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V Doksech dne 27. 1. 2021 

 
Závěrečné vyhodnocení akce - DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů 

Registrační číslo projektu:  CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007818 

Dobrovolný svazek obcí EKOD, příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí, tímto předkládá vysvětlení 
splnění projektované kapacity zařízení vč. komentáře k jejímu budoucímu naplnění. 

Závaznými indikátory dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 8. 10. 2018 byly: 

Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů s cílovou hodnotou 905,0 t. 

Svozy odpadů formou D2D byly zahájeny v průběhu 2Q 2020. Každá ze zapojených obcí zahájila svozy v jiný termín 
dle stavu výdeje nádob a dle dohody se svozovou společností. Vzhledem k tomu, že obce nejsou obsluhovány 
jedinou svozovou společností nebylo možné zahájit svozy ve všech obcích k jednomu datu. Dle evidence svozu 
odpadů poskytnutého oprávněnými osobami bylo od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 svezeno z obcí zapojených do 
projektu (Bakov nad Jizerou, Bezděz, Blatce, Doksy, Dubá, Chorušice, Jestřebí, Mnichovo Hradiště, Mšeno, Velenice, 
Zákupy a Ždírec) následující množství sledovaných odpadů: 

Katalogové 
číslo Název odpadu Množství 

(t) 
150101 Papírové a lepenkové obaly 

565,10 
200101 Papír a lepenka 
150102 Plastové obaly 

576,26 
200139 Plasty 
200102 Sklo 472,45 
200201 Biologicky rozložitelný odpad 1966,42 

Celkem 3580,23 
 

Celkem tedy bylo za cca čtyři měsíce starého systému a osm měsíců systému nového (nový systém svozu odpadu 
v jednotlivých obcích teprve najížděl do provozu), svezeno 3580 tun materiálově využitelných odpadů. Bohužel 
v roce 2020 zajišťovali svoz odpadu různé svozové společnosti a nejsme schopni získat od nich data vypovídající o 
stavu před a po zahájení d2d systému svozu odpadu. 



Přesto při porovnání s rokem 2016, který byl použit při zpracování analýzy potenciálu produkce odpadu, se již po 
necelém roce provozu nového systému podařilo vytřídit více materiálově využitelných odpadů a významně snížit 
množství směsného odpadu, který je ukládán na skládku.  

Katalogové 
číslo Název odpadu 

Množství (t) 
Rozdíl (t) 

2016 2019 
150101 Papírové a lepenkové obaly 

345,905 565,103 219,197 
200101 Papír a lepenka 
150102 Plastové obaly 

335,415 576,263 240,848 
200139 Plasty 
200102 Sklo 381,495 472,446 90,950 
200201 Biologicky rozložitelný odpad 1177,749 1966,419 788,670 
200301 Směsný komunální odpad 6159,177 5647,263 -511,914 

 

Pokud zůstane současná míra třídění zachována, lze předpokládat, že vybudovaná kapacita bude v době udržitelnosti 
projektu naplňována. 

 

 

 

   

 Ing. Martin Mach 
 Předseda svazku 


