
Plán odpadového hospodářství  Ing. Pavel Novák – legislativní servis  
Příbora červenec 2005 
 

 
 
 
 
 



Plán odpadového hospodářství  Ing. Pavel Novák – leg
Příbora 
 

islativní servis  
červenec 2005 

 
 
PAPÍR – zónování podle strategie separu        Předpoklady 
Pozn. Údaje ve čtvercích jsou propočtová množství papíru v tunách. 

Položka Hodnota 
Paušál za vývoz (Kč/vývoz) 100 
Paušál za pronájem (Kč/rok) 1400 
Úspora skládkování (Kč/t) 1000 
Dotace EKOKOM (Kč/t) 651 
Velikost kontejneru (m3) 1,5 

 separace alternativními prostředky 
 separace nádobovým systémem (intenzita barvy roste s výší produkce) 

8 - 16 t - 1 kontejner 
16 - 40 t - 2 - 4 kontejnery 
>= 40 t - 5 a více kontejnerů (“odvozový způsob separace”) 
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PLAST – zónování podle strategie separu        Předpoklady 
Pozn. Údaje ve čtvercích jsou propočtová množství plastů v tunách. 

Položka Hodnota 
Paušál za vývoz (Kč/vývoz) 119 
Paušál za pronájem (Kč/rok) 500 
Úspora skládkování (Kč/t) 1000 
Dotace EKOKOM (Kč/t) 4900 
Velikost kontejneru (m3) 1,1 

 separace alternativními prostředky 
 separace nádobovým systémem (intenzita barvy roste s výší produkce) 

8 - 16 t - 1 kontejner 
16 - 41 t - 2 - 4 kontejnery 
>= 41 t - 5 a více kontejnerů (“odvozový způsob separace”) 
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SKLO – zónování podle strategie separu        Předpoklady 
Pozn. Údaje ve čtvercích jsou propočtová množství skla v tunách. 

Položka Hodnota 
Paušál za vývoz (Kč/vývoz) 262 
Paušál za pronájem (Kč/rok) - 
Úspora skládkování (Kč/t) 1000 
Dotace EKOKOM (Kč/t) 700 
Velikost kontejneru (m3) 1,1 

 separace alternativními prostředky 
 separace nádobovým systémem (intenzita barvy roste s výší produkce) 

0,25 - 0,5 t - 1 kontejner 
0,5 - 1,25 t - 2 - 4 kontejnery 
>= 1,25  t - 5 a více kontejnerů (“odvozový způsob separace”) 
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Položka Hodnota 
Paušál za vývoz (Kč/vývoz) 21 
Paušál za pronájem (Kč/rok) 301 
Úspora skládkování (Kč/t) 700 
Dotace EKOKOM (Kč/t) - 
Velikost kontejneru (m3) 240 
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BIO – zónování podle strategie separu        Předpoklady 
Pozn. Údaje ve čtvercích jsou propočtová množství bioodpadů v tunách. 
 separace alternativními prostředky 
 separace nádobovým systémem (intenzita barvy roste s výší produkce) 

3 - 7 t - 1 kontejner 
7 - 17 t - 2 - 4 kontejnery 
>= 17 t - 5 a více kontejnerů (“odvozový způsob separace”) 
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Počet obyvatel ve čtvercích sítě zónování 
 
 


	  
	PAPÍR – zónování podle strategie separu        Předpoklady 
	Položka
	Hodnota 
	 
	 
	PLAST – zónování podle strategie separu        Předpoklady 
	Položka
	Hodnota 
	 
	SKLO – zónování podle strategie separu        Předpoklady 
	Položka
	Hodnota 
	 
	BIO – zónování podle strategie separu        Předpoklady 
	Položka
	Hodnota 

