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Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města přijmout níže uvedená usnesení.
Zastupitelstvo města
schvaluje
01.01.
záměr rozšířit sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu v rámci
systému nakládání s komunálním odpadem na území města Trutnova
ukládá
01.02.
Odboru životního prostředí připravit návrh úpravy obecně závazné
vyhlášky č. 5/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Trutnova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
– rozšíření sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Důvodová zpráva
V současné době mají občané města možnost odkládat biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
na sběrný dvůr, případně si mohou svoz bioodpadu objednat jako službu u Technických služeb Trutnov,
s. r. o., za úplatu.
V rámci rozšíření systému budou pořízeny sběrné nádoby, které dostanou občané města zdarma. Na
pořízení sběrných nádob bude podána žádost o dotaci v rámci 104. výzvy Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020. Nádoby budou dle zájmu rozmístěny u jednotlivých nemovitostí, jejich svoz bude
zajištěn dle zákonem dané povinnosti, tj. minimálně od 01.04. do 31.10.
Rozšířením sběru o biologicky rozložitelnou složku komunálního odpadu dojde ke snížení množství
zbytkového (nevytříděného) odpadu, který je ukládán na skládku TKO v Bohuslavicích nad Úpou.
Bioodpad bude dále využíván buď v bioplynové stanici, nebo v kompostárně.
Samotné realizaci záměru bude předcházet informační kampaň, ve které se občané dozvědí, co do
sběrných nádob patří. Předpokládá se sběr rostlinného materiálu, tzn. posečená tráva, odpad z ovoce a
zeleniny apod. O sběru odpadu živočišného původu se neuvažuje zejména z hygienických důvodů –
zápach v okolí sběrných nádob, potrava pro potkany a další nevítané živočichy. Dalším důvodem je jeho
problematické zpracování – většina bioplynových stanic v okolí je schopna zpracovat pouze rostlinný
materiál, stejně tak okolní kompostárny.
V přepočtu množství zbytkového komunálního odpadu na osobu a rok bylo město Trutnov v roce 2017 pod
průměrem, a to jak celorepublikovým, krajským, v rámci obce s rozšířenou působností i ve své velikostní
skupině. Rozšířením sběru BRKO je šance toto množství ještě snížit, dle dostupných údajů tvoří bioodpad až
40 % směsného komunálního odpadu.
Úpravou obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 bude umožněno občanům ukládat BRKO nejen na sběrný dvůr, ale
i do sběrných nádob k tomu určených.
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