 86,1 480,2 

2003 371,8 37,1 25 64,5 17,4 46,8 9,3 49,4 652,4 

2004 415,8 41,9 27,5 75,4 19,5 52 11,8 52,5 687 

2005 429,4 42,2 27,5 79,9 20,1 54,1 11,6 42,4 702,1 

2006 463,2 45,3 29,3 98,4 18 56,2 11,8 23 747 

2007 494,8 56,9 32,8 116,4 19,1 65,0 87,0 23,4 813,0 

2008 511,1 49,3 51,3 121,6 19,9 880,0 12,5 20,5 865,2 

2009 521,0 52,6 34,1 132,3 15,9 86,2 11,0 46,2 871,5 

2010 522,0 50,1 36,5 136,2 14,5 89,4 11,1 59,4 881,9 

2011 515,0 47,9 37,5 145,2 15,4 98,3 9,9 78,1 912,0 

Zdroj: EKO-KOM 2012 

 



  

  
 - 40 -    Str.40 

Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou se stal v posledních letech tříděný sběr využitelných 

složek komunálních odpadů (papír, plast, sklo, nápojové kartony). V roce 2011 tvořil 11,7 – 25,8 % 

z celkových nákladů na odpadové hospodářství obcí (průměr 15,9 %). Náklady jsou dány jednak 

investicí do sběrových nádob (pokud obec takovou investici učiní) a jednak vlastními provozními 

náklady. Ty jsou velmi variabilní, protože jsou do jisté míry ovlivňovány mírou poptávky a cenami 

druhotných surovin a rozsahem sytému tříděného sběru. Důležitou roli hraje také cenová politika 

svozových firem v jednotlivých regionech. 

Náklady na tříděný sběr byly v roce 2011 ve sledovaném vzorku 145,2 ± 43,7 Kč/obyvatel/rok (rozptyl 

nákladů je cca 30 %). 

tabulka č.11: Orientační náklady na tříděný sběr využitelných odpadů ve vzorku (r. 2011) 

velikost obce Kč/obyv. kg/obyv. Kč/kg 

do 500 158,6 33,7 4,7 

501 - 1000 134,0 31,5 4,3 

1001 - 5000 132,1 33,3 4,0 

5001 - 10 000 123,7 33,3 3,7 

10 001 - 20 000 117,7 33,9 3,5 

20 001 - 50 000 122,8 33,6 3,7 

50 001 - 100 000 113,8 23,5 4,9 

100 001 - 1 000 000 136,3 24,5 5,6 

nad 1 000 000 254,8 40,2 6,3 

celkem 145,2 32,7 4,4 

Zdroj: EKO-KOM 2012 

 

Příjmy obcí v odpadovém hospodářství 

Příjmová část obcí je nejčastěji tvořena poplatky od občanů, případně uživatelů rekreačních objektů, 

platbami právnických osob (živnostníků) zapojených do systému obce a případně tržbou za prodej 

druhotných surovin získávaných z odpadů. Významnou položku rovněž tvoří odměny systému EKO-

KOM a případně úspora nákladů či platby kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení. 

Průměrný poplatek od občanů v r. 2011 činil 454,1 Kč/obyvatele/rok (mírný nárůst oproti r. 2010). 

Poplatky vybrané od občanů a další příjmy však nepokrývají náklady obce na zajištění odpadového 

hospodářství. Obce v ČR průměrně doplácejí cca 30 % nákladů ze svých rozpočtů na odpadové 

hospodářství.  
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tabulka č.12: Bilance příjmů a nákladů v OH obcí ČR dle velikostních skupin 

 Rok 2011 

velikost obce od obyvatel živnostníci 
druhotné 
suroviny 

od chatařů odměna EK odměna KS 
příjmy 
celkem 

náklady 
celkem 

průměrně 
obec doplácí 

 Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok Kč/obyv./rok 

do 500 406,2 35,7 40,5 59,2 105,5 13,9 661,0 916,4 28% 

501 - 1000 416,3 35,3 29,5 46,9 97,2 13,1 638,4 849,0 25% 

1001 - 5000 426,7 45,0 21,8 34,0 99,7 11,2 638,5 852,1 25% 

5001 - 10 000 441,2 53,0 16,5 16,3 104,6 8,0 639,6 937,0 32% 

10 001 - 20 000 449,5 72,2 30,7 6,7 100,4 7,5 666,9 1 010,0 34% 

20 001 - 50 000 452,4 46,3 18,2 3,3 89,0 5,1 614,3 903,4 32% 

50 001 - 100 000 438,5 1,8 85,2 4,7 80,5 15,0 625,6 928,7 33% 

100 001 - 1 000 000 451,8   33,2   76,8 1,8 563,6 816,4 31% 

nad 1 000 000 560,1 1,3 9,5   125,2   696,1 988,7 30% 

celkem 454,1 29,4 20,5 27,0 98,2 8,4 637,6 912,0 30% 

Zdroj: EKO-KOM 2012 
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3.5 Bilance nákladů a příjmů v odpadovém hospodářství obcí Mikroregionu Telčsko 

Náklady a příjmy jednotlivých obcí Mikroregionu Telčsko jsou silně ovlivněny velikostí obce a počtem 

obyvatel. Mezi důležité faktory, které rovněž ovlivňují náklady odpadového hospodářství v obci, je 

množství vlastní produkce odpadů při samotné činnosti obce (investiční výstavba, opravy apod.), 

počet podnikatelských subjektů, které jsou zapojeny v systému obce, a provozování odpadkových 

košů, odstraňování velkoobjemových odpadů aj. Mezi hlavní příjmy patří výběr místního poplatku od 

občanů a dalších subjektů zapojených do obecního systému.  

Bilance nákladů v odpadovém hospodářství obcí Mikroregionu Telčsko 

Náklady jednotlivých obcí, městysů a měst závisí na propracovanosti jednotlivých obecních systémů. 

U svozu směsných komunálních odpadů se obce snaží prodloužit intervaly vývozu popelnic a tím 

snížit náklady a také motivovat občany, aby řádně odpady třídili a dostatečně využívali kapacitu 

sběrných nádob. Jednotlivé obce mají ostatní náklady na jednotlivé odpady různé a to zejména z 

důvodu počtu stanovišť kontejnerů na separovaný odpad, četnosti svozu separovaného odpadu, 

četnosti mobilních svozů objemných a nebezpečných odpadů nebo provozování sběrných dvorů, 

provozování odpadkových košů, provádění propagace a osvěty apod.  

Nejvýznamnější nákladovou položkou pro všechny obce bez rozdílu je svoz a odstraňování směsných 

komunálních odpadů (46 - 84 procent z celkových nákladů v obci v roce 2011). Průměrná produkce 

směsných komunálních odpadů, kterou vykázaly obce Mikroregionu, byla v roce 2011 od 113,32 – 

369,14 kg/obyvatele.rok-1. Náklady na svoz a odstranění směsného KO se pohybují mezi 292 - 855 

Kč/obyvatele.rok-1.  

Náklady na směsný komunální odpad jsou tvořeny náklady na sběr a svoz a náklady na odstranění, tj. 

skládkování a spalování. Náklady na skládkování v roce 2011 byly 500 – 2 506 Kč/t včetně poplatku.  

Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou je tříděný sběr využitelných složek komunálních 

odpadů (především se jedná o komodity papír, plast, sklo, nápojové kartony a příp. kovy).  Náklady na 

tříděný sběr byly v roce 2011 31 – 400 Kč/obyvatele/rok. Náklady jsou dány jednak investicí do 

sběrových nádob (pokud obec takovou investici učiní) a jednak vlastními provozními náklady. Ty jsou 

velmi variabilní, protože jsou do jisté míry ovlivňovány mírou poptávky a cenami druhotných surovin. 

Důležitou roli hraje také cenová politika svozových firem.  
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tabulka č.13: Porovnání nákladů na tříděný sběr a teoretické ceny za skládkování stejného množství odpadů  

obec 

celkové 
množství 
tříděných 
odpadů 

cena 
skládkování        

1 t SKO 

celková cena za 
skládkování 

tříděných 
odpadů 

náklady na 
tříděný sběr 

dle dotazníků 
obec 

celkové 
množství 
tříděných 
odpadů 

cena 
skládkování        

1 t SKO 

celková cena za 
skládkování 

tříděných 
odpadů 

náklady na 
tříděný sběr 

dle dotazníků 

pořadí t Kč/t Kč Kč pořadí t Kč/t Kč Kč 

1 1,1755 2 229 2 620  25 7,0472   36 157 

2 0,0000 948 
 

 26 1,5026 800 1 202 
 

3 1,0208 948 968  27 1,6920 2 265 3 832 8 784 

4 1,4275 1 498 2 138 4 932 28 4,9233 1 080 5 317 19 800 

5 4,2147 993 4 185 22 275 29 3,9000    

6         30 1,9800   12 660 

7 1,7874 500 894 16 811 31 1,7376 1 057 1 837 17 314 

8         32 4,0994 660 2 706 24 057 

9 1,6290 2 506 4 082 10 503 33 15,4338 2 423 37 396 48 612 

10 1,1910 1 715 2 043 
 

34 3,2762 1 400 4 587 12 870 

11 2,3290 1 320 3 074 24 713 35 6,6177 972 6 432 35 068 

12 1,9320 
   

36 13,7320 993 13 636 63 176 

13 2,4026 1 248 2 998 5 066 37 1,8000   14 816 

14 6,7000 993 6 653 26 800 38 2,7300 1 400 3 822 20 000 

15 2,2800 1 288 2 937 19 072 39 2,1090 1 150 2 425 10 951 

16 3,0962 1 011 3 130 22 562 40 10,7300 500 5 365 37 884 

17 4,3230 948 4 098 19 650 41 14,2862 800 11 429 118 752 

18 8,9000 950 8 455 64 875 42 1,8745 948 1 777  

19 9,2200 
  

68 535 43        

20 1,9806 800 1 584 16 957 44 1,8789 
  

 

21       8 925 45 3,7510 993 3 725 16 280 

22 2,7578   27 146 46 2,5440    

23 7,8500   71 303 47         

24 1,5700 993 1 559 
 

48 196,2362 2 229 437 410 943 044 

Zdroj: Dotazníkové šetření u členských obcí Mikroregionu Telčsko, 2012 

Pozn. zpracovatele: chybějící údaje jsou důsledkem neposkytnutí podkladových dat ze strany dotazovaných obcí pro související výpočty 
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Mezi další významné nákladové položky patří v obcích Mikroregionu Telčsko zajištění mobilních sběrů 

nebezpečných a velkoobjemových odpadů. V roce 2011 byly náklady na zajištění mobilního sběru 

nebezpečných odpadů 9 – 111 Kč/obyvatele/rok a náklady na zajištění mobilního sběru 

velkoobjemových odpadů 12 – 114 Kč/obyvatele/rok. 

Do celkových nákladů odpadového hospodářství obcí jsou dále zahrnovány náklady na provoz 

sběrných dvorů a sběrných míst, třídění biologicky rozložitelných odpadů, náklady spojené s údržbou 

obecní zeleně, veřejných prostranství, úklid košů a černých skládek a samozřejmě s tím vším spojená 

administrativa a náklady na informování veřejnosti a propagaci. 

Celkové náklady odpadového hospodářství se v obcích Mikroregionu Telčsko v roce 2011 pohybovaly 

v rozmezí 370 – 1100 Kč/obyvatele/rok. 
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tabulka č.14: Náklady odpadového hospodářství v členských obcích Mikroregionu Telčsko  

pořadí 

náklady na 
svoz 

tříděných 
odpadů 

třídění 
biologicky 

rozložitelných 
odpadů 

SD 
NO - mobilní 

sběr 

objemné 
odpady - 

mobilní svoz 

náklady na 
svoz SKO 

podíl na 
celkových 
nákladech 

OH 

ostatní 
náklady 

celkové 
náklady 

podíl 
nepokrytých 
nákladů OH 

  Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele % Kč/obyvatele Kč/obyvatele % 

1 0 0 0     0   0,00 438 -41% 

2 0 0 0     0   0,00 578 -61% 

3 0 0 0     0   0,00 0   

4 88 0 0   41,07 413 76% 0,00 542 -85% 

5 218 0 0 61,13   588 67% 0,00 874 -26% 

6 0 0 0     0   0,00 0   

7 400 0 0 33,00 88,71 523 50% 0,00 1 045 -44% 

8 0 0 0     0   0,00 0   

9 122 0 0 110,87 62,21 638 59% 17,44 1 073 -57% 

10 0 0 0 42,05   550 80% 0,00 689 -43% 

11 195 0 0 55,09 15,16 435 62% 0,00 700 -26% 

12 0 0 0     0   0,00 0   

13 58 0 3,01     383 86% 0,00 444 10% 

14 31 0 0 12,58 55,44 788 87% 18,44 905 -38% 

15 93 0 0 51,75 79,29 473 63% 56,92 754 -33% 

16 163 0 0 31,24 41,29 620 72% 0,00 856 -42% 
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pořadí 

náklady na 
svoz 

tříděných 
odpadů 

třídění 
biologicky 

rozložitelných 
odpadů 

SD 
NO - mobilní 

sběr 

objemné 
odpady - 

mobilní svoz 

náklady na 
svoz SKO 

podíl na 
celkových 
nákladech 

OH 

ostatní 
náklady 

celkové 
náklady 

podíl 
nepokrytých 
nákladů OH 

  Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele % Kč/obyvatele Kč/obyvatele % 

17 103 0 0 27,14 39,99 530 76% 0,00 701 -32% 

18 96 28,59 126,66 35,21   321 46% 40,74 702 -59% 

19 261 0 0   109,44 0 0% 0,00 370 -50% 

20 274 0 0     559 59% 0,00 955 -10% 

21 103 0 0     607 75% 0,00 813 -18% 

22 139 0 0 28,60 31,66 0 0% 0,00 603 -34% 

23 213 0 0 7,52 68,96 514 60% 47,76 851 -15% 

24 0 0 0     0   0,00 551 -21% 

25 87 0 0 9,42 114,00 436 67% 0,00 647 -25% 

26 0 0 0     0   0,00 0   

27 122 0 0   44,85 507 64% 0,00 796 -50% 

28 341 0 0 38,47   626 62% 0,00 1 006 -100% 

29 0 0 0     0   0,00 0   

30 57 0 0     502 90% 0,00 559 -24% 

31 80 0 0     0 0% 0,00 80 404% 

32 206 0 0 37,48 11,69 315 55% 0,00 570 -15% 
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pořadí 

náklady na 
svoz 

tříděných 
odpadů 

třídění 
biologicky 

rozložitelných 
odpadů 

SD 
NO - mobilní 

sběr 

objemné 
odpady - 

mobilní svoz 

náklady na 
svoz SKO 

podíl na 
celkových 
nákladech 

OH 

ostatní 
náklady 

celkové 
náklady 

podíl 
nepokrytých 
nákladů OH 

  Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele Kč/obyvatele % Kč/obyvatele Kč/obyvatele % 

33 53 0 21,05 9,12 43,13 411 71% 40,31 578 4% 

34 146 0 0 91,35 91,35 855 71% 24,02 1 208 -47% 

35 170 0 0 111,39 61,06 444 50% 101,94 889 -69% 

36 93 0 0 20,65 19,18 340 68% 26,18 499 -14% 

37 280 0 0     0   0,00 478 -22% 

38 114 0 0     609 84% 0,00 723 -36% 

39 123 0 0     292 53% 134,83 550 -66% 

40 281 0 0     362 56% 0,00 642 11% 

41 157 0 0 63,38 25,85 480 66% 0,00 727 -36% 

42 0 0 0     0   0,00 805 -77% 

43 0 0 0     0   0,00 584 -66% 

44 0 0 0     0   0,00 370 -38% 

45 173 0 0 15,21   357 65% 0,00 545 -9% 

46 0 0 0     0   0,00 404 -27% 

47 0 0 0     0   0,00 208   

48 165 0 114,57     601 55% 219,05 1 100 -31% 

Zdroj: Dotazníkové šetření u členských obcí Mikroregionu Telčsko, 2012 

Pozn. zpracovatele: obce č. 3, 6, 8, 12, 26, 29 a 47 neposkytly v dostatečném rozsahu podkladová data pro sestavení tabulky č. 14. 
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tabulka č.15: Ceny vývozů nádob na tříděné komodity a směsný komunální odpad v roce 2011  

 

  plasty sklo papír SKO 

  240 1100 240 1100 1300 240 1100 110 120 1100 

  Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

 cena 43 - 88 170 - 409 43 - 240 160 - 275 290 - 350 43 - 174 160 - 280 28,60 - 50,50 50,50 - 62 350 

medián 87 225 87 220 290 87 250 50,5 50,50 350 

Zdroj: Dotazníkové šetření u členských obcí Mikroregionu Telčsko, 2012 

Pozn.: Ceny vývozů nádob jsou uváděny bez DPH. 

Pozn. zpracovatele: obce č. 15, 28, 29, 35, 38 a 43 neposkytly podkladová data pro sestavení tabulky č. 15. 
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Bilance příjmů v odpadovém hospodářství obcí Mikroregionu Telčsko 

Příjmová část odpadového hospodářství obcí Mikroregionu Telčsko je tvořena nejčastěji poplatky od 

občanů, od rekreantů, platbami právnických osob ("živnostníků") zapojených do systému obce, 

případně tržbou za prodej druhotných surovin získávaných z odpadů. Další příjmy pocházejí z odměn 

systému EKO-KOM, případně z úspor nákladů či plateb kolektivních systémů zpětného odběru 

elektrozařízení. 

Pro stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů popř. jiného druhu platby za nakládání s odpady 

existuje několik způsobů - obec však může obecně závaznou vyhláškou stanovit pouze jeden ze tří 

níže uvedených způsobů, jelikož platby mezi sebou nelze vzájemně kombinovat. Dva způsoby plateb 

upravuje zákon o odpadech a třetí je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Je zcela v samostatné působnosti 

obcí jaký způsob platby na svém území zavedou a stejně tak je plně v jejich působnosti stanovení výše 

poplatku. Jednotlivé způsoby plateb za komunální odpad jsou: 

a) Úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Jde o tzv. smluvní poplatek, neboli úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů podle ustanovení § 17 odst. 5 zákona o odpadech.  

b) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek“). V tomto případě, jako u jediného ze 

tří druhů poplatku, je zákonem stanovena jeho horní hranice, tj. maximálně 500,- Kč za osobu a 

kalendářní rok. Místní poplatek je upraven zákonem o místních poplatcích, který má ve své správě 

Ministerstvo financí. V praxi je v České republice nejrozšířenější. Tento místní poplatek, který je 

dvousložkový a který může maximálně dosáhnout výše 500,- Kč za osobu a za kalendářní rok stanoví 

obecně závazná vyhláška obce a platí se obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se 

na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. 

Možnosti osvobození 

Zákon o místních poplatcích dává obci v ustanovení § 14 odst. 2 možnost, aby obecně závaznou 

vyhláškou osvobodila od placení poplatku určité kategorie osob (např. osoby ve starobním či 

invalidním důchodu, tělesně postižené, děti do určitého věku apod.). 
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c) Poplatek za komunální odpad. Tento třetí způsob platby upravuje podobně jako první zákon o 

odpadech (§ 17a). Obec ho může stanovit obecně závaznou vyhláškou, vykonává správu tohoto 

poplatku a je jejím příjmem. 

Zdroj: MŽP : Komunální odpady – právní úprava, www.mzp.cz (online), (cit. 20. 7. 2012), dostupné z 

http://www.mzp.cz/cz/komunalni_odpady_uprava 

Výše místního poplatku se v obcích Mikroregionu Telčsko v roce 2011 pohybovala v rozmezí 100 – 

500 Kč/obyvatele/rok. Mezi další vybírané poplatky patřily: 

 poplatek od rekreantů  

Poplatek od rekreantů, který se v obcích, které poskytly podkladová data, se pohybuje rovněž 

v rozmezí 100 – 500 Kč/rok. V tomto případě se však jedná o platbu za rekreační objekt. 

 poplatek od ostatních původců odpadu za využívání systému obce  

Poplatek od ostatních původců odpadu za využívání systému obce, který se v obcích, které 

poskytly podkladová data, pohybuje v rozmezí 200 – 500 Kč/rok.  

 systém platby za vývoz nádob 

Systému platby za vývoz nádob využívá obec Třeštice a Růžená. Jako doplňkový využívají 

tento způsob město Telč a obec Vanov. 

 poplatek za známky za výsyp nádoby  

Využití tohoto druhu poplatku uvedly pouze 4 obce. Výše poplatku za známky za výsyp 

nádoby jsou v rozmezí 40 – 400 Kč. 

Důležitý údaj vyplývající z tab. č. 16 uvádí, že malé obce, u nichž jsou náklady vyšší, zpoplatňují své 

občany daleko méně než města s nižšími náklady. Souhrnně lze říci, že přestože zákonná hranice u 

místního poplatku dosahuje 500 Kč/obyvatele, velká část obcí tuto hranici nevyužívá. 
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tabulka č.16: Výše vybíraných poplatků za nakládání s odpady v roce 2011  
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pořadí Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč pořadí Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1   350           25 408 408       408   

2 250 250           26 294             

3             40 27 400 400           

4 100 100           28 0 0           

5 450 450           29 400 400           

6             70 30 400 400           

7 300             31 400 400         400 

8             60 32 350 350           

9 250 250 3 150         33 500             

10 400 400           34 400 400           

11 0 0 2 100 1 050 500     35 200 200       200   

12 285 285           36 400 400           

13 100 350       250   37  280             

14 500 500       500   38 450 500           

15 500 500           39 294 294           

16 390 390           40 450             

17 500 500       500   41 470 470           

18 250         250   42 100             

19 180             43 200             

20 350 350           44             70  

21 500 500           45 400 400           

22 285 285         95 46 350              

23       2 400       47 300 300           

24 450 450           48 500   3 307 2 050       

Zdroj: Dotazníkové šetření u členských obcí Mikroregionu Telčsko, 2012
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tabulka č.17: Celkové příjmy odpadového hospodářství členských obcí Mikroregionu Telčsko v roce 

2011  

pořadí celkové příjmy pořadí celkové příjmy 

 
Kč/obyvatele 

 
Kč/obyvatele 

1 258 25 484 

2 227 26 317 

3 117 27 400 

4 80 28 0 

5 648 29 542 

6 0 30 424 

7 588 31 404 

8 333 32 487 

9 457 33 601 

10 391 34 644 

11 521 35 278 

12 395 36 429 

13 490 37 372 

14 560 38 459 

15 502 39 186 

16 498 40 714 

17 474 41 466 

18 285 42 184 

19 183 43 200 

20 862 44 231 

21 665 45 494 

22 397 46 295 

23 721 47 42 

24 434 48 754 

Zdroj: Dotazníkové šetření u členských obcí Mikroregionu Telčsko, 2012 

Pozn. zpracovatele: obec č. 6 neposkytla podkladová data pro sestavení tabulky č. 17, obec č. 28 

nemá žádné příjmy z oblasti odpadového hospodářství. 

Mezi další příjmy obcí Mikroregionu Telčsko patří: 

 Příjmy z prodeje druhotných surovin bez plateb od společnosti EKO-KOM, a.s. 

Příjmy za druhotné suroviny uvedlo pouze 5 obcí.  

 Platby od společnosti EKO-KOM, a.s. 

Příjmy od společnosti EKO-KOM, a.s. uvedlo 27 obcí.  

 Platby od kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení 

Příjmy od kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení uvedlo 9 obcí.  
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Se společností EKO-KOM a.s. spolupracuje většina obcí Mikroregionu Telčsko. Spolupráci s touto 

společností nově navázaly obce Mysliboř a Urbanov. Některé členské obce, např. Volevčice, Dyjice a 

Zdeňkov o spolupráci se společností EKO-KOM a.s. uvažují. 

Pro efektivnější a nákladově méně náročné odpadového hospodářství obce je hlavním cílem obcí 

zvýšit množství vytříděných a využitelných odpadů, což může znamenat zvýšení příjmů za prodej 

druhotných surovin, ovlivnit konečnou výši nákladů spojených s nakládáním s odpady, nebo také 

může dojít ke zvýšení odměny od společnosti EKO-KOM a.s. Podporou zvyšování třídění odpadů může 

dojít ke zmizení některých odpadů jak z evidence, tak i z nákladové části, protože se stanou použitým 

výrobkem se zpětným odběrem (zpětný odběr elektrozařízení).  

 

3.6 Celkové shrnutí analýzy odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko 

Jak vyplývá z výše uvedených informací, odpadové hospodářství jednotlivých obcí Mikroregionu 

Telčsko je  značně rozdílné a jen velmi malá část členských obcí má v odpadovém hospodářství vyšší 

příjmy než výdaje, z čehož vyplývá, že většina obcí v současné době doplácí cca 9 - 85 procent 

nákladů na odpadové hospodářství ze svých rozpočtů. Naprostou výjimkou je obec Olší, která provoz 

odpadového hospodářství hradí kompletně z obecního rozpočtu. 

Odpadové hospodářství na území Mikroregionu Telčsko není nijak centrálně organizováno, každá 

obec si veškeré služby spojené s nakládáním s odpady zajišťuje sama. V důsledku toho lze 

vypozorovat i různé přístupy k naplňování cílů odpadového hospodářství a k ekonomické stránce 

odpadového hospodářství. V rámci Mikroregionu Telčsko zcela jistě existuje prostor pro zavádění 

nových opatření, která spadají do všech stupňů hierarchie nakládání s odpady a dále splňují teze 

projektu ISNOV, FUWA a dalších koncepčních materiálů. 

V rámci spolupráce pod záštitou Mikroregionu Telčsko bylo v poslední době realizováno několik 

projektů pro zlepšení kvality nakládání s odpady, ale vždy se jednalo pouze o jednorázové záležitosti. 

 

Potenciál úspor nákladů v odpadovém hospodářství Mikroregionu Telčsko 

Ze získaných podkladů lze získat informaci, že celkové náklady odpadového hospodářství 

Mikroregionu Telčsko, činí cca 12 mil. Kč. Pokud by bylo možné aplikovat v každé skupině nákladů 

spojených s odpadovým hospodářstvím nejlepší provozovanou praxi v některé členské obci 

Mikroregionu Telčsko, lze jednoduchým výpočtem dojít k závěru, že v rámci Mikroregionu Telčsko by 

bylo možné uspořit až cca 5,9 milionu Kč. 
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3.7 Strategické projekty 

ISNOV (Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina) 

Projekt ISNOV se zabývá komplexním řešením budoucnosti odpadů vyprodukovaných na území Kraje 

Vysočina. V rámci projektu byly zmapovány stávající systémy pro nakládání s komunálními odpady a 

zhodnocena jejich funkčnost, provedena vyhodnocení současných kapacit zařízení pro nakládání s 

odpady a porovnání nákladů jednotlivých způsobů nakládání s komunálním odpadem (KO). Dále byla 

provedena analýza produkce a složení KO v Kraji Vysočina a vyhodnoceny jejich energetické hodnoty 

včetně zmapování stavu energetického prostředí celého kraje. Dokumentace Integrovaného systému 

nakládání s odpady rovněž obsahuje vytipování vhodných lokalit pro umístění zařízení k 

energetickému využití odpadů (ZEVO) ve městě Jihlavě, vyhodnocení nejvýhodnější lokality a také 

návrh možných lokalit pro umístění překládacích stanic v souvislosti s výstavbou ZEVO. 

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina do budoucna v návrhu řešení kromě 

vytvoření integrované sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady počítá především s 

předcházením vzniku komunálních odpadů, s maximalizací separace všech jeho využitelných složek i 

se zvýšením materiálového využití a přímým energetickým využitím směsných komunálních odpadů. 

FUWA 

FUWA je tříletý přeshraniční česko-rakouský projekt (podpořen z OP Evropská územní spolupráce 

Rakousko – Česká republika 2007–2013), který řeší postupy, jak zkvalitnit způsoby nakládání s 

odpady, podporuje výměnu přeshraničních zkušeností a umožňuje vypracování konceptů a hledání 

nových řešení na všech stupních hierarchizace odpadu, zejména pro struktury osídlení v malých 

obcích v příhraničních regionech. Nositelem projektu je Energetická agentura Vysočiny a dalšími 

partnery jsou Mikroregion Telčsko a dva partneři z Rakouska (vídeňská univerzita BOKU - Institut pro 

odpadové hospodářství a Österreichisches Ökologie-Institut). 

Projekt se zabývá jak biologicky rozložitelnými odpady, tak směsným komunálním odpadem a 

ostatními odpady (vypracování podrobné alternativní podkladové studie posuzující varianty 

nakládání s BRO a s SKO a ostatními odpady) a rovněž se věnuje problematice opětovného použití a 

využití odpadu. Nemalá část aktivit projektu je spojena s osvětovou činností napříč spektrem cílových 

skupin (státní správa a samospráva, školská zařízení, podnikatelé, široká veřejnost) s následnou 

realizací celkem 6 pilotních projektů (3 v obcích v ČR a 3 v Dolním Rakousku a Vídni). Další milníky 

projektu zahrnují vytvoření vyhledávací studie navrhující optimální umístění technologických celků 

pro nakládání s odpady v Kraji Vysočina a vytvoření studie popisující region a zhodnocující očekávané 

ekologické dopady po aplikování navržených opatření. 
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Komentář: 

Oba výše uvedené projekty jsou strategickými dokumenty pro vývoj odpadového hospodářství v Kraji 

Vysočina i v Mikroregionu Telčsko. Vzhledem k očekávanému vývoji, který v blízké budoucnosti 

předpokládá zvyšování cen skládkování odpadů a v konečném stádiu i jeho úplný zákaz, je nutné 

hledat opatření, která vzniku odpadů předcházejí, popř. umožňují jejich další využití (materiálové, 

energetické). Variabilní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství Kraje 

Vysočina, která vznikla jako základní dokument k projektu ISNOV prokázala nezbytnost realizovat 

opatření pro minimalizaci a recyklaci odpadů, ale také nutnost vybudování zařízení pro energetické 

využití odpadů, bez kterého by nebylo v budoucnu možné splnit limity stanovené pro využití odpadů. 
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4 Vývoj odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko a navrhovaná opatření 

 

4.1 Nová legislativa související s odpadovým hospodářstvím 

 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 

 

Od 1. 4. 2012 je v platnosti novela zákona o veřejných zakázkách. Změny provedené v zákoně 

zpřísňují celý proces zadávacího řízení a přispívají k transparentnosti vynakládání veřejných 

prostředků. Mezi hlavní změny patří zejména snížení limitů pro veřejné zakázky, které jsou určující 

pro stanovení povinnosti zadavatele postupovat podle tohoto zákona. Významné změny byly 

provedeny i v prokazování technické, ekonomické a finanční kvalifikace. Mezi další změny patří 

zdvojnásobení sankcí ukládaných ÚOHS a skutečnost, že zadavatel je povinen poskytovat informace 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Novela zákona o veřejných zakázkách se významně dotýká i oblasti odpadového hospodářství. 

Změny, které novela přináší, budou v mnoha případech znamenat nutnost provést nový výběr 

dodavatele služeb v odpadovém hospodářství (sběr a svoz odpadů, provoz sběrných dvorů apod.), a 

dále se budou promítat do nově uzavíraných smluvních vztahů. 

 

Zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 

Zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích umožňuje 

městům a obcím od 1. 1. 2013 zvýšit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Doposud se místní poplatek za odpady skládal podle zákona č. 565/1990 Sb. ze dvou částí. První 

tvořila částka za tříděný odpad, která nesměla překročit 250 Kč na jednu fyzickou osobu za kalendářní 

rok. Druhou část místního poplatku obce stanovovaly na základě svých skutečných nákladů na svoz 

netříděného odpadu - ovšem i v tomto případě byl nejvyšší limit 250 Kč. Celkem tedy místní poplatek 

za odpady dosud nesměl překročit 500 Kč na občana. 

Od 1. 1. 2013 poplatek i nadále sice zůstává složen ze dvou částí - úhrady za tříděný odpad a úhrady 

za svoz netříděného odpadu, avšak zatímco úhrada za tříděný odpad nadále nesmí překročit původní 

výši 250 Kč, úhrada za svoz netříděného odpadu (vypočítává se podle skutečných nákladů obce na 

sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím kalendářním roce) může vzrůst ze 

současných (až) 250 Kč na (až) 750 Kč. Celkem tedy obyvatel obce může nově platit až 1000 Kč ročně. 
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Novinkou je i to, že obce mohou začít vybírat poplatky za odpady i od cizinců, kteří mají v České 

republice povolení k dlouhodobému pobytu. Poplatky za odpady nově zaplatí i vlastníci tzv. 

rekreačních apartmánů, kteří v domech nebydlí, ale bytové jednotky pronajímají. Podle zákona o 

místních poplatcích mají nyní povinnost platit poplatky za odpady jenom lidé, kteří jsou v obci 

přihlášeni k trvalému pobytu nebo zde vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci. 

 

4.2 Návrh opatření 

 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že přestože jsou současné náklady na provoz odpadového 

hospodářství jednotlivých obcí pod republikovým průměrem, výše poplatku od obyvatel a další 

příjmy v rámci odpadového hospodářství náklady na systém nepokrývají.  

Pokud budou mít obce zájem udržet výši poplatku od obyvatel na současné výši, popř. nenastavovat 

max. limit poplatku (s platností od 1. 1. 2013 nově stanoven až na 1 000 Kč/obyvatele), což bude v 

souvislosti se zvyšováním cen za skládkování stále náročnější, bude třeba v budoucnu hledat 

možnosti optimalizace sběru odpadu, hledat cesty, jak snížit náklady na separovaný sběr a 

maximalizovat výši podpory od společnosti EKOKOM.  

Odklon od skládkování lze zajistit tříděním textilu a doplňkovým sběrem kovů. Sběr kovů lze v obci 

zajistit na příklad ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů nebo jiným spolkem, který provede 

několikrát do roka sběr kovového odpadu, kterým získá příspěvek na svoji činnost a městu či obci tak 

ulehčí od nákladů na skládkování odpadu. Sběr textilu lze zajistit ve spolupráci s charitativními 

organizacemi, které běžně organizují sbírky a sami zajišťují odvoz převzatého ošacení. Pro zajištění 

odklonu od skládkování hraje důležitou roli také prevence vzniku odpadu. Ta se dá zajistit organizací 

burz odívání, bazarů a dalších aktivit, kterých se mohou ujmout různé zájmové spolky ve městě či 

obci. 

Navýšení příjmů od společnosti EKO-KOM lze zajistit několika způsoby. Prvotní snahou by se mělo 

stát zajištění vyšší výtěžnosti tříděného sběru odpadu v jednotlivých obcích a rovněž zvýšení 

efektivnosti zaplněnosti nádob. Těchto cílů nelze dosáhnout bez zajištění přímé spolupráce obyvatel. 

Snadno dosažitelný příjem do rozpočtu představuje zaevidovaní odděleného sběru bílého a 

barevného skla a zavedení odděleného sběru nápojových kartonů, díky kterému obce mohou 

dosáhnout na bonus za sběr čtyř komodit a bonus za dvousložkový sběr skla. 

Níže uvedené body předkládají další doporučení pro jednotlivé obce, městyse, město Telč i 

Mikroregion Telčsko pro zlepšení stavu odpadového hospodářství: 
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Mikroregion Telčsko 

 Využít některý ze stávajících subjektů, který sdružuje a hájí zájmy členských obcí 

Mikroregionu Telčsko, popř. založit novou organizaci pro centrální řešení některých otázek 

odpadového hospodářství v zájmu členských obcí (např. výběr svozové společnosti) 

 Realizovat projekty pro zkvalitnění nakládání s odpady v členských obcích (administrativní 

záštita, splnění podmínek dotačního titulu apod.) 

 Možnosti využití nově vybudovaných kapacit pro nakládání s BRO mimo Mikroregion Telčsko 

– kompostárny v Dačicích a Jemnici 

Možné vykonávané činnosti: 

• Realizace a organizace sběru, využití, nakládání a třídění odpadů 

• Stanovení a úprava poplatků za odpady 

• Koordinace obcí, společná jednání o smlouvách 

• Zadávání zakázek na sběr, dopravu, využití, odstranění 

• Zřízení a provoz zařízení 

Výhody: 

• Služby pro řadu obcí zajišťované týmem odborníků 

• Úspora administrativních nákladů 

• Optimalizace financování nákladů v souvislosti s odpady 

• Dlouhodobě udržitelný systém (ekonomický, sociální, environmentální) 

• Transparentní utváření cen a vztahů, veřejná kontrola 

• Maximálně efektivní nastavení logistiky systému 

• Možnost uplatnění i jiných, než pouze ekonomických kritérií 

• Nastavení poplatků dle skutečných nákladů 
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Obce do 500 obyvatel 

 Maximální spolupráce s Mikroregionem Telčsko na realizaci společných projektů 

podporujících zkvalitnění nakládání s odpady v konkrétní obci (doplnění sběrné sítě, podpora 

domácího kompostování) 

 Zveřejňování informací o konání akcí podporujících předcházení vzniku odpadů (sbírky 

šatstva organizované charitou) 

 Důsledné sledování množství vytříděného odpadu a s tím spojenou efektivnost sběrné sítě 

 Využití zapojení do programu pro bezplatné předání vysloužilých elektrozařízení 

 Spolupráce s místními organizacemi (např. SDH, místní spolky) na organizaci nakládání 

s odpady – např. organizace sběru kovů, vysloužilých elektrozařízení 

 Rozvoj informovanosti občanů o odpadovém hospodářství (zkvalitnění označení nádob 

určených pro třídění, další způsoby seznámení občanů s označováním jednotlivých druhů 

odpadů, aktualizace webových stránek obcí – dostupnost sběrné sítě, termíny svozů, 

výsledky třídění v obci apod. 

 

Obce 500 – 1 000 obyvatel 

 Zveřejnění seznamu sběrných míst pro předání odpadů (baterie, zářivky, pneumatiky, prošlé 

léky, použité oleje apod.) 

 Využití zapojení do programu pro bezplatné předání vysloužilých elektrozařízení 

 Rozvoj informovanosti občanů o odpadovém hospodářství (zkvalitnění označení nádob 

určených pro třídění, další způsoby seznámení občanů s označováním jednotlivých druhů 

odpadů, aktualizace webových stránek obcí – dostupnost sběrné sítě, termíny svozů, 

výsledky třídění v obci apod. 

 Zpoplatnění podnikatelských subjektů zapojených do obecního systému nakládání s odpady 

 

Město Telč  

 Vybudování nových sběrných míst  - lokalita U Štěpnického rybníka 

 Doplnění sběrné sítě, zejména doplnění stávajících stání o nádoby na papír a bílé sklo 

 důsledné sledování efektivnosti sběrné sítě 

 Zveřejnění aktualizovaného seznamu sběrných míst pro předání odpadů (baterie, zářivky, 

pneumatiky, prošlé léky, použité oleje apod.) 
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 Zvýšení informovanosti obyvatel o konání akcí spojených s předcházením vzniku odpadů 

(sbírky šatstva organizované charitou, konání bazarů apod.), o možných způsobech třídění 

odpadů a dalším nakládání s odpady 

 Vývoj tlaku na svozovou firmu pro zavedení přesnější evidence odpadů (vážení) 

 Rozšíření možnosti odložení drobných vysloužilých elektrozařízení 

 Rozšíření nabídky služeb společnosti Služby Telč, s.r.o. – bezplatný odběr vysloužilého 

elektrozařízení 

 Další podpora domácího kompostování a vzdělávání občanů v oblasti nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady – informace o úspěšnosti realizovaného projektu, o dalším vývoji  

 Program vzdělávání na školách – podpora stávajících vzdělávacích programů zaměřených na 

nakládání s odpady  

 Rozvoj informovanosti občanů o odpadovém hospodářství (zkvalitnění označení nádob 

určených pro třídění, další způsoby seznámení občanů s označováním jednotlivých druhů 

odpadů, aktualizace webových stránek obcí – dostupnost sběrné sítě, termíny svozů, 

výsledky třídění v obci apod. 

 Vybudování nového sběrného dvora v Telči, popř. rozšíření seznamu skupin odpadů, které lze 

v rámci sběrného dvora odevzdat 

Vybudování nového sběrného dvora v Telči 

V současné době jsou v Telči provozovány dva sběrné dvory, ani jeden však nemá optimální 

podmínky pro převzetí odpadů od občanů a ani jeden ze sběrných dvorů nenabízí převzetí k využití či 

odstranění všech skupin odpadů. 

Připravovaným záměrem je vybudování nového sběrného dvora, který by nabídl optimální podmínky 

pro převzetí odpadů od občanů (dobrá dopravní dostupnost, možnost přivézt odpady automobilem 

až k určenému kontejneru, rozšíření seznamu přebíraných odpadů atd.). 

 

 

 

 

 

 



 

- 61 -  

Schéma možného rozvržení sběrného dvora 

 

Popis obrázku: 1 – rozmístění kontejnerů na odpad, 2 – zastřešený uzamykatelný prostor pro 

uskladnění některých druhů odpadů, 3 – vjezd a výjezd ze sběrného dvora 

 

Popis obrázku: 1 – rozmístění kontejnerů na odpad, 2 – zastřešený uzamykatelný prostor pro 

uskladnění některých druhů odpadů, 3 – vjezd a výjezd ze sběrného dvora 

V rámci plánování nového sběrného dvora byly navrženy dvě lokality pro vybudování nového 

sběrného dvora. O umístění, popř. vybudování nového sběrného dvora však bude rozhodovat řada 

pozitivních i negativních faktorů. 

Navrhované lokality: 

Lokalita u Nádraží 

Tato lokalita je občanům dobře známá díky v současné době provozovanému sběrnému dvoru. Mezi 

další přednosti patří dobrá dopravní dostupnost a umístění v dostatečné vzdálenosti od obytné 
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zástavby, cca 250 m. Jako negativum se v tomto případě jeví fakt, že pozemky pro výstavbu sběrného 

dvora nejsou v majetku města Telč. 

Lokalita Cihelna 

Naopak pozemky v lokalitě Cihelna, které by rovněž mohly posloužit k výstavbě sběrného dvora, jsou 

v majetku města Telč. Nevýhodou je v tomto případě vzdálenost od města Telč cca 2 km od města. 

 

Návrh nových zařízení 

Při plánování budoucí podoby odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko jako celku je nutné 

vzít v úvahu řadu faktorů, které mají na oblast odpadového hospodářství přímý či nepřímý vliv. 

V souvislosti s oběma strategickými projekty (ISNOV, FUWA) je nutné uvažovat nad vazbami nejen 

regionálními, ale také krajskými, celorepublikovými i přeshraničními a dodržet návaznost na 

vypracované dokumenty. Zároveň je nutné dodržovat hierarchii nakládání s odpady, kterou uvádí 

evropská směrnice o odpadech č. 2008/98/ES. 

Z analýzy odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko vyplývá, že se v zájmovém území 

nenachází žádné centrum pro nakládání s odpady (shromažďování, třídění, využití), které by mělo 

regionální význam. Proto je do budoucna nutné v návaznosti na realizaci projektu ISNOV zvážit 

vybudování dalších zařízení pro podporu odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko: 

 třídící linka 

 překladiště odpadů 

 sběrný dvůr 

 kompostárna 

 organizace svozu odpadů, výběr svozové společnosti 

Všechna výše uvedená zařízení jsou vždy dimenzována na určité množství tříděných, popř. 

využívaných odpadů. V případě, že by se Mikroregion Telčsko měl v budoucnu stát jedním z regionů, 

které se budou přímo podílet na fungování projektu ISNOV a chtěl by si nadále uchovat možnost 

rozhodování o podobě odpadového hospodářství na svém území, popř. pokud by chtěl v oblasti 

odpadového hospodářství navázat spolupráci se sousedními regiony, bylo by nutné výstavbu těchto 

zařízení jednotlivě či komplexně zvážit. Prozatím však neexistují vhodné podmínky pro výstavbu 

těchto zařízení, a to zejména absence možnosti získat v současné době dotační podporu na výstavbu, 

absence přesných informací o budoucí podobě projektu ISNOV z hlediska umístění překladišť odpadů 
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a fakt, že svozovou oblast s požadovanou produkcí odpadů pro výše uvedená zařízení, provozují 

v současné době soukromé svozové společnosti a s produkcí odpadů je nakládáno v jejich vlastních 

zařízeních. 

 

5 Shrnutí návrhových opatření 

 

Strategická studie plánu odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko (dále jen Studie) byla 

pořízena Mikroregionem Telčsko v rámci projektu FUWA, který je podporován z Operačního 

programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko 2007 – 2013, prioritní osa 2 - 

Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj, oblast podpory - 2.2   Životní prostředí a prevence rizik. 

Základním cílem Studie bylo analyzovat současný stav odpadového hospodářství v Mikroregionu 

Telčsko, identifikovat problematické oblasti a navrhnout optimální variantu dalšího rozvoje 

odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko tak, aby nově navržená opatření byla v souladu 

s krajskou i celorepublikovou koncepcí odpadového hospodářství a projektem Integrovaný systém 

nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). 

Opatření navržená pro rozvoj odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko 

S ohledem na závěry provedené analýzy odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko jsou pro 

jednotlivé členské obce Mikroregionu Telčsko navržena tato opatření: 

 Maximální podpora opatření pro předcházení vzniku odpadů. Mezi tato opatření patří 

především další podpora domácího kompostování, rozšíření možností předání nepotřebných 

věcí k dalšímu využití a především osvěta občanů o způsobech odpovědného chování 

každého jednotlivce (způsob nakupování, zbavování se nepotřebných věcí apod.). 

 

 Intenzivní podpora třídění odpadů a obalů s ohledem na požadované hodnoty využívání 

obalových odpadů dle zákona o obalech. Mezi tato opatření patří doplnění sběrné sítě a 

sledování její efektivnosti, podpora informovanosti o možnostech třídění odpadů v obci 

(sběrná místa, spolupráce se školskými zařízeními apod.). 

 

 Maximální využití spolupráce s kolektivními systémy zpětného odběru elektrozařízení. 
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 Rozšíření a další podpora odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a 

domácností, zejména v podobě domácího kompostování. Pro odpady vzniklé při údržbě 

veřejné zeleně najít vhodného partnera pro zpracování těchto odpadů. 

Vzhledem ke vzrůstajícímu tlaku na centralizované řešení nejrůznějších odvětví na úrovni regionu, 

okresu či kraje jsou pro Mikroregion Telčsko jako regionální instituci zaštiťující zájmy členských obcí 

navržena tato opatření: 

 Založení místní organizace, která by centrálně řešila otázku odpadového hospodářství pro 

členské obce. Mezi hlavní úkoly této organizace by patřil výběr svozové společnosti, popř. 

společností, které by byly schopny za co nejvýhodnějších ekonomických a organizačních 

podmínek zajistit veškeré služby související s odpadovým hospodářstvím pro členské obce. 

Hlavními argumenty pro založení takovéto společnosti jsou vyjednání co nejvýhodnějších 

ekonomických podmínek pro členské obce a snížení administrativní náročnosti, která 

s odpadovým hospodářstvím souvisí. 

 Výstavbu překladiště odpadů. V rámci projektu ISNOV byla navržena síť odpadových center, 

ve kterých by byly shromažďovány odpady z celého kraje a následně předávány k dalšímu 

využití či odstranění. Vzhledem k tomu, že Mikroregion Telčsko má v současné době poněkud 

zvláštní postavení v odpadovém hospodářství Kraje Vysočina (působení nadnárodních 

svozových společností, nepřítomnost skládky odpadů ani odpadového centra s regionálním 

významem apod.), odpadové centrum či překladiště odpadů by pro region znamenalo být 

jedním ze základních pilířů krajského systému a přímo se podílet na řešení odpadového 

hospodářství na krajské úrovni. Protože ale Mikroregion Telčsko nepatří svou velikostí a 

počtem obyvatel mezi největší, doporučením je spolupracovat na výstavbě překladiště 

odpadů se sousedními regiony. 

 

Financování a časová náročnost navržených opatření 

Opatření navržená na území Mikroregionu Telčsko spočívající především v podpoře odděleného 

sběru využitelných složek komunálního odpadu a ve změně organizačního charakteru patří mezi 

investičně méně náročné a lze je v postupných krocích realizovat ve spolupráci s některou organizací, 

která zajišťuje nakládání s odpady, popř. s využitím krajských dotačních titulů – Fond Vysočiny. 

Úspěšnost realizace těchto opatření však vyžadují dobrou spolupráci občanů a proto je nutné zaměřit 

se i na osvětu a opakované informovaní obyvatel o stavu odpadového hospodářství v obci a 

výsledcích realizovaných opatření. 



 

- 65 -  

V případě projektu vybudování překladiště odpadů je nutné uvažovat v souvislostech, které se vážou 

k projektu ISNOV i celokrajské koncepci odpadového hospodářství. Obecně lze předpokládat, že 

samotná realizace zařízení včetně územní přípravy (zajištění územního rozhodnutí) je možná 

v časovém horizontu 2 – 3 let. V případě obtížnosti nalezení vhodných pozemků pro realizaci 

takového zařízení by se však doba přípravy projektu mohla protáhnout.   

 

Modelové obce 

V rámci Mikroregionu Telčsko lze v oblasti odpadového hospodářství nalézt příklady dobré praxe, ale 

také řadu nedostatků a problémů, které čekají na své řešení v rámci samostatné aktivity členské obce 

nebo v rámci většího projektu, do kterého bude zapojen větší počet členských obcí Mikroregionu 

Telčsko. 

Modelová obec č. 1 

Městys Mrákotín je velmi dobrým příkladem toho, že k řešení otázek v oblasti odpadového 

hospodářství lze přistupovat poněkud odlišným způsobem než je běžná praxe. Rozštěpení zajištění 

jednotlivých činností (svoz SKO, svoz tříděných odpadů, provoz sběrného dvora) mezi svozovou firmu, 

subjekt odebírající tříděné odpady a vlastní organizaci některých činností poskytuje dostatečný 

manévrovací prostor pro volbu nejvhodnějšího způsobu řešení nakládání s konkrétním 

druhem odpadů. 

I městys Mrákotín však stále hledá řešení pro nakládání s některými druhy odpadů. Přestože 

v městysi funguje sběrný dvůr, v současné době na něm není možné ukládat velkoobjemový odpad. 

Problémovou otázkou je zejména skladování tohoto druhu odpadu.  

Jako řešení stávající situace je navrženo zastřešení části prostoru v rámci sběrného dvora a 

vybudování zázemí pro uskladnění některých druhů odpadů a obslužné svozové techniky, které by 

umožnilo odebírání a hlavně dobré podmínky skladování pro tento druh odpadu. 

Modelová obec č. 2  

Ve většině menších obcí Mikroregionu Telčsko, ale i v jiných regionech je vybudována síť sběrných 

nádob pro třídění plastů, skla, papíru, popř. nápojových kartonů. Co ale v mnoha obcích dosud schází 

je vybavení velkoobjemovými kontejnery pro oddělený sběr stavebních odpadů, biologicky 

rozložitelných odpadů, popř. velkoobjemových odpadů. 
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Vybavení obcí těmito velkoobjemovými kontejnery dává obci nejen možnost nastavení 

operativnějšího systému třídění výše uvedených odpadů, ale může se projevit i úspoře nákladů 

v ekonomice odpadového hospodářství (odstranění poplatků za pronájem velkoobjemových 

kontejnerů). 

Opatření v podobě vybavení obce velkoobjemovými kontejnery pro třídění stavebních odpadů, 

biologicky rozložitelných odpadů, popř. velkoobjemových odpadů je vhodné zejména pro obce 

Třeštice. 

Modelová obec č. 3  

Jak vyplývá z analýzy odpadového hospodářství Mikroregionu Telčsko, ve všech členských obcích 

Mikroregionu Telčsko je zavedeno oddělené třídění určitých komodit. V řadě obcí není zavedeno 

třídění papíru nebo barevného skla a jen velmi málo obcí má samostatný sběr nápojových kartonů. 

Nádoby na tříděný sběr navíc mnohdy nejsou ve vlastnictví obce, ale svozové firmy nebo společnosti         

EKO-KOM, a.s. 

Pro tuto situaci existuje řada důvodů a vysvětlení a situace v odpadovém hospodářství Mikroregionu 

Telčsko se každoročně mění. Řada obcí se postupně snaží doplňovat sběrnou síť o další nádoby, popř. 

zavádět třídění dalších komodit, mění se poměr nádob ve vlastnictví obce a dalších subjektů. 

Opatření v podobě doplnění sběrné sítě, zavedení další komodity do třídění, popř. pořízení nádob do 

vlastnictví obce je vhodné zejména pro tyto obce: Třeštice, Nová Říše, Mrákotín, Mysletice, 

Strachoňovice a Mysliboř. 
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6 Závěr 

 

Česká republika se v současné době nachází v období legislativních i faktických změn v oblasti 

odpadů, které budou velmi pravděpodobně výrazně ovlivněny nově nastavenými limity pro poplatky 

v odpadovém hospodářství a v budoucnu se navyšujícími poplatky za skládkování odpadů.  

Strategická studie proveditelnosti předkládá řadu doporučení pro naplnění cílů Plánu odpadového 

hospodářství, které respektují současné legislativní podmínky v ČR. Zejména se zaměřuje na 

komunální odpady, na něž je navázána celá řada cílů POH.  

Doporučením zpracovatele je: 

- nadále respektovat nastavené podmínky v oblasti odpadového hospodářství,  

- podporovat a rozvíjet mediální a informační kampaň podporující třídění odpadů a správné 

nakládání s odpady dle zmíněné hierarchie nakládání s odpady  

- všemi prostředky podporovat současně nastavená i připravovaná opatření a projekty v 

systémech nakládání s odpady.  

 

 

 

 

 


