
 

Koncepce nakládání
s odpady města Němčice

nad Hanou

4/2009
Připravil:

Hnutí DUHA
Bratislavská 31
602 00 Brno
www.hnutiduha.cz



Koncepce nakládání s odpady města Němčice nad Hanou

Obsah:

Obsah:...........................................................................................................................2
Úvod:.............................................................................................................................3

Účel koncepce nakládání s odpady:.............................................................................
Působnost koncepce nakládání s odpady:....................................................................

I. Analytická část............................................................................................................4
Geografická, demografická, hospodářská, ekologická a územní charakteristika:........4
Nakládání s odpady, současný stav:.............................................................................5
Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s.............................................8
požadavky stanovenými zákonem a prováděcími předpisy:.........................................8
II. Návrhová část............................................................................................................9
Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství s relevantními částmi závazné části 
POH OK:........................................................................................................................9
Cíle koncepce OH města Němčice nad Hanou:..........................................................12
Přílohy:.........................................................................................................................20

1. Seznam cílů a opatření:..........................................................................................20
2. Časový přehled opatření:........................................................................................21
3. Seznam zkratek:......................................................................................................22
4. Obecní vyhláška o nakládání s odpadem...............................................................23

Vytvořeno za pomoci finančních mechanismů EHP/Norska prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské společnosti.

Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno, www.hnutiduha.cz, info@hnutiduha.cz
2

mailto:info@hnutiduha.cz
http://www.hnutiduha.cz/


Koncepce nakládání s odpady města Němčice nad Hanou

Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno, www.hnutiduha.cz, info@hnutiduha.cz
3

mailto:info@hnutiduha.cz
http://www.hnutiduha.cz/


Úvod:

Účel koncepce nakládání s odpady:

Účelem koncepce odpadového hospodářství města Němčice nad Hanou je v souladu
s principy trvale udržitelného rozvoje, s cíli Plánu odpadového hospodářství ČR (dále
jen POH ČR) a Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje (dále jen POH
OK) stanovit:

 výhled pro systém odpadového hospodářství města na období 10 let,
 cíle a opatření pro snížení množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností,
 opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje,
 podmínky pro realizaci navrženého systému odpadového hospodářství města,
 ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci,
 způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů koncepce.

Působnost koncepce nakládání s odpady:

Koncepce nakládání s odpady je platná na území města Němčice nad Hanou, které
je  dáno  administrativní  hranicí  danou  katastrálním  územím  města  Němčice  nad
Hanou.

Údaje o městě Němčice nad Hanou: (údaje k     31.12.2007)
Počet obyvatel: 2176
Rodinných domů: 509
Bytových domů: 25
Katastrální plocha: 1946 ha
Obec s rozšířenou působností: Prostějov

Identifikační údaje města:
Město Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3
798 27  Němčice nad Hanou
IČO: 00288497
DIČ  CZ00288497
Statutární zástupce: Ivana Dvořáková, starostka
Tel.: 582 302 329
e-mail: dvorakova@nemcicenh.cz
www.nemcicenh.cz

Zpracovatel koncepce:
Hnutí DUHA
Bratislavská 31
602 00 Brno
IČO: 15547779
Zpracovatelé: Ing. Ivo Kropáček, Mgr. Tomáš Přikryl
Tel.: 545 214 431
Fax.: 545 214 429
e-mail: info@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz
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I. Analytická část

Geografická, demografická, hospodářská, ekologická a územní 
charakteristika:

Němčice nad Hanou (204 m.n.m.) jsou městem s téměř 2200 obyvateli, které leží v
jižní části Olomouckého kraje, na levém břehu řeky Hané, v rovinaté oblasti.
Nejstarší archeologické naleziště na území města je ze starší doby kamenné. První
písemná zmínka o městě je z roku 1141. V roce 1563 byla tehdejší obec povýšena
na městečko s mnoha privilegií. Od tohoto roku začaly Němčice vzkvétat, obyvatelé
se začali  zabývat vedle zemědělství  také obchodem a řemesly.  V roce 1831 byla
v Němčicích vybudována škola.  V 70.  letech 19.  století  byly  Němčice nad Hanou
povýšeny na město a staly se centrem kulturního života, školství, zdravotních služeb,
úřadů, obchodů a pracovních příležitostí pro jižní část okresu Prostějov. Dominantou
města je kostel sv. Máří Magdalény.

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že obyvatel v obci přibývá takto:
Obyvatel k 31.12.2004: 2119
Obyvatel k 31.12.2005: 2122
Obyvatel k 31.12.2006: 2128
Obyvatel k 31.12.2007: 2176

Přičemž  k  31.  12.  2007  mělo  město  2176  obyvatel  s následujícím  věkovým
rozložením:

 do 15 let: 333
 do 64 let: 1543
 nad 60 let: 300

V Němčicích nad Hanou podnikají následující subjekty:
5x pohostinství
1x penzion
2x kadeřnice
3x zámečnictví
2x stolařství
2x prodejna chovatelských potřeb
3x prodejna potravin
1x instalatér
2x autoopravna
1x zemědělské družstvo
1x doprava, služby (HOS, s.r.o.)
1x čerpací stanice
2x pálenice 
2x šicí dílny
1x zahrádkářství 
1x zahradnictví
1x elektroinstalaterství (Elmat servis) 
1x pekárna 
1x papírnictví 
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1x sběrné suroviny (Sebranka)
2x malíř, natěrač 

V městě se nachází také základní škola s devíti stupni. Ve školním roce 2007 – 2008
ji navštěvovalo 325 žáků. Mateřskou školu ve školním roce 2007 - 2008 navštěvovalo
65 dětí. Přičemž kapacita školky je 80 dětí.
 
V obci se také nachází dům s pečovatelskou službou a zdravotnické středisko.

Nakládání s odpady, současný stav:

V Němčicích  nad  Hanou  jsou  odpady  skládkovány  v lokalitě  skládky  R.E.S.O.N.,
s.r.o.,  v katastrálním  území  Němčice  nad  Hanou.  Nyní  provádí  svoz  směsného
komunálního  odpadu  a  části  tříděného  odpadu  firma  SITA CZ,  provoz  Blansko.
Zbývající  část tříděného odpadu odváží firma Petr  Bureš se sídlem v Kostelci  na
Hané.

Produkce odpadů v městě po poklesu v roce 2006 a 2007 na hodnotu 329 kg/os/rok
v roce 2008. 

Graf č. 1: Vývoj produkce komunálních odpadů

Hlavní část komunálních odpadů tvoří směsný komunální odpad. Právě růst tohoto
převažujícího druhu odpadu způsobuje současný vzrůst o 24% celkového množství
odpadů. V roce 2008 město produkovalo 314 kg směsného komunálního odpadu na
osobu.

V obci  je  provozován  systém  odděleného  sběru  plastu,  papíru  a  skla  v  k tomu
určených sběrných nádobách. V obci se v současné době nachází 10 sběrných míst
vybavených kontejnery na tříděné složky komunálního odpadu.
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Tab. 1: Produkce komunálních odpadů v městě Němčice nad Hanou

Název
druhu odpa-

du

Kat. od-
padu

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] Měrná pro-
dukce v r.

2008 [kg/os]
2005 2006 2007 2008  06/05  07/06  08/07

Papír O 27,92 6,004 21,50 2,76

Směsný ko-
munální od-

pad

O 654,3 595,545 524,421 682,55 91,02 88,06 130,15 313,67

Kompozitní
obaly

O 0,005 0,093 1860,00 0,04

Sklo O 8,8 10,646 13,956 15,362 120,98 131,09 110,07 7,06

Plasty O 5,86 7,384 10,206 12,711 126,01 138,22 124,54 5,84

668,96 613,575 576,508 716,72 91,720731 93,958848 124,32 329,38

Tab. 2: Sběrná hnízda v Němčicích nad Hanou

místo/komodita/
počet kontejnerů

plasty bílé sklo
barevné

sklo
papír

Ul. Šafaříkova 1x 1x 1x
Ul. Hřbitovní 1x 1x 1x

U jednoty 2x 1x 1x
U Primy 2x 1x 1x

U Koruny 2x 1x 1x 1x
U stavebních strojů 1x 1x 1x

Ul. Lomená 2x 1x 1x 1x
Základní škola 1x

Ul. Okružní 1x
Náměstí 1x

Četnost svozu
1x za 14 dní
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Míra materiálového využití komunálních odpadů v městě je velmi nízká, v roce 2008,
činila  pouze  5  %.  Důvodem  je  slabá  motivace  pro  třídění  jednotlivých  složek
komunálního  odpadu.  Výtěžnost  separovaného  sběru  využitelných  druhů
komunálních odpadů se pohybuje pod celonárodním průměrem. Němčice nad Hanou
mají výtěžnost 15,66 kg/os, kdežto národní průměr činní 48,7 kg/os. Skla se v obci
vyseparovalo 7,06 kg/os, tedy 78 % národního průměru (celonárodní průměr je 9,02
kg/os.), plastů 5,84 kg/os, tedy 86 % národního průměru (celonárodní průměr je 6,8
kg/os ) a papíru až 2,76 kg/os, tedy 18 % národního průměru (celonárodní průměr je
15,7  kg/os).  Některé  druhy  odpadů,  konkrétně  kovový  šrot,  papír  a  textil  můžou
občané  také  odevzdat  v místních  Sběrných  surovinách  –  Sebranka,  na  ulici
Chvátalova. Ke zvýšení příspěvku od firmy Ekokom, by bylo vhodné získat od nich
údaje do evidence. 

Dvakrát ročně probíhá v městě svoz nebezpečného odpadu firmou SITA a.s.

Graf 2: Výsledky tříděného sběru odpadů v Němčicích nad Hanou

Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, je dáno, že fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci platí za odpad místní 
poplatek ve výši 360,- Kč/rok. Nárok na poplatkovou úlevu ve výši 180,- Kč ročně  
z poplatku mají:

 vysokoškoláci ubytovaní v místě vysoké školy – osvobození ve výši 50 %, po
předložení potvrzení o ubytování, čestného prohlášení,

 středoškoláci ubytovaní v místě střední školy – osvobození ve výši 50 %, po
předložení potvrzení o ubytování, čestného prohlášení 
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Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, nacházející se na území města, ve které není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba platí 360,- Kč/rok.

Pro separaci tříděných odpadů má město sepsánu smlouvu s firmou EKO-KOM a.s. 

Ekonomické údaje o nakládání s odpady ve městě v roce 2007:

Příjmy: 
Poplatek za odpad: 738 695 Kč
Příjmy za tříděný odpad:     37 924 Kč
Příjmy celkem: 776 619 Kč

Výdaje:
Sběr a svoz NO:   11 983 Kč
Sběr a svoz tříděného odpadu:                 55 979 Kč
Sběr a odvoz komunálních odpadů:       660 842 Kč
Svoz ostatních:                                 123 365 Kč
Výdaje celkem: 852 169 Kč

Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s
požadavky stanovenými zákonem a prováděcími předpisy:

Legislativní rámec pro nakládání s odpady je dán zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a následujícími prováděcími předpisy:

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,

 Vyhláška MŽP č.  382/2001 Sb.,  o podmínkách použití  upravených kalů na
zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů,

 Vyhláška  MŽP č.  383/2001  Sb.,  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady,  ve
znění pozdějších předpisů,

 Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB,
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších
předpisů,

 Vyhláška MŽP a MZdr č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

Na  základě  porovnání  způsobu  nakládání  s  odpady  s  požadavky  zákona  a
prováděcích  předpisů  lze  konstatovat,  že  s  odpady  je  nakládáno  v souladu  s
legislativou.
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II. Návrhová část

Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství s relevantními
částmi závazné části POH OK:

POH Olomouckého kraje
Soulad PoznámkaOblast OH Stanovené cíle a opatření

Opatření  k  omezování
množství  odpadů  a
jejich  nebezpečných
vlastností

Snižování  měrné  produkce  odpadů
nezávisle na úrovni ekonomického růstu.
Maximální využívání odpadů jako náhrady
primárních přírodních zdrojů.
Minimalizace  negativních  vlivů  na  zdraví
lidí a životní prostředí při nakládání.

Nevyhodnotitelné
Stanovené cíle a opatření jsou příliš
obecné a nevyhodnotitelné.

Využívání odpadů Zvýšit  materiálové  využití  komunálních
odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání
s rokem 2000. Částečně

Míra  materiálového  využití  činila
v obci 9 % v roce 2007. Pro zvýšení
bude  nutné  umožnit  občanům
komfortnější  třídění a třídění BRKO
(větve a zahradní odpady). 

Podporování rozvoje trhu s recyklovanými
výrobky. NE

Město nemá zpracovány nástroje na
podporu  trhu  s recyklovanými
výrobky.

Dosažení využívání 50% (75%) hmotnosti
vznikajících stavebních a demoličních odp
adů do 2005 (2012).

Částečně
Fyzické  osoby  mají  povinnost  ho
předat osobě oprávněné k provádění
sběru  a  výkupu  odpadů  nebo
provozovateli  zařízení  k  úpravě,
využívání  nebo  odstraňování
odpadů.

Ukládání  odpadů  na
skládky

Snížení  hmotnostního  podílu  odpadů
ukládaných  na  skládku  o  20%  do  roku
2010  ve  srovnání  s rokem  2000
s výhledem dalšího postupného snižování.

NE
Množství  skládkovaných odpadů  v
obci  má  pozvolna  stoupající  trend
(nyní se skládkuje 314 kg/os/rok).

Snižování  množství
biologicky
rozložitelných  odpadů
(BRKO) ukládaných na
skládky

Snižování  podílu  BRKO  ukládaných  na
skládky  tak,  aby  tento  podíl  činil  v roce
2010  nejvíce  75%  hmotnostních,  v roce
2013  nejvíce  50%  hmotnostních,
výhledově  v roce  2020  nejvíce  35%
hmotnostních  z celkového  BRKO
vzniklého v roce 1995.

Nelze vyhodnotit

V obci se BRKO netřídí. Na občany
je  apelováno,  aby  kompostovali  a
nedávali  BRKO  do  směsného
komunálního  odpadu.  Neexistují
však  data  ke  zjištění,  nakolik  je
BRKO součástí SKO.
Koncepce  navrhuje  se  proble-
matikou BRKO více zabývat.

Zvyšování  množství  materiálově
využívaných  druhů  odpadů  tvořících
BRKO vytříděných z komunálního odpadu.

Částečně -//-

Z vyhodnocení  souladu  odpadového  hospodářství  města  s Plánem  odpadového
hospodářství kraje vyplývá, že odpadové hospodářství města je na průměrné úrovni
a  je třeba realizovat několik opatření, aby bylo plně v souladu s POH kraje a ČR*.

 * Nařízení vlády 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR
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Komentář  k cílům a opatřením POH Olomouckého kraje  a  současné situaci
města Němčice nad Hanou

1) Opatření pro prevenci vzniku odpadů: 

Produkce odpadů v obci mírně stoupa (viz graf č.1).  Je nutné trend otočit  a dále
podpořit aktivity vedoucí ke snížení množství směsných komunálních odpadů.

2) Využívání odpadů: 

-  Zvýšit  materiálové využití  komunálních  odpadů na  50  % do roku 2010  ve
srovnání s rokem 2000:

Současná  míra  materiálového  využití  komunálních  odpadů  činní  pouze  5  %.
Problémem je nízká účinnost tříděného sběru, nízké zapojení občanů do systému
třídění a nedostatečné recyklační služby. Je proto nutné zvýšit účinnost tříděného
sběru zahuštěním sběrných míst na tříděný sběr plastu, papíru, skla a nápojových
kartonů.  Z tohoto  důvodu  je  vhodné  přejít  z kontejnerového  na  odvozný  systém
sběru. Zvýšit zapojení občanů do systému třídění odpadů je dále možné zvýšením
motivace a propagace separovaného sběru.
Dále je potřeba rozšířit možnosti třídění odpadů, tak aby občané měli možnost třídit
většinu produkovaných odpadů. Doposud mají občané možnost třídit pouze malou
část produkovaných odpadů (papír, plasty, sklo a kovy tvoří celkem méně než 45 %
všech  domovních  odpadů).  Největší  částí  domovních  odpadů  je  kuchyňský  a
zahradní odpad, kterému však doposud není věnována dostatečná pozornost. Podíl
skládkování tohoto odpadu celorepublikově narůstá v rozporu s cíli legislativy na jeho
pokles. 

- Podporování rozvoje trhu s recyklovanými výrobky:

Město nemá připraveny nástroje na podporu trhu s recyklovanými výrobky. Jedním
z možných  nástrojů  je  upřednostnění  recyklovaných  výrobků  v rámci  veřejných
zakázek vyhlašovaných obcí.

-  Dosažení  využívání  50%  (75%)  hmotnosti  vznikajících  stavebních  a
demoličních odpadů do 2005 (2012):

Nakládání  se  stavebními  a  demoličními  odpady  v obci  je  plně  na  zodpovědnosti
občanů. Město Němčice nad Hanou nyní nemá k dispozici nástroj k řízení množství a
využití  vznikajících  stavebních  odpadů.  Doporučujeme  využít  metodický  pokyn
odboru  odpadů  MŽP  k  nakládání  s  odpady  ze  stavební  výroby  a  s  odpady  z
rekonstrukcí  a  odstraňování  staveb,  kde  se  nabádá  k vydání  obecně  závazné
vyhlášky, kterou obec ve své samostatné působnosti stanoví systém shromažďování,
sběru,  třídění,  přepravy,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů,  včetně
systému nakládání se stavebním odpadem podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech.
 
Do části týkající se nakládání se stavebním odpadem by mělo město následně 
doplnit ustanovení o povinnosti pro fyzické osoby:
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a) ukládat stavební a demoliční odpad na místa určená obcí, zajistit předání 
stavebního a demoličního odpadu provozovateli zařízení na využití (úpravu, 
recyklaci) tohoto odpadu.

3) Ukládání odpadů na skládky:

- Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládku o 20% do roku
2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování:

Možství skládkovaných odpadů se pohybuje kolem 314 kg/os/rok, což odpovída 2/3
celorepublikového  průměru.  Z  evidence  odpadů  města  Němčice  nad  Hanou  je
zřejmé, že množství skládkovaných odpadů narůstá mnohem rychleji, než množství
tříděných odpadů. Receptem na odklon odpadů ze skládek, je zlepšení tříděného
sběru, tak aktivity na podporu prevence vzniku komunálních odpadů

- Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) ukládaných na
skládky:

a)  Snižování  podílu  BRKO ukládaných na skládky tak,  aby tento  podíl  činil
v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních,
výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového BRKO vzniklého
v roce 1995:

Největší  podíl  BRKO  ukládaného  na  skládky  je  obsažen  ve  směsném
komunálním  odpadu.  Snížení  biologicky  rozložitelného  podílu  lze
dosáhnout  tříděním  BRKO  občany  nebo  zpracováním  směsného
komunálního  odpadu  technologií  mechanicko-biologické  úpravy  (MBÚ).
Technologie  se  na  Střední  Moravě  nenachází  a  investice  do  jejího
vybudování je pro  město Němčice na Hanou přílišnou zátěží. Jako schůdné
se jeví vybudovat toto zařízení ve spolupráci s firmou RESON, provozující
skládku.
Pro samotné město je vhodnější postupné zavádění tříděného sběru BRKO,
které  ve  městě  zatím  není  zavedeno.  Vzhledem  k  nutnosti  jednání  o  využití
kompostárny potenciálně provozované firmou RESON nebo jiných zařízení Kralice
na  Hané,  Polkovice.  Je  vhodné  se  v první  fázi  zaměřit  na  podporu  domácího  a
komunitního kompostování.

V druhé  fázi  by  se  město  mělo  soustředit  na  umožnění  kompostování
zahradních odpadů především z chatových oblastí a ze zástavby rodinných domků.
Zahradní odpady mají minimální nízké nároky na kvalitu hygienizace. Využít by zde
město  mohlo  možnosti  vybudovat  obecní  kompostoviště.  Možnosti,  která  nabyla
účinnosti  v dubnu  2007,  prováděcí  vyhláška   však  byla  ministerstvem  životního
prostředí vydána v až v listopadu 2008.

Třetí  fáze  by  měla  zahrnovat  sběr  kuchyňských odpadů (včetně odpadů z
restaurací a jídelen). Podmínkou pro třetí fázi nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady je  nalezení zařízení na využívání biologicky rozložitelných odpadů, která by
umožňovala dosažení hygienizace materiálů dle nařízení 1774/2002 EP.

b) Zvyšování množství materiálově využívaných druhů odpadů tvořících BRKO
vytříděných z komunálního odpadu:
Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno, www.hnutiduha.cz, info@hnutiduha.cz
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Ve  městě  Němčice  nad  Hanou  plánují  informační  aktivity  zaměřené  na  podporu
domácího a komunitního kompostování. Tyto aktivity jsou v souladu s opatřením č. 5
závazné části POH OK, kde je uvedeno:  „V rámci Plánů odpadového hospodářství
obcí doporučujeme z úrovně kraje aktivně podporovat dostupnými prostředky domácí
a komunitní kompostování.“ Doporučujeme tyto aktivity pravidelně opakovat.

Cíle koncepce OH města Němčice nad Hanou:

1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití

Jedním  ze  tří  základních  strategických  cílů  POH  ČR  (bod.  3.1.)  i  POH  OK  je
snižování  měrné  produkce  odpadů  nezávisle  na  úrovni  ekonomického  růstu.
K naplnění tohoto cíle směřují cíle města Němčice nad Hanou navržené v této části.

Konkrétní dlouhodobý strategický cíl města Němčice nad Hanou je snížit produkci
směsných komunálních a inertních odpadů na množství blížící se k nule. Výrobky by
měly být vyráběny v souladu s požadavky ekologického designu, tak aby mohly být
snadno tříděny a recyklovány, zodpovědnost za ně by měl mít výrobce a nikoli obce a
města. Odpadům by se mělo především předcházet a ty, které lze recyklovat by měly
být maximálně recyklovány. K tomuto cíli by měly směřovat další kroky města na poli
odpadového hospodářství.

První  střednědobý  cíl  stanovený  do  roku  2015  je  snížit  produkci  směsných
komunálních odpadů na 150 kg/os/rok (produkce v roce 2008 činila 314 kg/os/rok).

Cíl 1. Snížit produkci 
směsných 
komunálních a 
inertních odpadů

Termín realizace Do r. 2015

Odpovědnost: Město Němčice nad Hanou
Vazba na závaznou 
část 
POH OK/POH ČR

Strategický cíl POH ČR je snižování měrné produkce odpadů 
nezávisle na úrovni ekonomického růstu.

Cílová hodnota: 150 kg/os/rok, indikátor: I.4.
Činnosti: Opatření 1.1. až 1.6. Monitoring: hlášení 

města o produkci 
odpadů

Náklady: 105 tis. Kč 
ročně, další upřesnit
projekty

1.1. Vybudování obecního kompostoviště v souladu se zákonem o 
odpadech

Obecní kompostoviště by mělo umožnit lidem ukládání odpadů ze zeleně.
Provoz se odvíjí od vyhlášky MŽP, která obsahuje podmínky pro obecní
kompostoviště.  Obecní  kompostoviště  může  být  spojené  se  sběrným
dvorem  o  velikosti  přibližně  2000  m2.  Bude  pořízen  malotraktor
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s příslušenstvím. Pro sběr nebezpečných odbadů bude nutné vybudovat
krytou část. Předpokládáme spolufinancování z evropských fondů. 
Termín: 2009 - 2010 kompostoviště
Zodpovědnost: OÚ
Náklady (bude upřesněno projektem): 
Oplocení 200.000,- Kč
Malotraktor s příslušenstvím -  400.000,- Kč
Zpevněná plocha 1000 m2  - 200.000, Kč
Krytá část – 400.000 Kč

1.2. Změna systému platby za produkci odpadů dle frekvence svozu

Současný  místní  poplatek  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,
přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  je
stanoven  paušálně  a  neodráží  snahu  o  prevenci  vzniku  směsných
komunálních odpadů. 
Navrhujeme změnu z místního poplatku odvozeného od počtu obyvatel v
domácnosti na poplatek  za produkci komunálních odpadů odvozený od
skutečně vyprodukovaných odpadů v domácnosti. Plátcem poplatku by byl
vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Tento systém poplatku
je  zaveden  například  v hl.  městě  Praze,  Dvoře  Králové  nad  Labem  a
zvažuje jej také město Brno. Výše poplatku je odvozena frekvence svozu a
objemu produkovaných odpadů.
Změna systému platby by se měla učinit  na základě vyhodnocení změn
systému  sběru  využitelných  složek  komunálních  odpadů  (viz.  opatření
2.1.1.)

Termín: 2011
Zodpovědnost: OÚ
Náklady: -

1.3. Změna sytému platby za produkci odpadů dle hmotnosti odpadů

Platba za produkci komunálních odpadů odvozená od produkce odpadu
vlastníka nemovitosti  je dobrým krokem, avšak zpoplatňuje spíše objem
odpadu  než  jeho  hmotnost.  Výhodou  je,  že  přenáší
zpoplatnění/zodpovědnost  na  majitele  nemovitosti  a  nikoli  takzvaně  na
hlavu.
Do budoucna doporučujeme zavést systém vážení směsných komunálních
odpadů a platbu odvodit přímo od hmotnosti produkovaných odpadů.
Nejprve  však  navrhujeme  tento  systém,  zavést  na  tříděný  složky
komunálního odpadu, tak jak funguje například v Letohradu.  Viz. opatření
2.3. 
Ve druhé fázi by se byl zaveden pytlový sběr komunálního odpadu tak jak
byl  provozován  například  v části  města  Dubnice  nad  Váhom  (viz.:
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http://www.des.sk/odpady/)  (1070  občanů)  nebo  je  provozován  v obci
Hranovnica (viz.:  www.hranovnica.sk). Zavedení tohoto systému v Dubnici
vedlo k následujícím výsledkům:
o zvýšení tříděného sběru (papíru o 110 %, plastů o 94 %, kovů o 20 %)
o snížení produkce směsných komunálních odpadů o 84 %
Součástí  systému  zpoplatnění  hmotnosti  produkovaného  směsného
komunálních odpadů musí být také takzvané „čipování pytlů“ určených pro
tříděné odpady, aby nedocházelo k bezplatnému zbavování se směsných
odpadů jejich přimícháním do tříděného sběru. Zkušenosti se záváděním
tohoto sytému v  Dubnici  a  dalších  místech neprokázaly  nárůst  černých
skládek. Vše však bylo doprovázeno předcházející intenzivní  komunikační
kampaní, což zaručuje realizace předcházejících bodů. 

Termín: 2013
Zodpovědnost: MÚ
Náklady: třeba ověřit

1.4. Podpora domácího a komunitního kompostování

Aby město motivovalo občany k domácímu a komunitnímu kompostování
nabízí se využití modelu nákupu domácích kompostérů obcí (množstevní
sleva  za  hromadný  nákup)  a  jejich  symbolický  pronájem  občanům  se
zájmem o domácí kompostování (250 Kč za 5 let). Domácnosti se zájmem
o pronájem kompostérů  by  společně s kompostérem dostali  nádobu na
sběr  kompostovatelných  odpadů  z  kuchyně   a  brožuru  o  domácím
kompostování.
Obdobná podpora jako v případě domácího kompostování se nabízí také
v případě  komunitního  kompostování.  Město  nabídne  občanům
v činžovních domech používání společného domácího kompostéru.
Aktivita má preventivní i úsporný charakter. Předpokládá-li se s umístěním
100 ks  kompostérů  do  města,  pak  pokud  se  do  každého  kompostéru
umístí 300 kg odpadu jedná se o odklon 30 t odpadu. Při ceně cca 1000
Kč za uložení tuny odpadů na skládku se jedná o úsporu 30 tis. Kč, tato
úspora není započtena do nákladů opatření. 

Termín: 2009
Zodpovědnost: MÚ
Náklady: 75 tis. Kč

1.5. Konkrétní preventivní aktivity pro děti a mládež: pleny, svačiny

Výrazné  zastoupení  mezi  směsnými  komunálními  odpady  mají  vedle
popelovin  a  biologicky  rozložitelných  odpadů  také  jednorázové  dětské
pleny.  Novorozeně  vyprodukuje  za  svůj  přebalovací  věk  cca  tunu
směsného  nerecyklovatelného  odpadu,  tedy  ½  tuny  ročně.  Vhodnou
aktivitou pro snížení jejich zastoupení v komunálnícm odpadu je používání
pratelných bavlněných plen. Navrhujeme darovat novorozenci při narození
balík  různých  typů  pratelných  bavlněných  plen  spolu  s informačním
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letákem  vlivu  plen  na  životní  prostředí  a  především  na  zdraví  dítěte.
Obdobné projekty byly odsouhlaseny zastupitelstvy obcí Ledenice a Nové
Hrady  v Jižních  Čechách (příspěvek  však činnil  pouze 2500,-  Kč a  byl
částečně  hrazen  ze  zdrojů  EU).  Náklady:  5000  Kč  na  novorozeně,
příspěvek města by činil pouze 2500,- Kč.
Jako příspěvek k ekologické výchově na škole doporučujeme prvňákům při
zápisu  do  ZŠ  věnovat  opakovaně  použitelný  box  na  svačinu  spolu
s informačním letákem o vlivu balení potravin na životní prostředí. Náklady:
150 Kč na žáka.

Termín: 2009
Zodpovědnost: OÚ
Náklady: 30 tis. Kč/ročně

1.6. Kulturní a společenské akce v obci

Při  povolování  kulturních  a  společenských  akcí  v obci  bude  město
povolovat  pouze  takové  akce,  které  budou  nabízet  občerstvení
v opakovaně  plněných  (např.  sklenice  na  pivo),  zálohovaných,  nebo
biodegradabilních obalech a kde bude zajištěno třídění odpadů na papír,
plasty, sklo a bioodpad.

Termín: 2010
Zodpovědnost: OÚ
Náklady: -

2. Tříděný sběr a materiálové využití

Jedním ze základních strategických cílů POH ČR (bod. 3.1.) je maximální využívání
odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů. Také POH OK požaduje Zvýšit
materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010. K naplnění těchto
cílů směřují cíle města Němčice nad Hanou navržené v této části.

Konkrétní  dlouhodobý strategický cíl  města Němčice nad Hanou je zvýšit  míru
materiálového  využití  komunálních  odpadů  na  75  %,  tedy  třídit  a  materiálově
využívat  převážnou  většinu  odpadů.  K tomuto  cíli  by  měly  směřovat  další  kroky
města na poli odpadového hospodářství.

Střednědobý  cíl  stanovený  do  roku  2015  je  zvýšit  míru  materiálového  využití
komunálních  odpadů  nad  50  %  (v roce  2008  činila  5  %).  Střednědobý  cíl  je
dosáhnout vyšší míry materiálového využití než požaduje POH ČR.

Cíl 3. Zvýšit míru materiálového 
využití komunálních 
odpadů nad 50 %

Termín realizace Do r. 2015

Odpovědnost: Město Němčice nad Hanou
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Vazba na závaznou 
část 
POH OK/POH ČR

Strategický cíl POH ČR je zvýšení míry recyklace na 50 %. Cíl 
POH OK je také zvýšení míry recyklace na 50 %.

Cílová hodnota: > 50 %, indikátor: I.6.
Činnosti: Opatření 2.1. až 2.5. Monitoring: 

hlášení města o 
produkci odpadů

Náklady: ročně 
40 tis. Kč, další 
nutno upřesnit 
projekty

Opatření:

2.1. Vybudování sběrného dvora – zázemí pro hospodářství s odpady

Sběrný dvůr by měl fungovat jako místo sběru, ale i jako bazar použitých věcí
jak je tomu běžně v Evropě. Sběrný dvůr by měl být schopen přijímat všechny
všechny tříděné druhy odpadů: papír, plasty, nápojové kartony, bílé a barevné
sklo,  kovy,  objemné  odpady,  biologicky  rozložitelné  odpady  a  nebezpečné
odpady. Sběrný dvůr by také měl do budoucna být dostatečným zázemím pro
systém pytlového  sběru  a  umožnit  skladování  odpadů.  Ideální  by  také bylo,
kdyby sběrný dvůr mohl fungovat jako místo opakovaného použití odpadů/věcí. 

V první fázi je třeba vytipovat místo nového sběrného dvora. Je vhodné počítat v
územním plánu s novým střediskem odpadů. Na připravený projekt střediska
odpadů je možné snadněji získat finanční zdroje. 

V druhé fázi  by sběrný dvůr měl  být  vybudován (zde je možné uvažovat  i  o
zázemí pro mikroregion Němčicko). Zařízení by se mělo skládat s:  

kontejnery  na  všechny  složky  tříděného  odpadu  odevzdávaného  v
obci
kryté haly, která by tvořila dostatečné zázemí pro systém pytlového
sběru, a sběr elektrodpadu
doplněn  paletovými  nádobami  na  sběr  elektronického  a
elektrotechnického odpadu
techniku drtič, štěpokovač, malotraktor.

Termín: 2010 – projekt, 2011-2012 počátek realizace
Zodpovědnost: OÚ
Náklady: 6 mil. Kč

2.2. Změna systému sběru tříděných složek komunálních odpadů
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Navrhujeme zavést pytlový sběr na tříděné složky komunálního odpadu,
tak  jak  funguje  například  v  Letohradu.  Pytlový  sběr  by  doplnil  stávající
nabídku kontejnerů. Systém by byl navázán na změnu poplatku. Občané
využívající tento systém by získaly bonus či jinou formu zvýhodnění. Na
základě  výsledků  by  proběhla  optimalizace  kontejnerů  na  sběrných
místech.

Termín: 2010, pytlový sběr tříděného odpadu
Zodpovědnost: MÚ
Náklady: třeba ověřit

2.3. Zajištění kapacity na zpracování kuchyňského odpadu

V Mikroregionu Němčicko se ročně produkuje významné množství kejdy a
dalších  výkalů  hospodářských  zvířat  jejíž  producentem  jsou  například
zvířata chovaná akciovou společností Agrispol Mořice a. s, případně další
zemědělská  družstva.  Nabízí  se  energetické  využití  těchto  odpadů
v bioplynové  stanici,  která  by  zároveň  s výkaly  hospodářských  zvířat
zpracovávala také kuchyňské odpady z mikroregionu Němčicko.
Město Němčice nad Hanou však nebude mít dostatek odpadů, aby zaplnila
minimální  kapacitu  takového  zařízení.  Navrhujeme  však  prosazovat  na
různých  platformách  vybudování  bioplynové  stanice  pro mikroregion
Němčicko. Na její financování by bylo možné dobře využít  financování ze
programu  OPŽP.  Je  vhodné  také  zahájit  jednání  o  případném  odběru
kuchyňských odpadů se stávajícími kompostárnami případně bioplynovými
stanicemi v regionu. 

Termín: 2011
Zodpovědnost: OÚ, mikroregion Němčicko
Náklady: - (na prosazování), realizace 30 – 100 mil. Kč

2.4. Tříděný sběr a využití kuchyňských odpadů

Podpora  domácího  a  komunitního  kompostování  spolu  s vybudováním
obecního kompostoviště  je  vhodný krok ke snížení  množství  směsného
komunálního  odpadu  a  snížení  skládkování  biologicky  rozložitelných
odpadů.  Je  možné,  že  někteří  občané  by  i  přesto  využili  tříděný  sběr
kuchyňského odpadu (nutno ověřit anketou, opatření 2.5.). Doporučujeme
proto v roce 2012 zahájit  v obci  také tříděný sběr kuchyňských odpadů.
Tento  tříděný  sběr  by  měl  být  zpoplatněn,  neboť  se  bude  jednat  o
nadstandardní  službu  (v  té  době  budou  mít  všichni  možnost  zdarma
odkládat zahradní odpady na obecní kompostoviště a kuchyňské odpady
do domácího nebo komunitního kompostéru). Cena za kuchyňský odpad
by měla být však stále nižší než za směsný komunální a inertní odpad.
Tříděný  sběr  kuchyňských  odpadů  by  probíhal  na  nově  vybudovaném
sběrném dvoře (viz. opatření 2.1.). Organizace tříděného sběru však bude
úzce souviset s vybudováním zařízení na využití kuchyňských odpadů (viz.
opatření 2.3.)
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Termín: 2012, v závislosti na opatření 2.3
Zodpovědnost: MÚ
Náklady: závisí na opatření 2.3.

2.5. Propagace tříděného sběru a vybudování zpětné vazby mezi obcí 
a občany

Zvýšení míry materiálového využití  komunálních odpadů není myslitelné
bez  neustálé  komunikace  s občany.  Je  proto  nutné  vybudovat  zpětnou
vazbu  od  občanů  na  aktivity  města  v odpadovém  hospodářství.
Navrhujeme  proto  obci  zahájit  vydávání  pravidelné  rubriky  o  odpadech
v místním zpravodaji.  Rubrika  by měla opakovaně přinášet  informace o
úspěších tříděného sběru,  nákladech města na odpadové hospodářství,
snahách města na poli odpadového hospodářství a informace o zpětném
odběru a následném využití vytříděných surovin.
Každé dva roky by si město mělo nechat udělat dotazníkový průzkum, kde
by  si  ověřilo  reakci  občanů  na  předchozí  i  následné  kroky  naplňování
koncepce nakládání s odpady.
Město  by  také  mělo  mít  k dispozici  prostředky  na  propagaci  tříděného
sběru  a  informování  občanů  pomocí  internetových  stránek,  rozhlasem,
letáky a podobně.

Termín: každoročně
Zodpovědnost: MÚ
Náklady: 40 tis. Kč/ročně
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III. Odstranění odpadů

Jedním  ze  základních  strategických  cílů  POH  ČR  (bod.  3.1.)  je  minimalizace
negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. Mezi hlavní
cíle  pak  patří:  „snížit  maximální  množství  biologicky  rozložitelných  komunálních
odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce
75 % hmotnostních,  v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce
2020  nejvíce  35  % hmotnostních  z  celkového  množství  BRKO vzniklého  v  roce
1995“ a „snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010
ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování“. Krajský cíl
nakládání s odpady se se strategickým cílem POH ČR shoduje.

Cíle  města  Němčice  nad  Hanou  navržené  v této  části  tedy  směřují  k naplnění
strategického cíle POH ČR a POH OK, tj k minimalizaci negativních vlivů na zdraví
lidí a životní prostředí při nakládání s odpady.

Dlouhodobým  strategickým  cílem  města  Němčice  nad  Hanou  je  minimalizace
negativních  vlivů  na  zdraví  lidí  a  životní  prostředí  při  nakládání  se  směsným
komunálním odpadem.

Střednědobým cílem do roku 2015 je směsné komunální odpady dále dotřiďovat a
materiálově využívat využitelné složky (kovy, plasty, papír a jiné) a skládkovat pouze
odpady biologicky nedegradovatelné – inertní.

3.1.  Zajistit  dotřídění  směsných  komunálních  odpadů  před
odstraněním

Dosavadní  praxe  odvážení  směsných  komunálních  odpadů  na  skládky
vede k plýtvání surovinami, které by se daly ještě materiálově využít, ale
mají tu nevýhodu, že nebyly ze směsného komunálního odpadu vytříděny.
Olomoucký kraj proto v rámci svého POH OK navrhuje ověřit technologii
mechanicko-biologické úpravy odpadů, která umožňuje směsné komunální
odpady dotřídit  a materiálově využít  využitelné složky jako kovy,  plasty,
nebo papír.  Biologicky rozložitelné odpady technologie řízeně rozloží na
inertní  odpady.  Tyto  technologie  jsou  opět  konkurenceschopné  při
kapacitách přesahujících možnosti města Němčice nad Hanou Město se
tedy bude muset na naplnění tohoto cíle spolupracovat s okolními obcemi
v rámci  mikroregionu  Němčicko  nebo  provozovatelem  skládky  firmou
RESON.

Termín: stále, od roku 2015
Zodpovědnost: OÚ, mikroregion Němčicko
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Náklady: zatím nespecifikovatelné
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Přílohy:

1. Seznam cílů a opatření:

Dlouhodobý  strategický  cíl  č.1  na  úrovni  prevence  vzniku  odpadů  je  snížit
produkci směsných komunálních odpadů na množství blížící se k nule, tedy odpady
třídit a využívat jako zdroj druhotné suroviny.

Střednědobý  cíl  č.  1  stanovený  do  roku  2015  je  snížit  produkci  směsných
komunálních odpadů na 150 kg/os/rok.

Opatření: 
 1.1. Vybudování obecního kompostoviště v souladu se zákonem o 

odpadech
 1.2. Změna systému platby za produkci odpadu dle frekvence svozu
 1.3. Změna systému platby za produkci odpadu dle hmotnosti odpadů
 1.4. Podpora domácího a komunitního kompostování
 1.5. Konkrétní preventivní aktivity pro děti a mládež: pleny, svačiny
 1.6. Kulturní a společenské akce v obci

Dlouhodobý strategický cíl č. 2. na úrovni třídění a recyklace odpadů města
Němčice nad Hanou je zvýšit míru materiálového využití komunálních odpadů na 75
%.
Střednědobý cíl č. 2.  stanovený do roku 2015 je zvýšit míru materiálového využití
komunálních odpadů nad 50 %.

Opatření:
 2.1. Vybudování sběrného dvora – zázemí pro hospodářství s odpady
 2.2. Změna systému sběru tříděných složek komunálních odpadů
 2.3. Vybudování bioplynové stanice v Mikroregionu Němčicko
 2.4. Tříděný sběr a využití biologicky rozložitelných odpadů
 2.5. Propagace tříděného sběru a vybudování zpětné vazby mezi obcí a

občany

Dlouhodobým strategickým cílem č. 3. města Němčice nad Hanou na úrovni
nakládání se směsným komunálním odpadem  je minimalizace negativních vlivů
na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání se směsným komunálním odpadem.

Střednědobým cílem č. 3. do roku 2015 je směsné komunální odpady dotřiďovat a
materiálově  využívat  využitelné  složky  (kovy,  plasty,  papír  a  jiné)  a  skládkovat
pouze odpady biologicky nedegradovatelné – inertní.

Opatření:
 3.1. Zajistit dotřídění směsných komunálních odpadů před odstraněním
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2. Časový přehled opatření:

Opatření Název opatření 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.1.
Vybudování obecního kompostoviště v souladu 
se zákonem o odpadech            

1.2.
Změna systému platby za produkci odpadů dle 
frekvence svozu            

1.3.
Změna systému platby za produkci odpadů dle 
hmotnosti            

1.4.
Podpora domácího a komunitního 
kompostování            

1.5.
Konkrétní preventivní aktivity pro děti a mládež: 
pleny, svačiny            

1.6.
Kulturní a společenské akce v obci

           

2.1.
Vybudování sběrného dvora – zázemí pro 
hospodářství s odpady            

2.2.
Změna systému sběru tříděných složek 
komunálních odpadů            

2.3.
Zajištění kapacity na zpracování kuchyňského 
odpadu            

2.4.
Tříděný sběr a využití biologicky rozložitelných 
odpadů            

2.5.
Propagace tříděného sběru a vybudování 
zpětné vazby mezi obcí a občany            

3.1.
Zajistit dotřídění směsných komunálních 
odpadů před odstraněním            

Vysvětlivky grafického znázornění: 

opatření se se v daném roce nerealizuje

opatření se v daném roce realizuje nebo je již realizováno

opatření je možné realizovat za podmínek, které nemůže město ovlivnit
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3. Seznam zkratek:

BRKO – biologicky rozložitelné komunální odpady
EP – Evropský parlament
EU – Evropská unie
JmK – Jihomoravský kraj
MBÚ – mechanicko-biologická úprava
MZdr – Ministerstvo zdravotnictví
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
OH – odpadové hospodářství
MÚ – městský úřad
PCB – polychlorované bifenyly
POH – Plán odpadového hospodářství
Sb. – Sbírka
ZŠ – základní škola
ZTP - zvlášť těžce postižený
ZTP-P - zvlášť těžce postižený s průvodcem
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4. Obecní vyhláška o nakládání s odpadem

Obecně závazná vyhláška města Němčice nad Hanou č. 2/2005 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

    
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou vydává dne 28. 4. 2005 podle  ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně
závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení

Město Němčice nad Hanou zavádí a  vybírá místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Čl. 2
Správa poplatku

Správu poplatku provádí Městský úřad  Němčice nad Hanou (dále jen „správce 
poplatku“). Při řízení o správě poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. 

Čl. 3
Poplatník

Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má ve městě Němčice nad Hanou trvalý pobyt. Za 
domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo 
bytový  dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména 
a data narození osob, za které poplatek odvádějí

b)       fyzická osoba, která má na území města Němčice nad Hanou ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící k individuální   rekreaci, ve které není hlášena k 
trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu.

Čl. 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí 
360 Kč za kalendářní rok a je tvořena:
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a) z částky 110 Kč za kalendářní rok 
       a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů města z předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné  náklady činily 572 202,-- Kč a byly rozúčtovány takto:

572 202,00 Kč (skutečné náklady za rok 2004)  :  2070 (počet poplatníků)  = 276,40 Kč  

2)  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se hradí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně  v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto 
měsíce.

Čl. 5
Osvobození a úlevy

1) Osvobození od poplatku pro fyzické osoby dle čl. 3 a):

      fyzické osoby trvale hlášené na území města, které písemně prokážou 
(předložením čestného prohlášení), že  se v daném roce na území města trvale 
nezdržují – osvobození  ve výši 100 %.

2) Úlevy z poplatku pro fyzické osoby dle čl. 3 a):

a) vysokoškoláci ubytovaní v místě vysoké školy – osvobození ve výši 50 %, po 
předložení potvrzení o ubytování, čestného prohlášení.

b) středoškoláci ubytovaní v místě střední školy – osvobození ve výši 50 %, po 
předložení potvrzení o ubytování, čestného prohlášení.

3)  Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve 
lhůtě do 15-ti dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy 
nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník 
osvobozený dle Čl. 4 povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 6
Splatnost

1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. za I. 
pololetí kalendářního roku a do 31. 7. za II. pololetí kalendářního roku. 

2) V případě vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný do 15-
ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.  

Čl. 7
Ohlašovací povinnost
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1) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku 
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky  je povinen ohlásit správci poplatku 
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo 
sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci 
rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí, rozhodnutí osvědčujícího 
vlastnické právo nebo doručení vyrozumění o změně vlastnického práva v katastru 
nemovitostí.

Čl. 8
Ustanovení společná

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou 
část může obec zvýši až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé 
koruny nahoru. 

2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost 
vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce 
poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 citovaného 
zákona.

3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce 
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo 
doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo
plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze 
nejpozději do 10-ti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla.

Čl. 9
Ustanovení zrušovací

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Němčice 
nad Hanou č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11. 12. 
2003.

Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 6. 2005
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 ……………………………............                            ………............................................
          Jaroslav Oulehla                                                                Ivana Dvořáková
starosta města Němčice nad Hanou                          místostarosta města Němčice

                    nad Hanou                                     

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne: 29. 4. 2005
Tato vyhláška byla sňata dne: 16. 5. 2005
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5. Obecní vyhláška o nakládání s komunálním odpadem

Obecně závazná vyhláška Města Němčice nad Hanou 
č. 2/2001 o nakládání s komunálním odpadem

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území města
Němčice nad Hanou, systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na

katastrálním území města Němčice nad Hanou.

Zastupitelstvo  Města  Němčice  nad  Hanou  příslušné  podle  §  84  odst.  2  písm.  i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vydává dne 13. 12. 2001 podle §
10  písm.  a)  zákona  o  obcích  a  podle  §  17  odst.  2  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o
odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Část I
Obecná ustanovení

Čl. 1
Účel vyhlášky

Touto vyhláškou Město Němčice nad Hanou stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na 
katastrálním území města a dále systém nakládání se stavebním odpadem 
vznikajícím na území města.

Čl. 2
Působnost

Vyhláška se vztahuje na,
a) na všechny fyzické osoby , které mají na katastrálním území města Němčice 
nad Hanou  trvalý    pobyt, nebo které se na území města zdržují za účelem užívání 
budovy nebo nemovitosti bez ohledu na délku doby tohoto užívání.
b) fyzické osoby, které jsou vlastníky stavby či nemovitosti určené nebo sloužící k
individuální rekreační činnosti na katastrálním území města Němčice nad Hanou 
c) původce odpadu nebo oprávněné osoby1), které produkují odpad zařazený 
jako odpad podobný komunálnímu, a  se kterými obec uzavře písemnou smlouvu 
podle čl. 12 této vyhlášky (dále jen původci).                                                                 

Čl. 3
Vymezení některých pojmů

1) Za  komunální  odpad se  podle  této  vyhlášky  považuje  veškerý  odpad
vznikající na území obce při činnosti fyzických osob;
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a) domovní odpad z domácnosti,
b) ostatní  odpad z obcí  podobný domovnímu odpadu z domácností  (objemný
odpad z domácností),
c) vytříděné složky domovního odpadu bez obsahu škodlivin, 
d) vytříděné složky domovního odpadu s obsahem škodlivin,

2) Komunálním  odpadem není  odpad  vzniklý  při  podnikatelské  činnosti
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

3) Složky  komunálního  odpadu jsou  látkové  skupiny,  zastoupené  v
komunálním odpadu, které lze odděleně shromažďovat např. papír, sklo, plasty, kovy,
bioodpad, nebezpečné složky a zbytkový odpad.

4) Vytříděný komunální odpad je vytříděná druhotná surovina z komunálního
odpadu např. papír, sklo, plasty, kovy, bioodpad.

5) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního
odpadu, které jsou současně označeny jako nebezpečné odpady1).

6) Objemný  odpad je  komunální  odpad,  který  se  svými  rozměry  nebo
charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový (např. sporáky, koberce, nábytek a
jeho části, tabulové sklo, různé přístroje a zařízení a další).

7) Zbytkový odpad je  složka komunálního odpadu,  která vzniká po vytřídění
odpadu, který jsou fyzické osoby podle této vyhlášky povinny třídit např. papíru, skla,
plastů, nebezpečných složek komunálního odpadu.

8) Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a při demolici staveb. 

9) Oprávněná osoba je každá  osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady
podle zákona o odpadech a podle zvláštních právních předpisů. Oprávněná osoba je
pověřena příslušným orgánem  provozovat  systém nakládání  s odpady ve městě
Němčice nad Hanou.

10) Odkládání  složek komunálního odpadu je  umísťování  složek komunálního
odpadu na určených místech. 

11) Sběrnou nádobou je:

b) popelnice (110 l) nebo kontejner (1100 l) na zbytkový odpad,
c) velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad,
d) nádoba na vytříděné složky komunálního odpadu (sklo, plasty).

12) Svozem komunálního odpadu jsou všechny činnosti spojené s překládáním
složek komunálního odpadu ze sběrných nádob do svozového vozidla.
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13) Pravidelný  mobilní  sběr  nebezpečných  odpadů  je  sběr  zajišťovaný  v
pravidelných  intervalech   na  určených  místech  a  označených  zastávkách
prostřednictvím speciálního sběrného vozidla oprávněnou osobou.

Čl. 4
Určená místa pro odkládání komunálního odpadu

Určená místa pro odkládání komunálního odpadu jsou:

a) sběrné nádoby pro zbytkový odpad  (popelnice 110 l, kontejnery 1100 l),
b) sběrné kontejnery pro vytříděné složky komunálního odpadu,
c) sběrná místa mobilního sběru nebezpečných odpadů (označené zastávky), 
d) sběrny nebo výkupny surovin, které odebírají jednotlivé druhy odpadů, 
e) lékárny, specializované obchody.

Část II.
Třídění komunálního odpadu

Čl. 5
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího sytému:

a) sklo
b) plasty
c) nebezpečné složky
d) objemný odpad
e) zbytkový odpad

Část III.
Svoz komunálního odpadu

Čl. 6
Frekvence svozu komunálního odpadu

1) Svoz zbytkového odpadu zajišťuje oprávněná osoba pravidelně podle obcí 
odsouhlaseného  harmonogramu sběru uvedeného ve smlouvě s oprávněnou 
osobou. Frekvence svozu komunálního odpadu je 1  x za 14 dnů. Po dohodě s 
oprávněnou osobou dle potřeby.
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2) Svoz nebezpečného odpadu ( mobilní sběr nebezpečných odpadů ) zajišťuje 
oprávněná osoba v pravidelných intervalech 2 x ročně na určených místech a 
označených zastávkách prostřednictvím speciálního sběrného vozidla. Četnost 
svozu a místa zastávek budou stanovena v odsouhlaseném harmonogramu svozu  
uvedeném ve smlouvě s oprávněnou osobou. Občané města Němčice nad Hanou 
budou o datumu a místě svozu informovaní způsobem ve městě obvyklým.

3) Svoz objemných složek komunálního odpadu bude zajištěn oprávněnou 
osobou v pravidelných intervalech 2 x ročně. Pro odkládání objemných složek 
komunálního odpadu jsou určeny velkoobjemové kontejnery. Občané města Němčice
nad Hanou budou o datumu a místě svozu informovaní způsobem ve městě 
obvyklým.

Část IV.
Povinnosti stanovené touto vyhláškou

Čl. 7
Povinnosti fyzických osob

1) Fyzické osoby jsou povinny  nakládat se svým komunálním odpadem v 
souladu s touto vyhláškou. 

Zejména jsou povinny:
a) komunální odpad třídit podle obcí stanoveného systému na sklo, plasty, 
nebezpečný odpad, objemný odpad a tyto složky komunálního odpadu ukládat na 
určená místa k dalšímu využití,

b) odkládat zbytkový odpad do sběrných nádob na zbytkový odpad, jehož svoz 
bude prováděn pravidelně podle článku 6 odstavce 1 této vyhlášky,

c) pořídit si na vlastní náklady sběrnou nádobu 110 l

d) nebezpečné složky komunálního odpadu odkládat na určená místa mobilního 
sběru podle článku 6 odstavce 2 této vyhlášky,
c) užívat sběrné nádoby pouze k  účelu, pro které jsou  určeny.

2) Fyzické osoby jsou povinny stavební odpad vzniklý z jejich činnosti na vlastní 
náklady předat osobě oprávněné k provádění sběru a výkupu odpadů1)  nebo 
provozovateli zařízení k úpravě, využívání nebo odstraňování odpadů1),

Čl. 8
Povinnosti vlastníka nebo správce nemovitosti 

Vlastníci jsou povinni,

a) pořídit si na vlastní náklady sběrnou nádobu 110 l, 
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b) oznamovat  obci  závažné  závady  v  poskytování  služby  svozu  komunálního
odpadu,

c) zajistit  přistavení  sběrných  nádob na  místo  svozu komunálního
odpadu, zpravidla na chodník nebo co nejblíže ke státní  nebo místní komunikaci,
kterou projíždí svozné vozidlo,

d) zajistit  údržbu sběrné nádoby a zajistit,  aby sběrné nádoby nezpůsobovaly
estetické a hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního
provozu ani bezpečnost chodců,

e) na vlastníky - fyzické osoby podle článku 2 písm. b) této vyhlášky se zároveň
vztahují i všechny povinnosti stanovené v článku 7 této vyhlášky.

Čl.9
Povinnost původců

Na původce se přiměřeně vztahují povinnosti fyzických osob a vlastníků stanovené
touto  vyhláškou.  Povinnosti  stanovené  podle  zvláštních  předpisů1)  tím  nejsou
dotčeny. 

Čl. 10
Povinnosti oprávněné  osoby

Podrobnosti řeší smlouvy obce s těmito osobami.

Čl. 11
Poplatek za sběr, třídění, využívání a odstraňování  komunálního odpadu

1) Za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu na katastrálním území města Němčice nad Hanou se stanovuje
poplatek2).

2) Výši  poplatku2) a  způsob  jeho  výběru  stanoví  Město  Němčice  nad  Hanou
samostatnou obecně závaznou vyhláškou.

Čl. 12
Známka

Po  zaplacení  poplatku  dostane  poplatník  známku,  která  je  platná  pro  příslušné
pololetí.  Známka musí  být  viditelně  nalepena na sběrné nádobě.  Po zaplacení  1
nebo 2 osob vzniká nárok nejméně na 1 známku. Po zaplacení 3 nebo 4 osob vzniká
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nárok nejméně na 2 známky. Po zaplacení 5 a více osob vzniká nárok nejméně na 3
známky. Nejvíce je možno získat tolik známek, kolik je v nemovitost poplatníků dle
Čl. 2 písm. a).

Část V.
Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

Čl. 13
Sankce

Porušení  povinností  stanovených  touto  vyhláškou  se  postihuje  podle  zvláštních
předpisů.1),3)

Čl. 14
Smlouvy s původci odpadu

Obec může uzavřít  s původcem odpadu1),  který produkuje odpad zařazený podle
Katalogu odpadů4) jako odpad komunální, písemnou smlouvu o možnosti využívání
systému zavedeného obcí.  Smlouva musí  obsahovat  vždy výši  sjednané ceny za
poskytnutou službu.

Čl. 15
Zrušovací ustanovení

Zrušuje  se  Obecně závazná vyhláška Města  Němčice  nad Hanou o nakládání  s
komunálním odpadem č. 3/2000 ze dne 14. 12. 2000.

Čl. 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1. 1. 2002

.........................................                                            ...............................................
Jaroslav Oulehla                                                       Ivana Dvořáková

starosta Města němčice nad Hanou                                                        místostarostka
Města  Němčice Nad Hanou

Odkazy:
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1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 
seznamy odpadů

Tato vyhláška byla vyvěšena dne: 14. 12. 2001
Tato vyhláška byla sňata dne: 31. 12. 2001
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