
 

 

Projekt  “Zvýšení produktivity třídění na Uničovsku” 

 

Projekt napomáhá k naplnění globálního cíle OPŽP, jímž je ochrana a zlepšování kvality 
životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje. Projekt napomáhá 
zkvalitnit nakládání s odpady a tím dochází k naplnění cílů 4. priority OPŽP. 

Účelem projektu bylo rozšířit technologický park s možností navýšit objem zhodnoceného 
odpadu o cca 700 % z celkového odpadu zpracovávaného firmou. Dalším důvodem pořízení 
bylo zefektivnění třídění materiálů, úspora energií a růst produktivity. 

Realizací projektu získala firma konkurenční výhody nejen z ekonomického hlediska, ale také 

z hlediska usnadnění manipulace a úpravy materiálu. Projekt přispěl k lepší efektivitě 

nakládání a třídění materiálu a ke zlepšení hygienických a pracovních podmínek obsluhy. 

Nezanedbatelným přínosem je úspora energie při manipulaci s odpady a zkvalitnění třídění 

odpadového materiálu. 

Z analýz odpadového hospodářství a z tabulek výše tedy vyplývá, že na území ORP Uničov, 

kde žije cca 23 000 obyvatel je  potřeba zaměřit se na oblast třídění odpadů. 

Produkce tříděného sběru u obcí  od 0 do 1000 obyvatel, což v ORP Uničov představuje jednu 

třetinu obcí, dosahuje jen 50% průměrné produkce olomouckého kraje na obyvatele a 

celorepublikového průměru. Ani dalším 60% obcí ORP Uničov se nedaří plnit průměrné 

krajské ani republikové hodnoty produkce tříděného sběru na obyvatele, 

Také hustota sběrné sítě by se měla ve všech devíti obcích (kromě Uničova) dále řešit, aby se  

optimalizoval počet třídících nádob a hustota sběrné sítě se opět přiblížila celorepublikovým 

a krajským požadavkům a zmenšil se tak počet lidí na jedno sběrné místo. Nemělo by se však 

zapomenout na absenci některých třídících kontejnerů, a to především kontejneru na papír.   

Navýšení počtu venkovních kontejnerů o objemu 1100 listrů v počtu 50 kusů na separovaný 

odpad : papír, plast, kov, tetrapakové obaly a sklo. Nákup plastových venkovních nádob o 

objevu 240 litrů v počtu 50 kusů na bioodpad. 

Také by se neměla podceňovat informovatnost občanů o třídění, protože abychom 

dosahovali krajských a celorepublikových hodnot, určitě to nezajistíme jen zpřístupněním 

nádob na tříděný odpad. V rámci meziobecní spolupráce by se mohlo navrhnout jak občany 

motivovat ke třídění odpadu, zajistit dostatečnou informovanost o výhodách třídění pro 



obce a životní prostředí. K úspěšnosti a dostatečné motivaci ke třídění  by také mohla 

pomoci kontrola třídění odpadu. Omezovat vznik odpadu formou prevence. 

 

Cíl :  

- zajistit v maximální možné míře na všech úrovních informační podporu o 

problematice předcházení vzniku odpadů, třídění odpadů – snižování množství 

odpadů v každodenním životě 

-  

-  

- omezit vznik odpadů – zajistit stabilitu odpadového hospodářství v regionu 

- minimalizovat skládkování odpadů 

- maximalizovat využívání odpadů ve vazbě na další průmyslové segmenty v regionu 

 

Předmětem tohoto projektu je zvýšení produktivity třídění na Uničovsko 

prostřednictvím dodávky 100 ks kontejnerů, které jsou rozděleny dle objemu: 

 

A. dodávka 33 ks plastových kontejnerů o objemu min. 240 l 

 

B. dodávka 67 ks plastových kontejnerů o objemu min 1100 l (včetně tzn.zvonů) 

 

 

Předpokládané náklady celkem bez DPH 550.000 Kč 

DPH 21 %   115.500 Kč 

Celkem s DPH  665.500 Kč 

 


