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1  ÚVOD 

Současný rozvoj společnosti kromě mnoha pozitivních trendů přináší mj.  

i větší produkci odpadů. Vyšší produkce odpadu v konzumní společnosti 

nemusí nutně představovat pouze významnou ekologickou zátěž – změny 

spotřebitelského chování a moderní technologie mohou Českou republiku 

přiblížit k recyklačním společnostem západní Evropy. K dosažení zmíněných 

cílů je odpadové hospodářství klíčové. Tento dokument má za cíl zlepšit 

současný stav odpadového hospodářství v městysi Brodek u Přerova, které je 

však již na vysoké úrovni.  

Strategie udržitelného odpadového hospodářství v městysi Brodek u Přerova 

je zpracována v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Strategie 

je zároveň zpracována v souladu se závaznou částí Plánu odpadového 

hospodářství Olomouckého kraje.  

Obce jsou, dle zákona, původci komunálních odpadů a proto mají přímou 

odpovědnost za fyzické nakládání s odpady na svém území. Každá obec 

vytváří vlastní systém sběru, svozu a dalšího nakládání s odpady – jedná se 

tedy o mandatorní výdaj obecních rozpočtů. 

Jako vstupní data analýzy posloužilo několik zdrojů. V první řadě se jedná  

o data ČSÚ a OÚ, která se týkají socio-demografických charakteristik 

městyse. Dále se jedná o dotazníkový průzkum mezi občany, který byl 

prováděn elektronickou formou v termínu od 1. do 29. února 2020.  

V neposlední řadě byly velice důležité ostatní informace o produkování 

odpadu, které poskytl městys Brodek u Přerova. 

Dokument má navrhnout opatření, která by vedla k rozvoji a podpoře 

odpadového hospodářství v Brodku u Přerova. Strategie je rozdělena na tři 

části: analytickou, návrhovou a implementační. 
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Analýza podrobně definuje současný stav a formuluje klíčové problémy 

odpadového hospodářství v městysi.  Návrhová část obsahuje vizi rozvoje, 

výčet oblastí podpory odpadového hospodářství i jednotlivé aktivity.  

V kapitole, která se zabývá implementací dokumentu, jsou rozpracovány 

konkrétní návrhy, včetně finanční a věcné odpovědnosti. 
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2  ODPADY 

V následující části budou vysvětleny základní termíny vztahující se 

k odpadovému hospodářství. 

 

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou definovány základní pojmy, které byly použity v této strategii: 

  

Hierarchie způsobů nakládání s odpady zahrnuje následující kroky: 

 předcházení vzniku odpadů, 

 příprava k opětovnému použití, 

 recyklace odpadů, 

 jiné využití odpadů, například energetické využití, 

 odstranění odpadů. 

 

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání. 

 

Materiálové využití odpadů je způsob využití odpadů zahrnující recyklaci  

a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původním nebo jiným 

účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. 

 

Nakládání s odpady zahrnuje obchodování s odpady, shromažďování, sběr, 

výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů. 
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Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie  

o nebezpečných vlastnostech odpadů. 

 

Obchodníkem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná  

k podnikání, které nakupují nebo prodávají odpad a jednají přitom na vlastní 

odpovědnost včetně osob, které nemají odpady skutečně v držení. 

 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit. 

 

Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku 

odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady 

trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

 

Odstranění odpadů je činnost, která není využitím odpadů, a to  

i v případě, že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek 

nebo energie. 

 

Opětovné použití zahrnuje postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, 

které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly 

původně určeny. 

 

Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání  

s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů. 

 

Recyklace odpadů je jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad 

znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné 

účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací 

odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo 

látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál. 
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Původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná  

k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo 

jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále 

obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě  

k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. 

 

Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného 

třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na 

zpracování odpadu. 

 

Skládka je zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem  

a provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, 

včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování 

vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou 

skladování odpadů. 

 

Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje 

vysokého stupně energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů 

způsobem uvedeným pod kódem R1. 

 

Tříděný (oddělený) sběr je sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, 

kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování. 

 

Pod pojmem zpracování odpadů se rozumí využití nebo odstranění odpadů 

zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním odpadů. 
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3  ANALYTICKÁ 

ČÁST 

Analytická část strategie udržitelného odpadového hospodářství má za cíl 

poskytnout informace a znalosti potřebné pro strategické plánování  

z hlediska odpadového hospodářství. Na základě poznatků a popisu současné 

situace v městysi Brodek u Přerova lze vyvodit závěry a stanovit budoucí 

kroky významné pro rozvoj odpadového hospodářství v zájmovém území.  

Z výsledků analytické části bude formulována návrhová a implementační část 

tohoto dokumentu. 

 

3.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTYSE 

Základní charakteristika městyse zahrnuje popis umístění městyse v rámci 

České republiky, přírodních podmínek, vývoje počtu obyvatelstva a základní 

vybavenosti městyse.   

3.1.1 Poloha městyse a přírodní podmínky 

Městys Brodek u Přerova leží v jihovýchodní části Hornomoravského úvalu  

v nadmořské výšce 205 m n. m. v údolní nivě řeky Moravy. Ze severu 

ohraničuje území potok Olešnice, z jihu železniční tepna Olomouc – Přerov, 

jejíž zavedení ovlivnilo rozkvět průmyslu v Brodku u Přerova. 

Městys se nachází v okrese Přerov v Olomouckém kraji. Katastrální výměra 

městysu je 890,82 ha a skládá se ze dvou částí – Brodek u Přerova a Luková. 

Městys je součástí Sdružení obcí mikroregionu Království a Sdružení obcí 

mikroregionu Dolek.  
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Brodek u Přerova sousedí na severu s obcí Majetín, na jihozápadě s obcí 

Cítov, na jihu s obcí Císařov, na jihovýchodě s obcí Rokytnice a na 

severovýchodě s obcí Kokory. 

Celková výměra katastrálního území je 890,82 ha, z toho je přes 81 % 

zemědělské plochy, vodních ploch 1,3 %, zastavěné jsou 3,3 % katastru. 

Lesy se zde nenachází žádné, zbytek rozlohy je zařazen do kategorie 

ostatních ploch.  

V městysi jsou nicméně vymezeny nadregionální a lokální prvky Územního 

systému ekologické stability. Na severozápadě řešeného území je vymezena 

část nadregionálního biokoridoru NK K136, která zajišťuje propojení systému 

mezi katastrálními územími obcí Majetín a Věrovany. V řešeném území jsou 

vymezena tři lokální biocentra a jedenáct lokálních biokoridorů. Kostra 

ekologické stability je doplněna o interakční prvky1.  

 

 

Obr. 1: Katastrální území městyse Brodek u Přerova 

                                       
1 Územní plán Brodek u Přerova, 2017 
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3.1.2  Obyvatelstvo 

V městysi Brodek u Přerova, dle posledních dostupných dat z roku 2019, žilo  

1 940 obyvatel, z toho 972 mužů a 968 žen. Průměrný věk obyvatel v tomtéž 

roce činil 43,3 let, což je nižší hodnota v porovnání s okresem Přerov (43,5), 

ale vyšší než v Olomouckém kraji (43) a celé České republice (42,5). Jak je 

vidět z obrázku č. 2, počet obyvatel se během posledních 19 let měnil 

poměrně dynamicky. Od roku 2000 do současnosti počet obyvatel spíše 

stagnuje, stejný trend lze očekávat i v budoucnu. Počet obyvatel v letech 

2000 a 2019 byl téměř stejný – do roku 2007 počet obyvatel pozvolna 

stoupal, pak začal zase klesat do současného stavu. 

 

 
Obr. 2: Historický vývoj počtu obyvatel  

 

Obyvatelé Brodku u Přerova jsou v průměru mladší než obyvatelé okresu, což 

potvrzuje i index stáří zobrazený v tabulce č. 1. Obyvatelé městyse Brodek  

u Přerova a příslušného okresu jsou v porovnání s Olomouckým krajem  

a celorepublikovým průměrem starší. Index stáří je u všech sledovaných 

území vyšší než 100, což znamená, že je počet obyvatel v poproduktivním 

věku vyšší než počet obyvatel v nejnižších věkových kategoriích.  
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Obr. 3: Věková pyramida v roce 2018 

Stejný trend můžeme pozorovat i u věkové pyramidy, která je regresivního 

typu. Základna pyramidy, která představuje nejmladší věkové skupiny, je 

stejná nebo užší než vrchol pyramidy reprezentující obyvatele pokročilejšího 

věku – viz obr. 3. 

 

Tab.  1: Index stáří a index vývoje 

 Rok 
Česká 

republika 

Olomoucký 

kraj 

Okres 

Přerov 

Brodek u 

Přerova 

INDEX STÁŘÍ 
2017 122,12 128,07 135,98 132,98 

2018 123,25 130,15 138,55 136,92 

INDEX 

VÝVOJE 

2019/200

0 
104,2 98,6 95,0 98,7 

 

V budoucnu lze očekávat stagnaci nebo pokles počtu obyvatel a tento trend 

bude ovlivněn jak stěhováním obyvatel, tak i přirozenou změnou. Městys 

Brodek u Přerova do roku 2007 získával nové obyvatele migrací, což bylo 

pravděpodobně dáno vhodnou polohou a velikostí městyse. 
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Obr. 4: Přirozený a migrační pohyb obyvatel v letech 2002-2018 

Od roku 2007 začal počet obyvatel klesat, v důsledku přirozeného  

a migračního úbytku – v některých letech byl pokles poměrně dramatický. 

Pouze v roce 2018 se z městyse vystěhovalo téměř 30 obyvatel, viz obr. 4. 

Z územního plánu městyse je zároveň patrné, že plánuje získávat nové 

obyvatele a za tím účelem určil významný počet ploch k výstavbě nových 

rodinných domů – zhruba 7 ha. Výstavba rodinných domů v současnosti 

spíše stagnuje a je výrazně nižší v porovnání s vyššími administrativními 

jednotkami - obr. 5.  

 

 

Obr. 5: Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v letech 2000-2018  
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3.1.3 Vybavenost městyse  

Městys Brodek u Přerova disponuje veškerou technickou infrastrukturou,  

i když na ni nejsou napojené všechny obytné stavby - tab. 2. Brodek  

u Přerova je napojen na vodovod, kanalizaci s čistírnou odpadních vod, 

plynovodní, telefonní síť a internet. Zhruba třetina rodinných bytů a domů 

stále není napojena na kanalizační síť – některé tyto stavby mají k dispozici 

jímky a septiky. Minimálně pětina obytných budov není napojena na 

plynovodní síť, zatímco u 14 % domácnosti není zjištěno napojení na 

vodovodní síť. Tři čtvrtiny obytných staveb jsou vytápěny centrálně. 

Městysem prochází silnice II. třídy s označením II/150, která propojuje 

Středočeský a Zlínský kraj. Brodek u Přerova je také napojen na železniční 

síť – většina spojů je regionálního charakteru a vede zejména do Přerova  

a Olomouce. 

V městysi se nachází mateřská škola a základní škola II. stupně, pošta, 

praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, zubní lékař  

a gynekolog. Dále městys disponuje pečovatelskou službou s kapacitou 35 

osob. V městysi se nachází knihovna, divadlo, kino a je zde poměrně široká 

nabídka obchodů s potravinami a také stravovací zařízení.  

Masarykovo náměstí je centrem městyse a jsou zde umístěné i 

nejvýznamnější pamětihodnosti – kostel Narození sv. Jana Křtitele, socha sv. 

Jana Křtitele a brodecká zvonkohra. Zvonkohra hraje naprogramované 

melodie nebo může být ovládána ručně. 

 

Tab.  2: Základní vybavenost městyse 

Infrastruktura Přítomnost Infrastruktura Přítomnost 

Vodovod ano Napojení na dálnici ne 

Kanalizace ano Sběrný dvůr ano 

ČOV ano Zastávka autobusu ano 

Telefonní síť ano Stanice vlaku ano 

Rozvod el. NN ano Rozvojové plochy ano 

Plynovodní síť ano Ochranná pásma ne 

Veřejné osvětlení ano Sítě internetu ano 
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3.2 SOUČASNÝ STAV ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ  

Kapitola obsahuje popis nakládání s odpady v Brodku u Přerova, seznam 

sběrných míst nebo celkovou produkci různých druhů odpadů. 

3.2.1  Základní charakteristiky odpadového hospodářství  

V městysi Brodek u Přerova je zaveden systém odděleného sběru odpadů  

a najdeme zde celkem jedenáct sběrných míst s nádobami na třídění kovů, 

papírů, plastů a skla - tab. 3, obr. 7, příl. 1. 

 

Tab.  3: Sběrná místa v městysi Brodek u Přerova 

Číslo v ev. listu Umístění Typ a počet nádob 

1 Tyršova 
Plast (2), Plast + nápojové kartony (2), Papír 

(2), Sklo (1), Kov (1) 

2 Nerudova 
Plast (3), Plast + nápojové kartony (1), Papír 

(2), Sklo (1), Kov (1) 

3 Třebízského 
Papír (3), Elektroodpad (1), Sklo (1), Plast (3), 

Plast + nápojové kartony (1) 

4 Přemyslova 
Sklo (1), Papír (1), Plast + nápojové kartony (1), 

Plast (1) 

5 Družstevní 
Textil (1), Sklo (1), Plast (1), Plast + nápojové 

kartony (1), Papír (1), Kov (1) 

6 Havlíčkova 
Textil (1), Papír (2), Sklo (2), Elektroodpad (1), 

Plast (4), Plast + nápojové kartony (1)  

7 Tovární 
Sklo (2), Kov (1), Papír (2), Plast + nápojové 

kartony (2), Plast (1) 

8 9. května Textil (1), Plast (2), Papír (1), Sklo (2), Kov (1)  

9 
Sídliště 

svobody 

Kov (1), Papír (2), Sklo (1), Plast + nápojové 

kartony (2), Plast (2) 

10 Svépomoc 
Kov (1), Sklo (1), Papír (1), Plast (1), Plast + 

nápojové kartony (1) 

11 Luková 
Papír (1), Plast + nápojové kartony (1), Plast 

(2), Sklo (1), Kov (1) 

*Nádoby na třídění nápojových kartonů zároveň slouží i k třídění plastu. 

 (evidenční listy v příloze) 
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Od dubna roku 2019 byl stávající systém doplněn zavedením odděleného 

sběru v domácnostech. Městys získal v rámci projektu „Doplnění systému 

odděleného sběru odpadu v Brodku u Přerova“ 2100 kontejnerů na oddělený 

sběr papíru, plastu a bioodpadu. Zatím bylo bezplatně odevzdáno 

obyvatelům městyse asi 85 % nádob. Až 68 % dotazovaných obyvatel 

městyse si myslí, že nový systém separovaného třídění měl pozitivní vliv na 

zacházení s odpadem a že se třídí více odpadu. Občané městyse Brodek  

u Přerova mají také možnost třídit baterie a drobná elektrozařízení – sběrné 

boxy na baterie a drobná elektrozařízení jsou umístěny u pošty a obchodu 

Hruška a jsou majetkem společnosti ASEKOL s.r.o.  

V městysi se nachází i sběrný dvůr, který má být oficiálně zprovozněn po 

kolaudaci v dubnu roku 2020. Papír, plast, pneumatiky, sklo, nebezpečný  

a objemný odpad mohou odevzdávat pouze občané platící místní poplatek, 

zatímco všichni ostatní mohou odevzdávat baterie a elektrozařízení. 

 
Obr. 6: Sběrný dvůr v Brodku u Přerova 
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Biologický rozložitelný odpad je sbírán do BIO nádob a kompostérů. 

Občanům, kteří měli zájem o kompostování, městys bezplatně pronajal 

kompostéry k umístění na zahradách. V roce 2014 městys získal 410 

domácích kompostérů, 6 velkoobjemových kompostérů v rámci projektu 

„Zkvalitnění nakládání s odpady na zahradní kompostéry“.  

Svoz odpadů probíhá jednou za měsíc s tím, že bioodpady se v zimním 

období nesváží. Téměř polovina zúčastněných v dotazníkovém šetření (44 %) 

považuje četnost svozu odpadu za nedostačující, zvlášť u směsného 

komunálního odpadu. 

Kvůli zavedení nového systému odděleného sběru v domácnostech a změně 

svozové firmy, se poplatek za odpad v posledních letech mírně zvýšil, v roce 

2020 činil 550 Kč za osobu a rok - tab. 4. Zhruba tři čtvrtiny dotazovaných 

považují poplatek za odpad za přiměřený.  

Tab.  4: Vývoj výše poplatku za odpad v letech 2014-2020 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kč 500 500 500 500 500 550 550 

 

Na obrázku č. 6 je zobrazena docházková vzdálenost od jednotlivých 

sběrných míst. Z obrázku je patrné, že sběrná místa jsou v rámci celého 

intravilánu obce umístěna v optimální vzdálenosti. 90 % obytných domů se 

nachází v docházkové vzdálenosti do 200 m (3 minuty chůze) od sběrného 

místa.  

Brodek u Přerova má však potenciál na optimalizaci umístění sběrných míst. 

64 % bytových domů má v současnosti sběrná místa v docházkové 

vzdálenosti do 100 m a 88 % je má ve vzdálenosti do 200 m. Doplnění 

sběrných míst bude v budoucnu nutné především u rozvojových ploch. 

V anketě nebyla vzdálenost od sběrných míst zmíněna jako překážka třídění 

odpadu. 
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Obr. 7: Sběrná místa v Brodku u Přerova (evidenční listy v příl. 1) 
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Obr. 8: Docházková vzdálenost od sběrných míst v Brodku u Přerova 
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3.2.2 Produkce odpadu v městysi Brodek u Přerova 

Jak je vidět z tabulky č. 5, občané městyse Brodek u Přerova produkují 

výrazně méně odpadů než obyvatelé celého SO ORP, kraje i celé České 

republiky. Celková produkce komunálního odpadu a směsného komunálního 

odpadu je také výrazně nižší než krajský nebo republikový průměr. Celková 

produkce komunálního odpadu činila 355 t, z čehož téměř polovinu  

(189 t nebo 53 %) tvořil směsný komunální odpad. Směsný komunální 

odpad, který je svážen společností Technické služby města Přerova, s.r.o., 

byl skládkován na skládce v Žeravicích. Z celkového objemu komunálních 

odpadů bylo kolem 47 % materiálově využito. Jde o pozitivní zjištění, jelikož 

se podíl materiálového využití přibližuje hodnotě stanovené v Plánu 

odpadového hospodářství Olomouckého kraje, jehož cílem bylo zvýšit 

materiálové využití na 50 % do roku 2020. Městys totiž nezačal splňovat 

krajský cíl o úplném zrušení skládkování SKO do roku 2024 a cíl týkající se 

vyššího energetického využití odpadů. I když Plán odpadového hospodářství 

má za cíl úplný zákaz skládkování do roku 2024, nový návrh zákona  

o odpadech stanovuje jiné cíle – například v roce 2035 bude možné 

skládkovat pouze 10 % komunálního odpadu. 

Tab.  5: Produkce odpadů v Brodku u Přerova a vyšších hierarchických 

celcích 

Rok 2018 

Celková produkce 

všech opadů 

[kg/ob] 

Celková produkce 

komunálních 

odpadů [kg/ob] 

SKO [kg/ob] 

Česká republika 3547,9 542,9 263,6 

Olomoucký kraj 3868,4 580 259,3 

SO ORP Přerov 5331,4 501,8 238,8 

Brodek u Přerova 387,7 355,2 157,4 

Z výsledků dotazování je patrné, že 98 % respondentů třídí nějaký druh 

odpadu – jde o velice pozitivní zjištění. Nejvíce dotazovaných třídí plast, 

papír, sklo a bioodpad, viz obr. 9. 
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Obr. 9: Výsledky dotazníkového šetření – třídění odpadu 
 

Tříděné složky odpadů 

Co se týče tříděných složek odpadu, jejich produkce v čase spíše kolísá  

a u některých druhů odpadu v posledních letech razantně stoupá. Zvýšení 

produkce odděleného sběru odpadu může být vysvětleno změnou systému 

odpadového hospodářství. V porovnání s celorepublikovým průměrem, 

občané Brodku u Přerova produkují více plastu a skla, ale méně papíru. 

Jedná se o pozitivní zjištění, jelikož vyšší produkce tříděných složek odpadu 

souvisí s nižší produkcí směsného komunálního odpadu - tab. 6.  

Tab.  6: Produkce odděleného sběru odpadu 

Položka 

(t/rok) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Průměr 

5 let 

Kg/ob. 

2018 

ČR 

Kg/ob. 

2018 

Papír a 

lepenka 
28,6 23,2 8,7 29,4 48,3 27,6 15 17,1 

Plasty 31,1 37,9 36,3 35,1 43,8 36,8 17,9 13,8 

Sklo 25,6 22,4 26 27,4 24,7 25,2 14 13 
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Oděv, obuv a hračky 

V tabulce č. 7 je zobrazena 5letá produkce oděvu, která kolísá v čase. Sběrné 

kontejnery na oděv, textil a hračky vlastní svozová firma TextilEco a.s. Obsah 

kontejnerů je ručně tříděn a kolem 90 % obsahu lze používat dál. Část 

vytříděného zboží putuje do neziskových organizací, které pomáhají 

ohroženým skupinám obyvatel. Díky znovuvyužití nepoškozených oděvů, 

společnost získává finanční prostředky na podporu charitativních  

a neziskových projektů.    

Tab.  7: Produkce textilního odpadu2 

Položka (t/rok) 2015 2016 2017 2018 2019 
Průměr 5 

let 

Kg/ob. 

průměr 

Oděvy 4,1 4,1 5,2 0 0 2,7 1,4 

Směsný komunální a objemný odpad 

Občané městyse Brodek u Přerova v roce 2018 vyprodukovali výrazně méně 

směsného komunálního odpadu než obyvatelé vyšších správních celků – viz 

tabulka č. 5. Městys však má výrazný potenciál na další snížení produkce 

SKO a zvýšení produkce oddělených složek odpadů. Veškerý směsný 

komunální odpad byl skládkován. Objemný odpad mohou občané Brodku  

u Přerova odevzdávat do sběrného dvora. Jelikož objemný odpad sváží stejná 

společnost, lze očekávat, že je též skládkován - tab. 8. 

Tab.  8: Produkce objemného a směsného odpadu 

Položka (t/rok) 2015 2016 2017 2018 2019 
Průměr 5 

let 

Kg/ob. 

2018 

SKO 320,6 304 333,8 308,5 345,6 322,5 157,4 

Objemný odpad 53,8 53,1 90,7 122,4 98,6 83,7 62,4 

 

 

 

                                       
2 Údaje za poslední dva roky nejsou dostupné 
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Nebezpečné odpady 

Co se týče nebezpečných odpadů, produkce v městysi Brodek u Přerova byla 

v roce 2018 výrazně nižší v porovnání s celou republikou, krajem  

a příslušným SO ORP - tab. 9. 

Tab.  9: Celková produkce nebezpečných odpadů v kg na 1 obyvatele 

Rok 2018 
Česká 

republika 

Olomoucký 

kraj 

SO ORP 

Přerov 

Brodek u 

Přerova 

Nebezpečné odpady 166 116,4 202,3 0,8 

Občané Brodku u Přerova mohou nebezpečné odpady odevzdávat do 

sběrného dvora. Do sběrného dvora ale nepatří stavební nebezpečné 

materiály jako azbest a eternit - tab. 10. 

Tab.  10: Produkce nebezpečných odpadů 

Položka (t/rok) 2015 2016 2017 2018 2019 
Průměr 

5 let 

Kg/ob. 

průměr 

Nebezpečné látky 1,6 0 0,3 0 0 0,4 0,18 

Oleje a tuky 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,03 

Nebezpečné obaly 0 1,7 2,1 1,1 0,5 1,1 0,56 

Anorg. chemikálie 0 0 0 0 0,1 0,03 0,01 

Barvy, lepidla 0 0 0 0 0,2 0,04 0,02 

Bioodpady 

Produkce bioodpadu v městysi Brodek u Přerova byla v roce 2018 téměř 

dvakrát nižší než v celé republice. Nižší produkce do roku 2018 může být 

vysvětlena vyšší mírou kompostování odpadů z kuchyně nebo zahrady přímo  

v domácnostech. V roce 2019 avšak došlo k razantnímu nárůstu produkce 

bioodpadu. Jak bylo zmíněno výše, městys získal kompostéry v rámci 

dotačního projektu, které následně bezplatně distribuoval do domácností, 

které měly o kompostování zájem. Bioodpad z BIO nádob v domácnostech je 

svážen jednou za měsíc od dubna do prosince. Produkci bioodpadů v městysi 

zobrazuje tab. 11. 

Tab.  11: Produkce bioodpadů 

Položka 

(t/rok) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Průměr 

5 let 

Kg/ob. 

2018 

ČR Kg/ob. 

2018 

Bioodpad 104,7 121, 6 153 167,5 405,4 190,42 85,4 179 
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Celkem 84 % občanů Brodku u Přerova třídí bioodpady pocházející ze 

zahrady a z kuchyně a nevyhazují je tedy do směsného komunálního odpadu, 

což je pozitivní zjištění – viz obr. 10. 

38 %

13 %

46 %

2 %

Co děláte s bioodpady z kuchyně, ze 
zahrady?

Výběr z možností, zodpovězeno 84x, 

nezodpovězeno 5x

Dávám do nádoby na bioodpad

Dávám do nádoby na směsný komunální odpad (popelnice)

Dávám na kompost na zahradě nebo zvířatům

Jiné
 

Obr. 10: Výsledky dotazníkového šetření – nakládání s bioodpady 

Pneumatiky 

Produkce odpadních pneumatik v městysi je výrazně nižší v porovnání  

s celorepublikovým průměrem – viz tab. 12. Obyvatelé městyse mohou 

odevzdat pneumatiky do sběrného dvora – tato služba je umožněna pouze 

plátcům poplatku za odpad v městysi. 

Tab.  12: Produkce pneumatik 

Položka 

(t/rok) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Průměr 

5 let 

Kg/ob. 

2018 

ČR Kg/ob. 

2018 

Pneumatiky 2,5 3,7 3,6 5,8 3,6 3,8 2,9 8,7 
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3.2.3  Optimalizace současného systému tříděného sběru  

V tabulce č. 13 je znázorněna celková kapacita nádob na třídění odpadů  

v tunách za rok. Na základě dostupných dat o produkci odpadů popsaných 

výše, lze vypočítat procentuální využití kapacity nádob pro každý tříděný 

druh odpadu. Na základě vypočtené účinnosti sběru lze následně navrhnout 

opatření k optimalizaci odpadového hospodářství. 

Tab.  13: Celkový objem nádob na separovaný odpad za rok 2020 

Položka 
Počet 

nádob 

Počet 

svozů 

Objem 

nádob [m3] 

Celkový objem 

[m3 za rok] 

Celkový objem 

[t za rok] 

Papír 
18 12 1,1 1094,4 

 

61,2864 

 595 12 0,12 

Plast 

směsný 

32 12 1,1 1279,2 

 

24,3048 

 595 12 0,12 

Sklo 14 12 1,1 184,8 29,568 

Z tabulky č. 14 znázorňující účinnost separovaného sběru v roce 2019 je patrné, 

že je současný stav nevyhovující. U separovaného sběru papíru a skla lze 

navrhnout méně frekventované svozy. Na druhou stranu, celkový objem nádob 

na separovaný sběr plastu je nedostačující. U plastu je potřeba zvýšit počet 

nádob a frekvenci svozu. U plastu je důležitá i informovanost a edukace občanů, 

jelikož v nádobách často končí nesešlápnuté PET láhve – to znamená, že  

u plných kontejnerů není využit jejich objem na 100 %. Celkový systém je 

využit z 101,4 %, což je ideální stav. Postup výpočtu je v příloze č. 2. 

Tab.  14: Účinnost separovaného sběru za rok 2019 

- 
Skutečné množství 

separovaného odpadu (t/rok) 

Využití z celkové kapacity 

nádob (%) 

Papír 48,3 78,8 

Plast 43,8 180,1 

Sklo 24,73 83,6 

Problémem v městysi Brodek u Přerova je nekázeň občanů, kteří do nádob 

na tříděný odpad házejí směsný komunální odpad. Z toho důvodu je nutné 

občany informovat o důležitosti a výhodách správného nakládání s odpady.  
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3.3 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního 

rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání 

vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na městys 

Brodek u Přerova. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného 

a budoucího vývoje Brodku u Přerova.  

 

SWOT je zkratka z anglických slov: 

 S   = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody;  

     = CO JE NA NÁS DOBRÉ 

 W  = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny;  

     = CO NÁS OHROŽUJE 

 O   = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti;  

     = JAKÉ MÁME MOŽNOSTI 

 T   = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení; 

     = CO NÁS MŮŽE OHROŽOVAT 

 

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování 

(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost 

budoucí realizace příhodných možností a naopak se omezuje dopad 

pojmenovaných hrozeb. 

 

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování městyse 

Brodek u Přerova, vymezení problémových oblastí a zaměření Strategie 

udržitelného odpadového hospodářství v městysi Brodek u Přerova. 
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Silné stránky Slabé stránky 

 Oddělený sběr papíru, 

plastu, kovu, skla a textilu 

 Nesprávné nakládání s odpady 

– nekázeň občanů 

 Oddělený sběr baterií a 

drobných elektrozařízení 

 Nedostatečná informovanost  

a vzdělávání 

 Optimální vzdálenost domů 

od sběrných míst 

 57 % komunálních odpadů 

končí na skládce 

 43 % komunálních odpadů 

materiálově využito 
 0 % SKO energeticky využito 

 Sběrný dvůr 
 Neoptimální využití kapacity 

kontejnerů 

Příležitosti Hrozby 

 Oficiální zprovoznění 

sběrného dvoru v městysi 

Brodek u Přerova 

 Vznik černých skládek 

 Osvěta obyvatel, podpora 

občanů pro třídění odpadu 

 Chybějící finance v rozpočtu 

městyse na investice v oblasti 

odpadového hospodářství 

 Zřízení sběrných míst 

v rozvojových plochách 

obce  

 Očekávané zvýšené náklady na 

likvidaci SKO (v budoucnosti) 

 Využití možností dotací z 

operačních programů 

 Narůstající netečnost občanů 

při separaci odpadů 
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Ve SWOT analýze byly zobrazeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

týkající se odpadového hospodářství v Brodku u Přerova. Nejsilnějšími 

stránkami je zavedení odděleného sběru papíru, plastu, skla, kovu, textilu  

a elektrozařízení. Pozitivní stránkou je optimální vzdálenost domů od 

sběrných míst – většina domů se nachází ve vzdálenosti do 200 m, což jsou 

přibližně tři minuty chůze. Celkem 43 % komunálních odpadů je materiálově 

využito – jde o odpad, který pochází z odděleného sběru odpadu.  

Do sběrného dvora, který bude oficiálně plně zprovozněn od dubna 2020, 

občané již mohou odkládat papír, plast, nebezpečný odpad a pneumatiky.  

V Brodku u Přerova byly vypozorované nedostatky, které by měly být 

prioritou k řešení v oblasti odpadového hospodářství. Městys by měl posílit 

oddělený sběr olejů, který by měl pozitivní dopad na fungování kanalizačního 

systémů a čistírny odpadních vod. Další negativní stránkou je špatné 

nakládání s odpady, na které městys upozornila svozová společnost.  

V nádobách na tříděný odpad často končí směsný komunální odpad, který 

může znehodnotit obsah celé nádoby. Nejproblematičtějším zjištěním je to, 

že téměř 60 % komunálních odpadů, a to zejména SKO a objemný odpad, 

končí na skládce. Směsný komunální odpad by bylo vhodnější využit na 

produkci tepelné nebo elektrické energie. Městysi hrozí i vznik černých 

skládek kvůli neoptimálnímu využití kapacity nádob na oddělený sběr 

odpadů. Další hrozby se týkají eventuálního zvýšení nákladů na odstranění 

odpadů nebo nedostatku financí na další investice do odpadového 

hospodářství.  

Příležitostí ke zlepšení stavu odpadového hospodářství je oficiální 

zprovoznění sběrného dvora a také osvěta občanů. Městys Brodek u Přerova 

může zlepšit stav odpadového hospodářství i díky dotačním titulům, se 

kterými má z minulosti četné zkušenosti. Příležitostí ke zvýšení efektivity 

odpadového hospodářství je i zprovoznění nových sběrných míst, hlavně 

v blízkosti rozvojových ploch. 
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4 NÁVRHOVÁ 

ČÁST 

Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. 

Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj odpadového hospodářství 

v městysi Brodek u Přerova stěžejní. Návrhová část postupuje od strategické 

vize ke konkrétním aktivitám.  
 

STRATEGICKÁ VIZE 

Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti odpadového hospodářství, 

vyjadřuje, jak se bude rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků 

analytické části a z nápadů občanů. Realizace uvedených aktivit napomůže 

k naplnění této vize a zajistí tak rozvoj udržitelného odpadového 

hospodářství v městysi Brodek u Přerova. 

 

 

Vize rozvoje odpadového hospodářství 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodek u Přerova a všechny jeho části jsou klidnou a bezpečnou lokalitou 

pro život obyvatel. Městys je vybaven veškerou potřebnou 

infrastrukturou, která je dostupná všem obyvatelům v docházkové 

vzdálenosti. Obyvatelé Brodku u Přerova podnikají kroky, které předchází 

vzniku odpadu a odpad také poctivě třídí, díky čemuž klesá produkce 

směsného komunálního odpadu. Veškerý vyprodukovaný odpad je 

materiálově nebo energeticky využit.  
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PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ  

 

PRIORITNÍ 

OBLAST 
AKTIVITA 

A. INFORMOVANOST 
O PŘEDCHÁZENÍ 

VZNIKU ODPADU 

Organizace tematických přednášek pro děti 

a dospělé 

Organizace tematické foto soutěže 

Akce pro seniory 

RE-USE centrum ve sběrném dvoře  

B. AKCE 
PROPAGUJÍCÍ 
PŘEDCHÁZENÍ 
VZNIKU ODPADU 

Organizace Swap-ových akcí 

Výtvarné dílny z recyklovaného materiálu a 

organizace tematické soutěže 

Organizace akcí k příležitosti Dne Země 

C. INFORMOVANOST 
O PRODUKCI 

ODPADŮ 

Prezentace výsledků třídění v městysi a 

životního cyklu různých druhů odpadů 

D. ROZŠÍŘENÍ 
INFRASTRUKTURY 
OH 

Distribuce kompostérů 

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů 

E. ZAPOJENÍ VEDENÍ 
OBCE 

Volba jiné svozové společnosti 

Snížení produkce odpadů obecním úřadem 

F. OPTIMALIZACE 
ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ 

Optimalizace tříděného sběru papíru 

Optimalizace tříděného sběru skla 

Optimalizace tříděného sběru plastu 

Optimalizace tříděného sběru bioodpadu 

Optimalizace tříděného sběru SKO 

Vybavení rozvojových ploch 

Zapojení do MESOH 



 Strategie udržitelného odpadového hospodářství 

28 

5 IMPLEMENTAČNÍ 

ČÁST 

Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do 

praxe řízení městysu. 

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU 

Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách městyse Brodek  

u Přerova a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné 

podobě na úřadě městysu. 

 

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGIE 

Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké 

míry byly naplánované aktivity skutečně realizovány, či z jakých důvodů 

případně realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny 

jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace. 

 

JEDNOTLIVÉ AKTIVITY 

Konkrétní aktivity formulují přístup k naplnění strategické vize. Vize bude 

naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit. 
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A. INFORMOVANOST O PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU 
ODPADU 

Informovanost a edukace veřejnosti o důležitosti nahrazení jednorázových 

produktů produkty s dlouhou životností, které jsou šetrné k přírodě  

a peněžence. Cílovou skupinou jsou především děti školního věku a jejich 

rodiče a prarodiče. 

 

Aktivita 1 

ORGANIZACE TEMATICKÝCH PŘEDNÁŠEK PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 

SOUČASNÝ STAV: Z výsledků dotazníků je patrné, že současně až 93 % 

dotazovaných podniká nějaké kroky, které mají vést k předcházení vzniku 

odpadů. Nejčastějšími kroky jsou použití vlastní nákupní tašky při 

nakupování (29 % dotazovaných) nebo vyhýbání se produktům vyrobeným 

z plastu (30 %). 

NAVRHOVANÝ STAV: Hravé přednášky pro děti a dospělé o ekologických 

alternativách k běžným předmětům ze syntetických a nebezpečných 

materiálů je mají přimět k dalším krokům vedoucím k předcházení vzniku 

odpadu. Součástí tematických akcí může být promítání filmů, které jsou 

volně dostupné s českým dabingem.3 Místo vstupného, všichni zúčastnění 

mohou „zaplatit“ odevzdáním plechovky nebo jiného druhu odpadu, které 

pak městys může prodat. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: minimální – organizace se může obejít bez 

finančních nákladů 

 

                                       
3 https://arnika.org/filmy-udrzitelna-spotreba  

https://arnika.org/filmy-udrzitelna-spotreba
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Aktivita 2 

ORGANIZACE TEMATICKÉ FOTO SOUTĚŽE 

SOUČASNÝ STAV: Z výsledků dotazníků je patrné, že současně až 93 % 

dotazovaných podniká nějaké kroky, které mají vést k předcházení vzniku 

odpadů. Nejčastějšími kroky jsou použití vlastní nákupní tašky při 

nakupování (29 % dotazovaných) nebo vyhýbání se produktům vyrobeným 

z plastu (30 %). 

NAVRHOVANÝ STAV: Tematická foto soutěž pro děti a dospělé s názvem 

Můj bezobalový nákup nebo Moje bezobalová každodennost má občany 

městyse přimět k dalším krokům vedoucím k předcházení vzniku odpadu. 

Tematická foto soutěž může být organizována přes stránky obce nebo 

platformy Facebook nebo Instragram. Cena pro vítěze má být v duchu 

soutěže – například předměty k bezobalovému nákupu, úklidu, ekologické 

obaly a nádobí apod. K inspiraci může posloužit podobná akce, která byla 

organizována v Olomouci.4 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: minimální – pouze na ceny pro vítěze; 

organizace se může obejít bez finančních nákladů 

 

 

 

 

 

 

                                       
4 https://slunakov.cz/fotograficka-soutez-muj-zivot-bez-odpadu-ii/  

https://slunakov.cz/fotograficka-soutez-muj-zivot-bez-odpadu-ii/
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Aktivita 3 

AKCE PRO SENIORY 

SOUČASNÝ STAV: Z výsledků dotazníků je patrné, že současně až 93 % 

dotazovaných podniká nějaké kroky, které mají vést k předcházení vzniku 

odpadů. Nejčastějšími kroky jsou použití vlastní nákupní tašky při 

nakupování (29 % dotazovaných) nebo vyhýbání se produktům vyrobeným 

z plastu (30 %). Vzhledem k současné demografické situaci, senioři tvoří 

značnou část populace v každé obci. Lze předpokládat, že většina nebude 

oslovena předchozími dvěma akcemi, jelikož nemají děti školního věku  

a nepoužívají internet. 

NAVRHOVANÝ STAV: Ve spolupráci s klubem seniorů a kinem v Brodku  

u Přerova organizovat přednášky a akce na míru pro seniory v obci. Některé 

organizace (např. Ekocentrum IRIS) nabízejí tematické akce pro seniory. 

Součástí tematických akcí může být promítání filmů, které jsou volně 

dostupné s českým dabingem.5 Místo vstupného, všichni zúčastnění mohou 

„zaplatit“ odevzdáním plechovky nebo jiného druhu odpadu, které pak 

městys může prodat. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: design + tisk letáků.  

 

 

 

 

 

 

                                       
5 https://arnika.org/filmy-udrzitelna-spotreba  

https://arnika.org/filmy-udrzitelna-spotreba
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Aktivita 4 

RE-USE CENTRUM VE SBĚRNÉM DVOŘE 

SOUČASNÝ STAV: Občané Brodku u Přerova mají možnost separovat textil, 

elektroodpad, stavební a objemný odpad – veškeré ostatní předměty a látky 

z domácnosti končí ve směsném komunálním odpadu. Některé nechtěné 

předměty, které jsou v dobrém stavu, mohou být používány nadále. 

Výstavba RE-USE centra začala v roce 2020 po zprovoznění sběrného dvora.  

NAVRHOVANÝ STAV: Alternativou ke swap-ovým akcím je RE-USE 

centrum, které může provozovat městys v plánovaném sběrném dvoru. Na 

rozdíl od jednorázových swap-ových akcí, předměty v RE-USE centru jsou 

k dispozici stále a občané je mohou prodat a koupit za symbolickou cenu. 

RE-USE centra se mají řídit heslem Pro jednoho odpad, pro druhého poklad. 

Pro inspiraci může sloužit brožura Opětovné využití a RE-USE centra, která 

je volně dostupná ke stažení.6 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: minimální – vhodné výstavné/úložné prostory, 

kterými městys již disponuje. 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: OP Životní prostředí; Prioritní osa 3: Odpady  

a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Podporované oblasti: 

Prevence vzniku odpadu; Příklady podporovaných projektů: Budování míst 

pro předcházení vzniku komunálních odpadů.  

Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného 

použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. 

Dotace může zahrnovat až 85 % způsobilých výdajů (Pravidla pro žadatele  

a příjemce podpory v OP ŽP pro období 2014-2020). 

                                       
6 https://www.meneodpadu.cz/nova-brozura-obce-opetovne-vyuziti-re-use-centra/  

https://www.meneodpadu.cz/nova-brozura-obce-opetovne-vyuziti-re-use-centra/
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B. AKCE PROPAGUJÍCÍ PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU 

ODPADU 

Zajímavé a hravé akce mají za úkol, kromě zvýšení pospolitosti občanů, 

ukázat, že nechtěné předměty mohou dostat druhý život. 

Aktivita 5 

ORGANIZACE SWAP-OVÝCH AKCÍ 

SOUČASNÝ STAV: Občané Brodku u Přerova mají možnost separovat textil, 

elektroodpad, stavební a objemný odpad – veškeré ostatní předměty a látky 

z domácnosti končí v směsném komunálním odpadu. Některé nechtěné 

předměty, které jsou v dobrém stavu, mohou být používány nadále. 

NAVRHOVANÝ STAV: Organizace swap-ových akcí předmětů z domácnosti, 

oblečení, stavebních materiálů může vést ke změně spotřebitelského 

chování obyvatel a snížení produkce odpadů. Nechtěné předměty z jedné 

domácnosti, které jsou v dobrém stavu, mohou být žádané v jiné 

domácnosti. Swap-ové akce jsou vlastně zóny bez peněz, kde dochází 

k výměně zboží – každý účastník akce má přinést nechtěné zboží a odnést 

to co potřebuje. SWAP-ové akce se mají řídit heslem Pro jednoho odpad, pro 

druhého poklad.  

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: náklady minimální – potřeba zabezpečit vhodné 

prostory a dobrovolníky, kteří budou akci řídit  
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Aktivita 6 

VÝTVARNÉ DÍLNY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU A ORGANIZACE 

TEMATICKÉ SOUTĚŽE 

SOUČASNÝ STAV: Některé druhy odpadu, které končí v tříděném sběru 

nebo směsném komunálním odpadu mohou být využité jako materiály pro 

výrobu různých předmětů. 

NAVRHOVANÝ STAV: Tematické výtvarné dílny (Vánoční, Velikonoční) pro 

děti a dospělé z recyklovaného materiálu mají za úkol snížit produkci odpadu 

a zvýšit kreativitu zúčastněných. Materiály, pracovní nástroje a organizaci 

mohou zabezpečit rodiče spolu se školou nebo jinou veřejnou institucí. 

Tematická soutěž (např. vánočních ornamentů) může navazovat na 

výtvarné dílny a má za cíl zvýšit motivaci zúčastněných. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: náklady minimální – potřeba zabezpečit vhodné 

prostory a dobrovolníky, kteří budou akci řídit. Nápady dostupné na 

internetu. Ceny pro vítěze soutěže 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: 05_03_Dotační program na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 

2020. Účelem dotačního programu je podpora široké škály aktivit v oblasti 

EVVO: 

 podpora realizace dlouhodobých (několikaměsíčních, 

celoročních) školních projektů EVVO;  

 podpora vytvoření obsahu a organizace školní soutěže  

s tematikou EVVO pro děti a žáky; 

 podpora spolupráce školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO. 
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Aktivita 7 

ORGANIZACE AKCÍ K PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ 

SOUČASNÝ STAV: Základní škola v minulosti již organizovala různé akce 

k příležitosti oslav Dne Země. Většina akcí byla zaměřena na znalostní hry 

s úkoly z přírodopisu, zeměpisu a ekologie. V minulosti již byly 

organizovány podobné akce s názvem Ukliďme Česko. 

NAVRHOVANÝ STAV: Akce k příležitosti Dne Země mohou být  

i ekologicky zaměřené a mohou kromě dětí oslovit i dospělé.   

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: náklady minimální. 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: 05_03_Dotační program na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji  

v roce 2020. Účelem dotačního programu je podpora široké škály aktivit  

v oblasti EVVO: 

 podpora environmentálních osvětových akcí zaměřených 

především k významným ekologickým dnům (Světový den 

životního prostředí, Den stromů, Den slunce, Mezinárodní den 

bez aut apod.) 
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C. INFORMOVANOST O PRODUKCI ODPADŮ 

Informovanost a edukace veřejnosti o výhodách třídění odpadu jsou důležité, 

a mohou předcházet vzniku mylných dojmů, že třídit odpad je zbytečné, 

jelikož veškerý odpad stejně skončí na jednom místě. 

 

Aktivita 8 

PREZENTACE VÝSLEDKŮ TŘÍDĚNÍ V MĚSTYSI  

A ŽIVOTNÍHO CYKLU RŮZNÝCH DRUHŮ ODPADŮ 

SOUČASNÝ STAV: Pozitivním zjištěním vyplývajícím z dotazníků je, že 

téměř všichni dotazovaní (98 %) třídí odpad. Ne všichni ale třídí všechny 

druhy odpadů a velkým problémem je i neukázněnost obyvatel a házení 

odpadků do špatných kontejnerů.  

NAVRHOVANÝ STAV: Ukázka výsledků třídění v městysi v posledních 

letech formou výstavy plakátů, video nebo PowerPoint prezentace na 

stránkách městyse. Ukázka životního cyklu různých druhů odpadů formou 

výstavy plakátů nebo video prezentace na stránkách městyse. Další 

možností je video prezentace pro veřejnost nebo promítání dokumentárních 

filmů s příslušnou tematikou pro veřejnost. Součástí tematických akcí může 

být promítání filmů, které jsou volně dostupné s českým dabingem.7 Místo 

vstupného, všichni zúčastnění mohou „zaplatit“ odevzdáním plechovky 

nebo jiného druhu odpadu, které pak městys může prodat. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: náklady minimální 

 

                                       
7 https://arnika.org/filmy-udrzitelna-spotreba  

https://arnika.org/filmy-udrzitelna-spotreba
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D. ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ 

Občané městyse Brodek u Přerova nemohou třídit např. oleje nebo tiskařské 

tonery, jelikož městys nemá nádoby na tento druh odpadů. Odběrem 

specifických druhů odpadů, u kterých je důležité ekologické odstranění, se 

zabývají specializované společnosti, se kterými může městys navázat 

spolupráci. 

 

Aktivita 9 

DISTRIBUCE KOMPOSTERŮ 

SOUČASNÝ STAV: Městys již distribuoval 410 kompostérů do domácnosti 

v roce 2014. Brodek u Přerova kompostéry získal v rámci projektu 

„Zkvalitnění nakládání s odpady na zahradní kompostéry“. 

NAVRHOVANÝ STAV: Rozšíření kompostérů do ostatních domácnosti, 

které o ně mají zájem. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: možnost dotace. 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: OP Životní prostředí; Prioritní osa 3: Odpady  

a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Podporované oblasti: 

Prevence vzniku odpadu; Příklady podporovaných projektů: Předcházení 

vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím 

domácích kompostérů pro občany. Kolová výzva, současně neprobíhá, 

kryje až 85 % způsobilých výdajů.  
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Aktivita 10 

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU ODDĚLENÉHO SBĚRU ODPADU 

SOUČASNÝ STAV: Městys v současnosti disponuje nádobami na tříděný sběr 

papíru, plastu, skla, kovu, textilu a elektroodpadů.  

NAVRHOVANÝ STAV: Brodek u Přerova může rozšířit systém odděleného 

sběru odpadu doplněním nádob na oleje, tiskařské tonery a další. Městys již 

disponuje nádobami na oleje, ale bylo by potřeba zvýšit jejich počet  

a informovat občany o jejich umístění. Městys získá další nádoby uzavřením 

smluv se specializovanými společnostmi, které dané odpady odváží  

a zpracovávají.  

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: záleží na počtu pořízených nádob. 
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E. ZAPOJENÍ VEDENÍ OBCE 

Městys má při výběru společnosti, jejíž služby hodlá při nakládání s odpady 

využívat, zvolit tu, která odstraňuje odpady nejekologičtějším způsobem. 

Úřad městyse může také podniknout kroky, které by vedly ke snížení odpadu 

produkovaného při administrativních činnostech. 

Aktivita 11 

VOLBA JINÉ SVOZOVÉ SPOLEČNOSTI 

SOUČASNÝ STAV: Odpad z městyse Brodek u Přerova současně sváží 

společnost Technické služby Přerov. Zmíněná společnost odstraňuje 

směsný komunální odpad neekologickým způsobem a odpad z městyse 

končí na skládkách. Městys by měl uvažovat o jiných společnostech, které 

odstraňují odpad vhodnějším způsobem – například spalováním.   

NAVRHOVANÝ STAV: Při výběru svozové firmy je třeba se kromě ceny 

zaměřit i na způsob odstranění odpadů. Vhodnějším výběrem je společnost, 

která směsný komunální odpad využívá energeticky a odstraňuje 

spalováním.  

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: minimální resp. žádné náklady 
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Aktivita 12 

SNÍŽENÍ PRODUKCE ODPADŮ OBECNÍM ÚŘADEM 

SOUČASNÝ STAV: Nádoby na třídění odpadů jsou umístěné také v budově 

obecního úřadě a v ostatních veřejných budovách. 

NAVRHOVANÝ STAV: Snižování produkce odpadů na úrovni samotného 

obecního úřadu prostřednictvím systematického sledování a optimalizace 

činností. Vedení městyse se dále může inspirovat Metodikou pro 

environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek  

a nákupech státní správy a samosprávy, kterou publikovalo Ministerstvo 

životního prostředí.  

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: minimální resp. žádné náklady 
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F. OPTIMALIZACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Současný stav v městysi Brodek u Přerova je vhodný, jak z pohledu umístění 

sběrných míst, tak i z pohledu využití kapacity kontejnerů na třídění odpadů. 

Současný systém však nechává místo na zlepšení a optimalizaci. Četnost 

svozů má být optimalizována takovým způsobem, že využití kapacity 

kontejnerů bude 100 %. Vzhledem k doplnění systému odděleného sběru 

odpadů o nádoby v domácnostech, je potřeba optimalizovat umístění 

sběrných míst takovým způsobem, že budou přístupnější obyvatelům 

bytových domů. Je zároveň nutné plánovat s rozšířením městyse  

a umístěním dalších sběrných míst v blízkosti rozvojových ploch. 

Aktivita 13 

OPTIMALIZACE TŘÍDĚNÉHO SBĚRU PAPÍRU 

SOUČASNÝ STAV: Městys v současnosti disponuje 18 nádobami o objemu 

1 100 l na tříděný sběr papíru, které jsou sváženy jednou za měsíc. Dalších 

cca 595 nádob o objemu 120 l je umístěno do domácností – nádoby  

v domácnostech jsou také sváženy jednou za měsíc. Kapacita všech nádob 

je využita ze 79 %. 

NAVRHOVANÝ STAV: K optimalizaci stavu by přispělo umístění pouze 

jedné nádoby na každé sběrné hnízdo, čímž by počet nádob byl snížen. 

Kapacita nádob by po odstranění 7 nádob stoupla na 86 %, což zase není 

ideální stav. Další odstranění nádob nebo snížení frekvence svozu se 

nedoporučuje, proto je k další optimalizaci možné lépe rozmístit nádoby na 

třídění papíru. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: žádná, dojde k šetření výdajů za svozy papíru 
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Aktivita 14 

OPTIMALIZACE TŘÍDĚNÉHO SBĚRU SKLA 

SOUČASNÝ STAV: Městys současně disponuje 14 nádobami na tříděný 

sběr skla, které jsou sváženy jednou za měsíc. Kapacita nádob je využita 

pouze z 84 %.  

NAVRHOVANÝ STAV: K optimalizaci stavu by přispělo umístění pouze 

jedné nádoby na každém sběrném hnízdu, čímž by počet nádob byl snížen. 

Kapacita nádob by po odstranění 3 nádob stoupla na 106 %, což se blíží  

ideálnímu stavu. Další optimalizace by mohlo být dosaženo i lepším 

rozmístěním sběrných míst blíž k obyvatelům bytových domů. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: dojde k šetření výdajů za svozy skla 
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Aktivita 15 

OPTIMALIZACE TŘÍDĚNÉHO SBĚRU PLASTU 

SOUČASNÝ STAV: Městys má v současnosti k dispozici 32 nádob o objemu 

1 100 l na tříděný sběr plastu, které jsou sváženy jednou za měsíc. Dalších 

cca 595 nádob o objemu 120 l je umístěno do domácností – nádoby 

v domácnostech jsou také sváženy jednou za měsíc. Kapacita nádob je 

nadmírně využita a to ze 180 %. 

NAVRHOVANÝ STAV: Ke zlepšení stavu by přispělo zvýšení frekvence svozu 

plastu a zvýšení počtu nádob na sběrných místech. Například svoz plastu  

36 x za rok (3 x za měsíc) a zvýšení počtu nádob z 32 na 35 by snížilo využití 

kapacity nádob na 103 %, což se blíží téměř ideálnímu stavu. V daném 

případě by bylo potřeba vytvořit nový kalendář svozů. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: žádná, dojde k šetření výdajů za svozy plastu 
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Aktivita 16 

OPTIMALIZACE TŘÍDĚNÉHO SBĚRU BIOODPADU 

SOUČASNÝ STAV: Městys má v současnosti k dispozici cca 595 nádob  

o objemu 120 l, které jsou umístěny v domácnostech – tyto nádoby jsou 

sváženy jednou za měsíc, od dubna do prosince. V zimních měsících svoz 

bioodpadu neprobíhá, ale občané ho mohou odložit do kontejnerů v městysi 

k tomu určených nebo do sběrného dvora. Současné využití kapacity není 

bohužel možné přesně vypočítat kvůli chybějícím datům, ale z dostupných 

dat je jisté, že je kapacita nádob využívána nadmírně. Z výsledků dotazníků 

je taky patrné, že stávající frekvence svozů není vyhovující. Občanům 

městyse chybí svoz v zimních měsících, zatímco frekvenci svozu v letních 

měsících považují za nedostatečnou.  

NAVRHOVANÝ STAV: Zavést svoz bioodpadu v zimních měsících a zvýšit 

frekvenci svozu odpadu v letních – minimálně dvakrát za měsíc.  

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: žádná, dojde k šetření výdajů za svozy 

bioodpadu 
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Aktivita 17 

OPTIMALIZACE TŘÍDĚNÉHO SBĚRU SKO 

SOUČASNÝ STAV: Z dostupných informací je patrné, že kapacita nádob na 

SKO je využívána nadmírně. Z výsledků dotazníků je taky patrné, že stávající 

frekvence svozů není vyhovující. Občané městyse považují frekvenci svozu za 

nedostatečnou, zvlášť v letních měsících. Občané se obávají, že 

nashromážděný směsný komunální odpad bude v létě zapáchat a lákat 

škůdce.  

NAVRHOVANÝ STAV: Zvýšit frekvenci svozu směsného komunálního 

odpadu v letních měsících – minimálně dvakrát za měsíc. Zvýšení frekvence 

svozu SKO však s sebou přinese také zvýšení poplatku za odpad pro občany.  

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: dle dohodnuté frekvence svozu 
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Aktivita 18 

VYBAVENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH 

SOUČASNÝ STAV: Současné rozmístění sběrných hnízd je poměrně 

vyhovující, i když je potřeba ho přizpůsobit změně systému odděleného 

sběru odpadu. Jak bylo řečeno výše, obyvatelé rodinných domů získali 

nádoby na tříděné složky odpadů menšího objemu do domácnosti, zatímco 

sběrná hnízda jsou určena obyvatelům bytových domů. V případě rozšíření 

městyse o bytové domy, bude potřeba zprovoznit další sběrná hnízda. 

NAVRHOVANÝ STAV: Nová sběrná hnízda mohou být zřízená v části 

Luková a také na ulici Tovární. Ostatní rozvojové plochy jsou v přiměřené 

docházkové vzdálenosti od již existujících sběrných míst.  

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: záleží na počtu pořízených nádob. 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: OP Životní prostředí; Prioritní osa 3: Odpady 

a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Podporované oblasti: Zvýšit 

podíl materiálového a energetického využití odpadů; Příklady 

podporovaných projektů: Systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením 

kapacity. Kolová výzva, současně neprobíhá, kryje až 85 % způsobilých 

výdajů. 
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Aktivita 19 

ZAPOJENÍ MĚSTYSE DO MESOH 

SOUČASNÝ STAV: V roce 2019 byl v městysi zaveden systém sběru 

tříděného odpadu od domů. Zhruba 595 nádob pro sběr plastu a papíru bylo 

umístěno do domácností, které o ně projevily zájem.   

NAVRHOVANÝ STAV: Domácnosti zapojené do sběru tříděného odpadu od 

domů by bylo vhodné zapojit do Motivačních a evidenčních systémů pro 

odpadové hospodářství (MESOH). Produkce odpadu v jednotlivých 

domácnostech by tím pádem byla evidována prostřednictvím čarových/QR 

kódů. Evidenci jednoduchým načítacím zařízením by prováděli zaměstnanci 

městyse nebo svozové firmy (dle potřeb a možností městyse). Za jednotlivé 

činnosti jsou občanům udělovány EKO body, za které pak získávají finanční 

odměnu.8 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: minimální náklady, zapojení do motivačního 

systému je pro městys levné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
8 https://www.mojeodpadky.cz/mesoh/  

https://www.mojeodpadky.cz/mesoh/
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Příl. 1: Evidenční listy sběrných míst v městysi Brodek u Přerova 

 

1. ULICE TYRŠOVA 

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Plast (2 nádoby); 

 Plast + nápojové kartony (2 nádoby); 

 Papír (2 nádoby); 

 Sklo (1 nádoba); 

 Kov (1 nádoba). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ULICE NERUDOVA 

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Plast (3 nádoby); 

 Plast + nápojové kartony (1); 

 Papír (2 nádoby); 

 Sklo (1 nádoba); 

 Kov (1 nádoba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ULICE TŘEBÍZSKÉHO 

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Papír (3 nádoby); 

 Elektroodpad (1 nádoba); 

 Sklo (1 nádoba); 

 Plast (3 nádoby); 

 Plast + nápojové kartony (1 nádoba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

4. ULICE PŘEMYSLOVA 

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Sklo (1 nádoba); 

 Papír (1 nádoba); 

 Plast + nápojové kartony (1 nádoba); 

 Plast (1 nádoba). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

5. ULICE DRUŽSTVENÍ 

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Textil (1 nádoba); 

 Sklo (1 nádoba); 

 Plast (1 nádoba); 

 Plast + nápojové kartony (1); 

 Papír (1 nádoba); 

 Kov (1 nádoba). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

6. ULICE HAVLÍČKOVA 

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Textil (1 nádoba); 

 Papír (2 nádoby); 

 Sklo (2 nádoby); 

 Elektroodpad (1 nádoba); 

 Plast (4 nádoby); 

 Plast + nápojové kartony (1). 

 

 

 



 

 

7. ULICE TOVÁRNÍ  

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Sklo (2 nádoby); 

 Kov (1 nádoba); 

 Papír (2 nádoby); 

 Plast + nápojové kartony (2 nádoby); 

 Plast (1 nádoba). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

8. ULICE 9. KVĚTNA 

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Textil (1 nádoba); 

 Plast (2 nádoby); 

 Papír (1 nádoba); 

 Sklo (2 nádoby); 

 Kov (1 nádoby). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ULICE SÍDLIŠTĚ SVOBODY 

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Kov (1 nádoba); 

 Papír (2 nádoby); 

 Sklo (1 nádoba); 

 Plast + nápojové kartony (2 nádoby); 

 Plast (2 nádoby). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

10. ULICE SVÉPOMOC 

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Kov (1 nádoba); 

 Sklo (1 nádoba); 

 Papír (1 nádoba); 

 Plast (1 nádoba); 

 Plast + nápojové kartony (1 nádoba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. LUKOVÁ 

Typ a počet nádob na tříděný odpad: 

 Papír (1 nádoba); 

 Plast + nápojové kartony (1 nádoba); 

 Plast (2 nádoby); 

 Sklo (1 nádoba); 

 Kov (1 nádoba). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Příl. 2: Výpočet využití kapacity nádob na tříděný sběr 

Položka PAPÍR PLAST SKLO 

Počet nádob X X X 

Počet svozů X Y Y 

Objem nádob 

[m3 za rok] 
Z[m3 za rok] Z[m3 za rok] Z[m3 za rok] 

Celkový 

objem [m3 za 

rok] 

Počet nádob*Počet 

svozů*Objem nádob 

Počet nádob*Počet 

svozů*Objem nádob 

Počet nádob*Počet 

svozů*Objem nádob 

Celkový 

objem [t za 

rok] 

Celkový objem [m3 

za rok]*0,056 

Celkový objem [m3 

za rok]*0,019 

Celkový objem [m3 

za rok]*0,16 

 

Orientační přepočtová tabulka množství odpadů – zdroj CENIA 

0,056 – Přepočtový koeficient pro papír pro převod z m3 na t 

0,019 - Přepočtový koeficient pro plast pro převod z m3 na t 

0,16 - Přepočtový koeficient pro sklo pro převod z m3 na t 

 

- PAPÍR PLAST SKLO 

Skutečné 

množství 

separovaného 

odpadu [t za 

rok]  

XY[t za rok] XY[t za rok] XY[t za rok] 

Využití z celé 

kapacity 

nádob 

Skutečné množství 

separovaného 

odpadu [t za 

rok]/Celkový objem 

[t za rok]*100 

Skutečné množství 

separovaného 

odpadu [t za 

rok]/Celkový objem 

[t za rok]*100 

Skutečné množství 

separovaného 

odpadu [t za 

rok]/Celkový objem 

[t za rok]*100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příl. 3: Výsledky dotazníkového šetření ke strategickým dokumentům 

městyse Brodek u Přerova 

 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KE STRATEGICKÝM 

DOKUMENTŮM MĚSTYSE BRODEK U PŘEROVA  

Dotazníkové šetření probíhalo v Brodku u Přerova v průběhu února roku 2020 

za účelem zjištění názorů občanů při přípravě strategie udržitelného rozvoje 

odpadového hospodářství. 

Cílem obou dokumentů je konkretizace priorit v uvedených oblastech  

a návrh činností na následující období v horizontu do roku 2025. 

Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů městyse, formulaci možných 

řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů městyse 

je důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti městyse. 

Zapojení občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití 

prostředků při řízení městyse. 

Dotazníkové šetření probíhalo v obci v únoru 2020. Dotazníky v elektronické 

podobě byly vyvěšeny na webových stránkách městyse po dobu 30 dnů.  

Vyplněno bylo celkem 89 dotazníků prostřednictvím internetu.  

Celková návratnost dotazníků tedy byla 5,3 % (počet osob v obci 

oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku od 15 let činí 1 681). 

Z celkového počtu návštěv dotazníku (211) vyplnilo anketu 93 občanů, 118 

osob si dotazník pouze zobrazilo, další 4 osoby nevyplnily žádné odpovědi. 

Celková úspěšnost vyplnění dotazníku tedy byla 44,1 %. 

Více než 43 % respondentů strávilo vyplňováním dotazníku 5 – 10 minut, 

27 % lidí potom 10 – 30 minut.  

 

 

 



 

 

9 %

39 %
39 %

13 %

Věk
Výběr z možností, zodpovězeno 87x, 

nezodpovězeno 2x 

do 25 let 26 – 40 let 41 – 64 let 65 a více let

60 %

40 %

Pohlaví
Výběr z možností , zodpovězeno 82x, 

nezodpovězeno 7x

Muž Žena

ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

V následujících kapitolách této zprávy jsou vždy v úvodu slovně 

zhodnoceny výsledky průzkumu, které jsou následně doplněny grafy. 

Dotazování se zúčastnilo celkem 33 žen (40 %) a 49 mužů (60 % 

dotazovaných).  

Dotazníky vyplnili občané všech věkových kategorií. Vyšší je ale zastoupení 

obyvatel střední a starší věkové kategorie – jejich podíl souhrnně činil 52 %. 

Občané v nejmladší věkové kategorii do 25 let vyplnili 9 % dotazníků – viz 

obrázek 1 a 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Pohlaví dotazovaných 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Věk dotazovaných 



 

 

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

V první části otázek měli obyvatelé Brodku u Přerova šanci vyjádřit svůj 

názor na odpadové hospodářství v městysi. Občané odpovídali na otázky 

ohledně nakládání s odpady či uváděli preventivní opatření, které 

každodenně provádí, aby předcházeli vzniku odpadů.   

Třídíte doma odpad? Pokud netřídíte, jaký je důvod? 

Téměř všichni respondenti dotazníku uvedli, že doma třídí papírové, plastové  

a skleněné odpady. Pozitivním zjištěním je, že pouze 2 osoby uvedly, že 

odpad doma netřídí – viz obr. 3. 

S tímto faktem souvisí další otázka (Pokud netřídíte, jaký je důvod?), na 

kterou odpovědělo 93 % lidí, že odpad třídí. Pouze 1 % respondentů uvedlo, 

že doma na třídění odpadů nemá prostor, nebo že jsou kontejnery vždy plné, 

popřípadě že v třídění odpadu nevidí žádný smysl a je to příliš pracné. 

 
Obr. 3: Třídění odpadů 



 

 

Co děláte s bioodpady z kuchyně, ze zahrady? 

Celkem 84 % občanů Brodku u Přerova třídí bioodpady pocházející ze 

zahrady a z kuchyně a nevyhazují je tedy do směsného komunálního odpadu, 

což je pozitivní zjištění – viz obr. 4. 

38 %

13 %

46 %

2 %

Co děláte s bioodpady z kuchyně, ze 
zahrady?

Výběr z možností, zodpovězeno 84x, 

nezodpovězeno 5x

Dávám do nádoby na bioodpad

Dávám do nádoby na směsný komunální odpad (popelnice)

Dávám na kompost na zahradě nebo zvířatům

Jiné
 

Obr. 4: Nakládání s bioodpady 

 

Myslíte si, že možnosti pro třídění odpadů jsou v městysi dostatečné? 

Myslíte si, že je četnost svozu odpadu vyhovující? 

Celkem 84 % občanů Brodku u Přerova uvedlo, že možnosti pro třídění 

v městysi jsou pro ně dostatečné. Na druhou stranu 44 % dotazovaných si 

ale myslí, že je četnost svozu nedostačující. Dalších 56 % respondentů se 

shoduje v tom, že je svoz směsného komunálního odpadu jednou za měsíc 

nedostačující, zvlášť pro početnější rodiny a v letních měsících.  

 

 

 

 



 

 

56 %

44 %

Myslíte si, že je četnost svozu odpadu 
vyhovující?

Výběr z možností, zodpovězeno 63x, 

nezodpovězeno 26x

Ano Ne

84 %

16 %

Myslíte si, že možnosti pro třídění 
odpadů jsou v městysi dostatečné?                                                                            
Výběr z možností, zodpovězeno 75x, 

nezodpovězeno 14x

Ano Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Možnosti pro třídění odpadu 

 

Mělo zavedení nového systému separovaného sběru odpadů zásadní 

vliv na zacházení s odpady ve Vaší domácnosti? 

Obyvatelé Brodku u Přerova mohli vyjádřit svůj názor na nový systém 

separovaného sběru, který byl zaveden v dubnu roku 2019. Většina 

respondentů se shoduje (68 %), že nový systém měl pozitivní dopad na 

zacházení s odpady v jejich domácnosti a že se více třídí. Na druhou stranu, 

téměř třetina dotazovaných uvedla, že se po zprovoznění nového systému nic 

nezměnilo – viz obrázek 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Hodnocení nového systému separovaného sběru 



 

 

Myslíte si, že je výše poplatku za odpady v městysi Brodek u Přerova 

přiměřená? 

Občané Brodku u Přerova byli dotázáni i na svůj názor ohledně výše poplatku 

za odpady – viz obr. 7. Až 78 % respondentů si myslí, že je výše poplatku 

přiměřená. Dalších 22 % uvádí, že je poplatek vysoký vzhledem k nízké 

frekvenci svozu. Někteří jsou i názoru, že je výše poplatku ovlivněna 

nepoctivým tříděním některých občanů, za které celý městys doplácí. 

 

78 %

22 %

Myslíte si, že je výše poplatku za odpady 
v městysi Brodek u Přerova přiměřená?

Výběr z možností , zodpovězeno 81x, 

nezodpovězeno 8x

Ano Ne
 

Obr. 7 Názor na vyšší poplatku za odpad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Děláte v každodenním životě nějaké kroky, které předchází vzniku 

odpadu? Pokud ano, jaké?  

Z výsledků dotazníku je patrné, že většina respondentů provádí 

v každodenním životě nějaké kroky k předcházení vzniku odpadů, nejčastěji 

se jedná o opakované používání igelitových sáčků či tašek (29 %)  

a nevyužívání plastového nádobí (30 %) – viz obrázek č. 8. 

Nosím vlastní 

tašky či sáčky na 
nákupy, 

nepoužívám 
jednorázové

29 %

Nekupuji PET 

lahve
11 %

Vyhýbám se 

plastovým 
obalům

10 %

Nepoužívám 

jednorázové 
kosmetické 

pomůcky
11 %

Nepoužívám 

plastové hrnky, 
talíře, brčka, 

apod.
30 %

Nic z uvedeného

7 %

Jiné

3 %

Děláte v každodenním životě nějaké kroky, které předchází 
vzniku odpadů?                           

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 87x, 

nezodpovězeno 2x

 
 

Obr. 8: Kroky k předcházení vzniku odpadů 

 

 

 

 

 

 


