STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
24. schůze rady města dne: 01.12.2020
Bod pořadu jednání: 47
Realizace a spuštění provozu sběrného místa v Londýnské ulici
Stručný obsah: Předmětem materiálu je realizace a spuštění provozu sběrného místa v Londýnské
ulici v roce 2021.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: na základě jednání SML se spol. FCC Liberec s.r.o.
Zpracoval:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Realizaci a spuštění provozu sběrného místa dle nově připravené varianty
ukládá
Informovat společnost FCC Liberec s.r.o. o rozhodnutí rady města a ve spolupráci s touto
společností zahájit provoz sběrného místa nejdéle v 3/2021.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 31.03.2021
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Důvodová zpráva
Dne 15. 9. 2020 byl na 18. RM předložen materiál ohledně záměru zřízení dočasného sběrného dvora
v ulici Londýnská, p. p. č. 54/2 a 56/2, k. ú. Růžodol, který by byl provozován do té doby, než bude
vystavěn sběrný dvůr nový společně s Re-use bazarem a kompostárnou, a to dle projektové
dokumentace vytvořené odborem Kancelář architektury města.
Nyní odbor EP komunikuje se společností FCC Liberec s.r.o., jako budoucím provozovatelem
dočasného sběrného dvora o jeho přípravě a následném provozu v roce 2021.
V současné chvíli bylo nalezeno jiné řešení provozování tohoto zařízení, než dříve předložená varianta,
která je dokonce i finančně příznivější.
Místo by bylo celoročně provozováno jako stanoviště velkoobjemových kontejnerů (dále VOK), a to
pro komodity – velkoobjemový odpad a biologicky rozložitelný odpad. Kontejnery by nezůstávaly na
místě, ale každý den by se po ukončení provozní doby převážely na sběrný dvůr spol. FCC Liberec s.r.o.
v ul. Ampérova. Na místo by se instalovalo mobilní oplocení, které zajistí společnost FCC Liberec s.r.o.
a naopak oproti původnímu plánu by zde nebyla umístěna mobilní váha. Provozní doba by byla stejná,
jak bylo avizováno v předchozím materiálu, tedy Po - So při otevření od 8:00 - 16:30 hod. Oproti
původní variantě si také nebude prostor deponie na Londýnské ul. spol. FCC Liberec s.r.o. pronajímat,
protože půjde právě pouze o mobilní stanoviště VOK.
Na místo by tak byly dodány čtyři kontejnery, a to 3 ks na velkoobjemový odpad a 1 ks na biologicky
rozložitelný odpad, kdy odhadované denní množství odpadu by se pohybovalo následovně:



velkoobjemový odpad – cca 4 t za den
biologicky rozložitelný odpad – cca 1 t za den

Odhad nákladů na sběr a likvidaci odpadu zůstává na stejné částce, tedy cca 2 mio bez DPH, tedy
2 300 000,- Kč včetně DPH ročně.
Předpokládané náklady na obsluhu VOK činí při počtu dvou pracovníků (obsluha, ostraha, pomocná
síla) 67 200,- Kč (160,- Kč/h, při počtu 210 h měsíčně). Roční náklady na obsluhu by tak činily
806 400,- Kč.
Doprava VOK na SD Ampérova by činila za měsíc 36 000,- Kč (počet jízd je odhadem 9/týden, kdy
cena jedné jízdy činí cca 1 000,- Kč). Roční náklady na dopravu VOK by tak činily 468 000,- Kč, tedy
566 280,- včetně DPH.
Celkový roční předpoklad nákladů (likvidace odpadu + doprava + náklady na obsluhu mobilního
stanoviště) na nové sběrné místo by byl 3 672 680,- Kč.
Upozorňujeme, že náklady jsou opravdu pouze orientační, kdy ze začátku otevření nového sběrného
místa je předpokládán vyšší nápor navážení odpadu, který se bude časem rozvolňovat. Očekáváme také
otevřením nového sběrného místa, menší počet umístění VOK při jarním a podzimním svozu v této
lokalitě. Také v delším časovém období při otevření tohoto místa bude ubývat zřejmě i odpadů z úklidů
kolem kontejnerových stání, pokud to budou moci lidé z této lokality odvážet na nové sběrné místo.
V současnou chvíli odbor ekologie a veřejného prostoru plochu v Londýnské ulici vyčistil od
navezených výřezů ze zeleně, které na místo naváží spol. TSML p. o. v rámci údržby zelených ploch po
městě, takže je místo připraveno k návozu kontejnerů. Ke spuštění provozu by tak v ideálním případě
mohlo dojít i dříve než v květnu 2021. Zkušební provoz by mohl být spuštěn již v únoru nebo březnu
2021.
Na závěr si dovolíme upozornit, že navýšením čerpání ze smlouvy o zajištění služeb v oblasti nakládání
s odpady na území SML zkrátí dočerpání smlouvy, takže tato smlouva tak může být vyčerpána již dříve
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než 31. 12. 2025. Dle vývoje čerpání dle této smlouvy by k tomu mohlo dojít již v roce 2023.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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