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Současná situace
� Česká republika recykluje nebo 

kompostuje 20 % komunálních odpadů

� Rakousko, Německo 50 % 

� Belgické Vlámsko dokonce přes 70 % 



Až 80 % komunálních odpadů
je recyklovatelných

Recykluje se 

pouhých 20 %



Výsledek …



Příčiny tohoto stavu

� Slabá podpora recyklace, kterou stát 
poskytuje městům a obcím.

� Obce musí vést kompletní agendu a 
přitom mají omezené pravomoci i přitom mají omezené pravomoci i 
finanční prostředky.

� Obce nesou stejnou zodpovědnost jako 
producenti odpadů



Nabídka Hnutí DUHA obcím

� Zapojit se do se do sítě měst a obcí 
směřujících k recyklační společnosti a 
získávat informace

� Stát se aktivním členem sítě a 
spolupracovat s Hnutím DUHA na spolupracovat s Hnutím DUHA na 
zavádění progresivních opatření 



... výsledek....

Produkce sm ěsného 
odpadu.......

klesla o 84 % a došlo 
ke zvýšení t říděného 

sběru (papíru o 110 %, sběru (papíru o 110 %, 
plast ů o 94 %, kov ů o 

20 %).



Důvod …
� … příklady dobré praxe motivují i další 

obce k naplňování recyklačních cílů



Zapojením do sítě získáte

� Vzorové texty do zpravodajů

� Konzultace vyhlášek, osvětových 
programů a projektů v obcích a městech



Letáky, 



Plakáty



Zpravodaj sítě obcí a měst



www.hnutiduha.cz/obce



Aktivním obcím a městům

� Nabízíme připomínkování zákonů, 
vyhlášek a nařízení (POH, vyhláška 
BRKO…) 



Koncepce odpadového 
hospodářství

� Analytická část

� Návrhová část





Analýzy postojů občanů k OH



Analýzy složení odpadů



Příprava žádostí na financování technické 
části několika komunálních projektů 



Cíle aktivně spolupracujících obcí, 
měst a mikroregionů do roku 2020:

� Minimalizace množství směsného 
(nevytříděného) komunálního odpadu na 
150 kg/os/rok

� Snížení množství nebezpečných odpadů � Snížení množství nebezpečných odpadů 
ve směsném komunálním odpadu

� Dosažení 50% míry materiálového 
využití (recyklací a biologickou 
úpravou) komunálních odpadů



Příklady 
inspirují …



Děkuji za pozornost.
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