
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V TELČI Z POHLEDU V TELČI Z POHLEDU OBČANA OD ROKU 2016OBČANA OD ROKU 2016



ÚVODNÍ INFORMACE

 Od roku 2016 svoz komunálního a tříděného odpadu v Od roku 2016 svoz komunálního a tříděného odpadu v 
Telči zajišťuje dobrovolný svazek obcí Oběhové Telči zajišťuje dobrovolný svazek obcí Oběhové 
hospodářství Renesancehospodářství Renesance

 Nově založená svozová společnost OHR Nově založená svozová společnost OHR servicesservices s.r.o.s.r.o.
 www.www.ohrr.czohrr.cz



JAK SVOZ ODPADU - OBČANÉ

 Zavedení pravidelného svozu separovaného 
odpadu od domácností

 Svoz směsného kom. odpadu  1x za 14 dní
 Svoz dle svozového kalendáře (dny pondělí –

čtvrtek)čtvrtek)
 Označení nádob – čárkové kódy, evidence každé 

nádoby



JAK SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - OBČANÉ

 Získaná dotace na pořízení popelnic 240l 
plast/papír

 Nádoby zdarma k vyzvednutí pro občany 
 700 ks nádob na plast a 700 ks nádob na papír
 Svoz od nemovitostí – 1x za měsíc plast a papír



Biologicky rozložitelný odpad

 Snaha o prevenci – kompostování
 100 ks kompostérů pro občany – distribuce 

březen - duben  2016
 Možnost odložení:

 Nádoby 240l ve sběrných hnízdech – postupné 
rozšiřování 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

rozšiřování 
 Mobilní sběr – na vybraných místech 

přistaveny velkoobjemové kontejnery, rozšíření 
míst

 Ve sběrných dvorech



Biologicky rozložitelný odpad

 V září 2015 tři velké besedy s občany
 Pravidelné informace v TL, informace na 

internetových stránkách
 Vytvořeny atraktivní propagační materiály –

distribuce mezi občany na přelomu roku 
2015/2016

OSVĚTA

2015/2016
 Zřízeno kontaktní tel. číslo
 V roce 2016 – v rámci projektu „Zkvalitňování 

životního prostředí realizací EVVO ve Městě Telč“ 
systém besed na školách, besed pro občany, 
vytvoření int. stránek, tištěné materiály –
distribuce



Biologicky rozložitelný odpadOSVĚTA



JINÉ MOŽNOSTI LIKVIDACE ODPADU V TELČI

 Sběrné dvory
 Sběrný dvůr - .A.S.A.
 Sběrný dvůr  – Služby Telč

 Mobilní sběr (zajišťují Služby Telč)
 Biologicky rozložitelný odpad
 Velkoobjemový odpad
 Kovový odpad

 Odpadkové koše (zajišťují Služby Telč)
 Dle harmonogramu vývozů



Biologicky rozložitelný odpad

 Snížit množství směsného komunálního odpadu
 Zvýšit podíl vytříděných složek odpadu
 Zvýšit zájem u občanů o třídění, efektivní 

nakládání s odpady, ochranu životního prostředí 

PROČ TYTO KROKY?

nakládání s odpady, ochranu životního prostředí 
 Reagovat na zvyšování ceny skládkového 

efektivním systémem, který sníží množství 
odpadu ukládaného na skládky a tím zamezit 
neúměrnému zvýšení ceny odpadů pro občany



Biologicky rozložitelný odpad

 Snížit množství směsného komunálního odpadu
 Zvýšit podíl vytříděných složek odpadu
 Zvýšit zájem u občanů o třídění, efektivní 

nakládání s odpady, ochranu životního prostředí 

PROČ TYTO KROKY?

nakládání s odpady, ochranu životního prostředí 
 Reagovat na zvyšování ceny skládkového 

efektivním systémem, který sníží množství 
odpadu ukládaného na skládky a tím zamezit 
neúměrnému zvýšení ceny odpadů pro občany



Biologicky rozložiteldpadDAŘÍ SE PLNIT CÍLE?

Porovnání množství odpadu za I. čtvrtletí roku 2015 a 2016 (údaje v t)
Komodita 1Q 2015 1Q 2016 Navýšení množství o
Papír 39,17 48,062 19%
Plast 8,488 19,606 57%
Sklo 16,134 26,102 38%
SKO 295,51 210,043 -29%
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Biologicky rozložitelný odpad

 Pokračující osvěta
 Zkvalitnění/rozšíření svozových hnízd 

(separovaný odpad), především sídliště
 Na svozová místa - rozmístění nových nádob na 

JAKÉ DALŠÍ KROKY?

Na svozová místa - rozmístění nových nádob na 
BIO – 1100l

 Na svozová místa - doplnění kontejnerů na kov
 Na svozová místa - doplnění kontejnerů na textil 



Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.

 www.www.ohrr.czohrr.cz


