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na snížení množství SKO 

produkovaného jeho občany 

Pavel Netušil, 

město Příbor 



Produkce SKO 

 

 

ve městě Příboře (kg/os/rok) 

předpoklad 

2020: 

 

120 kg/os./rok 



Identifikace problému 

 

 



Sběr zkušeností 

 

 • Trojanovice 

• Mikulov 

• Moravská Třebová 

• Letovice 

• Židlochovice 

 



Navýšení počtu  

„barevných popelnic“ 

• hnědá popelnice 240 l na 
bioodpad do každé 
domácnosti (2017) 

• hnědá popelnice 240 l na 
bioodpad ke každé skupině 
černých kontejnerů na 
sídlišti (2020) 

• doplňování žlutých, 
modrých, zelených, bílých  
i červených kontejnerů 

 

foto: Tomáš Hlavenka 



Nový popelářský vůz  

s dynamickým vážením 

 

 



Fyzická analýza SKO 

 

 



Reakce na analýzu SKO 

 

 



Veřejné slyšení (listopad 2019) 

agentura JRK (Robin Liška) 

 



Mediální kampaň 2019-2020 



Minutové videospoty „Příbor třídí“ 

• hrané 

 

 

 

 

 

• dokumentární 



Veselé kontejnery (září 2020) 

 



Reforma svozů odpadů 2020 

• projednána na RM a poté na 
ZM 

• navýšení frekvence svozu 
papíru a plastů na 2x týdně 

• snížení frekvence svozu SKO 
na 1x týdně u kontejnerů a 1x 
za 3 týdny u popelnic (RD) 

• domácnosti nad 4 členy: 
žádosti o popelnici 240 l 
(investice 300 000 Kč) 



Motivace občanů 

• Tomáš Hlavenka (Mikulov): „Po mnoha letech, kdy se v Mikulově 
střídal jeden motivační systém za druhým, soudím, že nejlepší je 
motivační systém neřešit a dát lidem nádoby na tříděný odpad 
až pod nos.“ 
 

• Motivace poplatkem: v Příboře 498 Kč/rok. 
(Židlochovice: 400 Kč/rok) 

 



efekt reformy 

• nepochopení, stížnosti 

• zvýšení množství vytříděných 
plastů, papíru i kovů 

• snížení množství SKO 

• v 1. čtvrtletí snížení množství 
celkového odpadu 

• ve 2. čtvrtletí Nouzový stav: 
zvýšení celkového odpadu, 
snížení SKO 



ekonomický efekt reformy 

• úspora za skládkování SKO 
140 000 Kč (jen skládkovné!) 

• vyšší odměny od Ekokomu  
letos odhadem 400 000 Kč (na základě 1.Q+2.Q) 

• úspora PHM (racionálnější svozy SKO) 
??? 



Opatření pro rok 2021 

• nový sběrný dvůr (paradox: pro 
přidělení dotace je nutno prokázat 
zvýšené množství odpadů procházející 
sběrným dvorem) 

• re-use centrum 

• optimalizace rozmístění kontejnerů na 
základě analýzy dat ze svozového vozu 



Nový sběrný dvůr  

 

 



Re-use centrum 

 



Vyhodnocení dat ze svozového vozu 

 



Nutná podmínka 

Zásadní změny v odpadovém hospodářství plánují, schvalují a 
vykonávají orgány a instituce, které musí být v souladu! 
 

• příslušný odbor  
(u obcí, které ho mají) 
 

• vedení obce 
 

• zastupitelstvo obce 
 

• svozová firma  
(ideálně pod  
kontrolou obce) 

 



Děkuji vám za pozornost! 

 

autoři snímků: 

• Pavel Netušil (místostarosta města) 

• Kamila Nývltová (technické služby města Příbora) 

• Martina Limberková (odbor investic) 

• Tomáš Hlavinka (ASPHA oběhová hospodářství) 

Město Příbor – 
držitel Odpadového 
Oskara za rok 2020 


