
 

INDIKÁTORY 
ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ  
V PRACHATICÍCH 

 

 

 



PRACHATICE  

 rozloha 3901 ha 

 8 katastrálních území 

 počet obyvatel 11 143 (k 1.1.2014) 

 Osady  

 Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice 

 Staré Prachatice, Ostrov, Městská Lhotka 

 Kahov, Podolí, Oseky 

 



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Skládka  
 1983 – 2024 

 tři etapy, nyní v 1.sekci 3.etapy 

Sběrný dvůr 
v roce 1988 

od září 2015 

Kompostárna 
od září 2015 

Technické služby Prachatice s.r.o 
100% vlastněné městem, služby pro okolní obce 

 

 

 







ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Zdroj: 

Sdružení Arnika 

Předcházení 

vzniku odpadů v 

obcích 



CÍLE: 

Snižovat celkovou 

produkci odpadů 

Zvyšovat podíl 

vytříděného odpadu na 

celkové produkci 
 



JAK DOSÁHNOUT CÍLŮ? 

OSVĚTA 

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO OBČANY 

MĚŘITELNOST POMOCÍ 

INDIKÁTORŮ 

EKONOMICKÉ ÚSPORY 
 

 



OSVĚTA 

 

Pravidelná rubrika v Radničním listu 

Reportáže v kabelové televizi 

Webové stránky města – přehled o produkci odpadů 

Soutěže 

Zaměřit se cíleně na skupinu občanů „netřídičů“ 

  školy – využití výukových programů CEV Dřípatka, IC 

Stožec, Ekoškola 

 



ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO OBČANY 
 Nový sběrný dvůr a kompostárna 

 350 kompostérů 

 250 nádob na bioodpad, dalších 250 v roce 2016 

 Rozšíření počtu sběrných míst separovaného odpadu, 
snížení docházkové vzdálenosti – 58 míst, 247 nádob 

 Rozšíření počtu sběrných míst na elektrozařízení, 
potravinářské oleje a starý textil, obuv a hračky 

 Mapa sběrných míst 

 Možnost sledování pohybu vozidel Technických služeb na 
webu 

 Projekt „Bioopad řešíme společně“ – semináře, exkurze, 
osvětové programy, kalendář  

 



Přístřešky na kontejnery 



PRODUKCE ODPADŮ 

Dlouhodobé sledování 

Každoroční zpráva v zastupitelstvu 

města 

Zveřejněno na webu města 

Zpráva v Radničním listu 
 

 



INDIKÁTORY 
 Hledání funkčních indikátorů –S-M-A-R-T 

 Vlastní zkušenosti 

 Komise zdravého města, MA21, ŽP a EVVO 

 Odborníci  

 Příklady dobré praxe 

 Čitelné 
  Srozumitelné pro veřejnost, média politiky 

 Graficky dobře vyjádřitelné 

 Možnost porovnání s jinými městy 

 Vycházet z POH 
 Analýza OH 

 Využití shromážděných údajů za předchozí období 

 Využitelné pro rozvoj OH 
 Plánování investic 

 Optimalizace provozu 

 

 

 

 



INDIKÁTORY 

 Produkce komunálních odpadů na obyvatele (kg) 

 Množství odpadu odevzdaného občany ve sběrném 

dvoře a kompostárně (t) 

 Míra třídění komunálních odpadů (%) 

 Změna tendence produkce = pokles x vzrůst (směsný 

komunální odpad a bioodpad) 



OPTIMÁLNÍ DOPADY 

BONUS  

 

 MĚSTO 

Optimalizace nákladů na systém odpadového 

hospodářství 

 

 OBČAN 

Motivace – odpovědnost za produkci 

? Platba za odpad 



 

Děkuji za pozornost 
Marie Peřinková 

mperinkova@mupt.cz 

 


