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Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Zahájení projektu 1. 9. 2014

Vranovičtí si chrání životní prostředí,
přitom šetří vlastní kapsu i obecní kasu

Obec Vranovice a její občané mají za sebou prvních ucelených dvanáct měsíců třídění odpadů. 
A výsledky jsou více než uspokojivé. Vzájemná spolupráce obce, obyvatel i svozové společnosti se 
vyplatila. Finanční úspory v rozpočtu obce můžeme počítat na statisíce a také více než 600 obyvatel 
dosáhlo na motivační slevy na poplatcích. Především jsme ale všichni společně významně odlehčili 
přírodě. Bezmála o 150 tun odpadu, který by ji nyní zatěžoval na skládkách. To vše díky tomu, že se 
hned v prvním roce do projektu zapojily téměř třičtvrtiny všech domácností Vranovic. 

Jak to vypadá v číslech 
Množství komunálního směsného odpadu se za rok třídění ve Vranovicích snížilo přesně o 147,8 
tun. To je o 27,3 % méně než před zahájením celého projektu. Naopak došlo k nárůstu tříděného 
odpadu. U papíru o 19,1 t, u plastu o 12,3 t a bioodpadu se nově vytřídilo 66,5 t.



Objem svozu komunálního odpadu a jednotlivých tříděných komodit v přehledové tabulce:

Dosažená čísla ukazují na jednoznačné snížení objemu komunálního odpadu a naopak na zvýšení 
objemu tříděných odpadů. Výsledky potvrzují správnost rozhodnutí o zavedení třídění odpadů, 
zejména o způsobu samotném třídění přímo v domácnostech.

Jak občané šetří vlastní kapsu i obecní kasu
V průběhu prvních dvanácti měsíců se do projektu zapojilo 639 domácností, tj. více než 72 % z 
celkového počtu domácností. Na třídění obec zapůjčila občanům více než 1.700 ks popelnic.  

Výsledky potěší ekology, celou Obec Vranovice, ale zejména každou rodinu, která se do třídění 
zapojila a důsledně třídila. Na slevu za poplatky dosáhlo celkem přes 600 osob ve více než 200 
domácnostech.
Sleva ve výši 100,-Kč na jednoho občana  je poskytnuta rodinám, které dosáhly třídění více než 35 
procent. V roce 2015 tato sleva byla poskytnuta 162 rodinám, tj 487 osobám.
Sleva na poplatku za svoz odpadu ve výši 200,-Kč na jednoho občana je poskytnuta rodinám, které 
dosáhly třídění odpadu více než 55%.  V roce 2015 tato sleva byla poskytnuta 50 rodinám, tj 136 
osobám.

A jaké má výsledky celá obec? 
Díky všem spoluobčanům, kteří se zapojili do systému třídění i výhodně nastaveným podmínkám 
svozu a likvidace odpadů, ušetřila obec Vranovice za dvanáct měsíců třídění více než čtyři sta tisíc 
korun. Náklady za svoz a likvidaci odpadu se snížily o 328 tis. Kč a k tomu přibyly příjmy od 
společnosti EKO-KOM za tříděný odpad ve výši 76.532 Kč.

Vždy je co zlepšovat
Výsledky třídění za prvních dvanáct měsíců mají už věrohodnou vypovídací schopnost. Ukazují, že 
k určitému zvýhodnění docházelo u těch občanů, kteří likvidují biodopad do popelnic. Tím jsou 
znevýhodnění spoluobčané kteří mají svůj vlastní kompost a biodpad likvidují na svých zahradách. 
Naopak dojde ke zvýhodnění těch rodin, které poctivě třídí plast. 
Z tohoto důvodu dojde k zavedení koeficientů u komodit: bioodpad a plast.
Váha vytříděného bioodpadu bude vynásobena koeficientem 0,5. A váha vytříděného plastu bude 
zvýšena koeficientem 1,75. 
Zavedením těchto koeficientů dojde k vetší zainteresovanosti občanů na třídění plastů.

papír plast sklo komunál bioodpad platba EKO KOM
IVQ/2013 3,579 t 7,379 t 9,814 t 155,9 t 74.626,-Kč
IQ/2014 4,286 t 6,541 t 12,010 t 119,5 t 66.387,-Kč
IIQ/2014 4,581 t 5,931 t 10,265 t 136,4 t 47.161,-Kč
III/Q2014 9,03 t 5,684 t 9,449 t 130,7 t 8,500 t 58.778,-Kč
CELKEM 21,476 t 25,535 t 41,538 t 542,5 t 8,500 t 246.952,-Kč

IVQ/2014 8,800 t 10,220 t 6,920 t 119,5 t 8,900 t 76.698,-Kč
IQ/2015 8,700 t 7,600 t 13,202 t 87,7 t 76.073,-Kč
IIQ/2015 12,740 t 8,940 t 11,941 t 102,2 t 22,640 t 81.017,-Kč
IIIQ/2015 10,340 t 10,90 t 11,516 t 85,27 t 34,960 t 89.696,-Kč
CELKEM 40,580 t 37,66 t 43,579 t 394,67 t 66,500 t 323.484,-Kč



Pro správné a efektivní třídění je nutno dodržovat stanovené principy a zásady. 

Nejčastější pochybení:
a)  Správné přistavování popelnic ke svozu tříděného odpadu:
Vysypání  tříděného odpadu je možné pouze ze správně označených popelnic. Popelnice na 
komunální odpad není možné použít pro třídění plastu a naopak. 
V termínu svozu tříděného odpadu (např. plast) je možné přistavit pouze popelnice na plast. Jiné 
popelnice nebudou vysypány.
Všem spoluobčanům doporučujeme přistavit popelnice večer před plánovaným svozem.
    
b)  Správné označení popelnic:

− není možné používat plechové popelnice
− každá popelnice na třídění odpadu musí být označena: čárový kód, číslo popisné a označení 

tříděného odpadu ( bioodpad, papír, plast). U komunálního odpadu: čárový kód a číslo 
popisné. V případě, že má domácnost na tříděný odpad více popelnic (např. na plast dvě 
popelnice), tak musí být označeny obě popelnice. 

c)  Používání plastových pytlů:
V minulosti, když nestačily popelnice, tak jsme byli zvyklí používat plastové pytle pro komunální 
odpad. Lze toho využít i nyní, ovšem za daných pravidel:

− plasty – lze používat jen igelitové pytle
− papír – lze požívat jen papírové pytle
− bioodpad – lze používat jen samorozložitelné pytle
− komunální odpad – lze používat jakékoliv pytle

Mějme na paměti:
Čím více třídíme, tím menší je objem směsného odpadu, tím více ušetříme ve své kapse, tím více 
budeme šetrní k přírodě okolo nás. 
Platí tak to naše: Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Poděkování patří všem. Spoluobčanům i svozové firmě
Dosažené výsledky dokazují, že se jedná o úspěšný projekt. Občané se do něj aktivně zapojili a 
další stále přibývají. Počet zapojených rodin a výše separovaného odpadu svědčí o tom, že se 
podařilo vhodně nastavit podmínky třídění a vybrat firmu, která je schopna nastavené požadavky 
dodržovat.
Poděkování za úspěšný projekt patří všem spoluobčanům, kteří se do projektu aktivně zapojili i 
zástupcům společnosti A.S.A. (nově FCC Environment), kteří zajišťují svoz a likvidaci odpadu, ale 
také vedou přesnou evidenci každého svozu.
Bez pomoci Vás všech by celý projekt nebyl tak úspěšný. 

Ve Vranovicích dne 24.11.2015

Ing. Jan Helikar
starosta obce


