3. Město České Budějovice
V krajském městě žije asi 15 % obyvatel jižních Čech, budeme se mu
proto věnovat podrobněji …
Situace v třídění odpadů se sice v Českých Budějovicích stále zlepšuje – rozšiřuje se počet kontejnerů (na podzim
2007 o dalších 150 ks v rámci smlouvy
se spol. EKO-KOM) a zvyšuje se i počet
kilogramů vytříděných surovin na obyvatele, přesto ve srovnání s Pískem dosahují Budějovice pouze poloviční hodnoty vyseparovaného množství na osobu.
Písečtí občané dodávají k recyklaci dvakrát více papíru a téměř třikrát více plastu
(r. 2006). To se pak samozřejmě odráží
i ve velikosti příspěvku od společnosti
EKO-KOM (krajské město dostává zhruba jen o čtvrtinu více peněz, přestože
má 3 x více obyvatel než Písek).
V současnosti je v ČB k dispozici přes
1000 kontejnerů – z toho 414 je na papír
(třetina se vyváží každý týden, zbytek ob
týden), 337 na plasty (vyváží se týdně)
a 245 na sklo barevné a 55 na sklo bílé
(vyváží se měsíčně). V roce 2006 se vytřídilo 980 tun papíru, 299 tun plastů, 399
tun barevného a 5,5 tun bílého skla a 6
tun nápojových kartonů (viz. graf č. 1).
Směsného (tj. zbytkového, v popelnici končícího) komunálního odpadu
České Budějovice vyprodukují kolem 17
tis. tun ročně (o 34 kilogramů na osobu více než Písek). Tyto odpady byly
původně odváženy na skládku Švábův
Hrádek (dnes již úspěšně rekultivovanou, se zamýšleným využitím pro golfové hřiště) a zčásti i do 15 km vzdáleného Lišova, kam se koncem devadesátých
let, po uzavření Švábova Hrádku, začaly vozit kompletně a to až do loňského
podzimu, kdy byla naplněna kapacita
i zde (poté co skládku v posledním roce
postihlo několik požárů, jejichž příčinou
bylo pravděpodobně opakované porušování ustanovení provozního řádu …).
Svozová společnost sice i přes odpor
místních občanů stále usiluje o v pořadí
již třetí rozšíření kapacity lišovské skládky (a o jejím osudu tedy není ještě definitivně rozhodnuto), budějovické odpady
se však musí nyní vozit jinam – na Řídká
Blana u Zlivi, do Želče či Růžova.
Svoz a likvidaci odpadů zajišťuje
v Č. Budějovicích společnost .A.S.A.,
která od roku 1998 nahradila Technické
služby města a připravila městský plán

odpadového hospodářství (POH) schválený zastupitelstvem v roce 2005. Jedním
z jeho cílů je vybudování kompostárny
a čtyř sběrných dvorů do roku 2010.
V současnosti jsou v provozu 2 sběrné
dvory (v Dolní ulici a na Švábově Hrádku), do nichž mohou občané města bezplatně odnášet všechny druhy odpadů,
včetně nebezpečných (baterie, zářivky,
oleje, tonery…). Každoročně (od března
do října) probíhá na více než 20 lokalitách i mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Letos by měl vzniknout třetí sběrný
dvůr (v Suchém Vrbném, na Dobrovodské ulici) a brzy snad i ta kompostárna
– loni se uskutečnil pilotní projekt v Rožnově (zástavba rodinných domů v Drátenické ulici), kde se během 50 dnů sebralo
7,3 tuny bioodpadů. Toto číslo dokazuje,
že občané mají zájem bioodpady třídit –
je však třeba zároveň motivovat zahrádkáře k tomu, aby kompostovali sami na
své zahradě a podpořit i komunitní kompostování na sídlištích.
JAK JE VŮBEC ODPADOVÉ
HOSPODAŘENÍ
FINANCOVÁNO?
Největší příjmovou položku tvoří platby za
svoz a likvidaci komunálního odpadu od
občanů – každoročně tak do rozpočtu přitéká
zhruba 45 mil. Kč (mohlo by i víc, ale je tu 8 %
neplatičů …). Dalším příjmem je již zmiňovaný
příspěvek od EKO-KOMu, zhruba 3 mil. Kč.
A pak už zbývá jen příjem od teplárny za ukládání popílku na odkališti, který se řídí počasím
(délkou topné sezony) – loni např. činil kolem
350.000 Kč a několik drobných příjmů.
Na výdajové stránce tvoří nejvyšší položku
likvidace a svoz komunálního odpadu – kolem
50 mil. Kč (za uložení tuny směsného komunálního odpadu platí město kolem 800 Kč),
dále provoz sběrných dvorů – kolem 11 mil. Kč
(loni 16 mil. Kč), separovaný sběr (vč. nákupu
nových kontejnerů, pravidelného vyvážení)
– 9,5 mil. Kč a vyvážení odpadkových košů –
4–5 mil. Kč. Kolem milionu korun ročně stojí
likvidace černých skládek. Poslední položkou
je informační kampaň – 100–200 tisíc korun
ročně.
Z těchto čísel vyplývá, že město poměrně
značně odpadové hospodaření dotuje.
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VÍTE, ŽE …
město České Budějovice má
25% podíl ve firmě .A.S.A.
České Budějovice, která
se v krajském městě stará
o odpady?
město Písek nedotuje
odpadové hospodářství,
umožňuje občanům třídit
bioodpad (2 lokality – sídliště
a rodinná zástavba) a zřídilo
pro ně 5 sběrných dvorů?
Graf 1: Třídění odpadu v ČB (2006)
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