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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

dovolte nám jménem svým a jménem předsedkyně představenstva Sdružení obcí Vysočiny 
paní MgA. Karolíny Koubové informovat Vás o uzavření nové Dohody o spolupráci mezi Krajem 
Vysočina a Sdružením obcí Vysočiny při řešení projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady 
v Kraji Vysočina“ na období 2021 - 2024 (dále jen „ISNOV“). 

Smluvní strany budou spolupracovat zejména při: 

 Zjištění potřeb obcí v odpadovém hospodářství, potenciálu projektu ISNOV jako společného 
řešení odpadového hospodářství obcí a rovněž možnost spolupráce obcí s Krajem Vysočina. 
Součástí budou jednání s obcemi, jimi zřizovanými subjekty i s odbornými organizacemi 
spolupracujícími s projektem ISNOV (i potenciálními).  

 Zjištění aktuálního stavu odpadového hospodářství obcí pro komunální odpady v Kraji 
Vysočina s prioritou řešení směsného komunálního odpadu, včetně ověření:  

 možností pro materiálové využití vybraných složek komunálních odpadů. Energetické 
využití zbytkových komunálních odpadů a dalších vhodných odpadů (včetně 
zhodnocení možností výstavby zařízení pro energetické využití odpadů na území 
kraje); 

 technické vybavenosti obcí a připravenost obcí ve vazbě na nový zákon o odpadech a 
požadovanou úroveň recyklace komunálních odpadů a na zákaz skládkování 
využitelných odpadů; 

 stav infrastruktury odpadového hospodářství v obcích a kraji (sběrná síť na využitelné 
odpady, sběrné dvory, dotřiďovací linky, drcení odpadů, kompostárny a skládky atd.); 

 organizace odpadového hospodářství obcí a možnosti spolupráce obcí; 
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 Návrhu řešení včetně definování opatření a nutných investic na podporu plnění cílů 
odpadového hospodářství kraje a obcí podle nového zákona o odpadech. 

 

 
Nejbližšími aktivitami pro naplnění spolupráce v období březen – květen jsou:  

o přílohou tohoto dopisu zasíláme informační materiál ke Zpoplatnění obyvatel v obecním 
systému odpadového hospodářství, v materiálu jsou uvedeny názory odborníků na to, co 
by obce mohly zohlednit při nastavení poplatků za odpady s ohledem nový zákon č. 
541/2020 Sb., o odpadech 

o 10. – 25. března 2021 – probíhá příjem žádostí do programu Fondu Vysočiny s názvem 
Odpady 2021 (technická podpora – nádoby, zpevnění ploch, monitoring, vzdělávací 
aktivity, více na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02811?kat=7&s=vse ), po 
květnovém zastupitelstvu kraje bude na stránkách Fondu Vysočiny zveřejněn seznam 
podpořených žadatelů  

o připravíme informace k novému zákonu o odpadech z pohledu obcí (vysvětlení 
stěžejních změn + odpovědi na časté dotazy obcí);  

o požádáme o vyplnění elektronického dotazníku obce ve Sdružení obcí Vysočiny (SOV), 
další vybrané obce a komunální svozové společnosti za účelem zjištění stavu nakládání 
s odpady, plánovaných aktivitách a představách obcí o dalším rozvoji odpadového 
hospodářství 

o zveřejníme e-brožuru (ke stažení) „Příklady dobré praxe“ realizované v kraji v 
oblastech předcházení vzniku odpadů a využívání recyklovaných materiálů 

o nabízíme krajský webový portál Odpady Vysočiny, na kterém upozorňujeme zejména na  

 zveřejnění výsledků soutěže obcí My třídíme nejlépe 2020;  

 standardně k dispozici: 

 články, videa, obrázky k předcházení vzniku odpadů, třídění odpadů od 
kolektivních systémů Ekokom, Asekol, Elektrowin, Ecobat předpřipravené 
k využití v obecních zpravodajích a webových stránkách; více 
https://www.kr-vysocina.cz/odpady_vysociny.asp  

 strategické materiály kraje k odpadovému hospodářství,  

 tipy a doporučení pro obce i jednotlivce, 

o zahájíme workshopy (dle poptávky obcí) ke konkrétní problematice OH/speciální webinář  

 pracovní setkání pro max. 10-15 účastníků v rámci ORP v rozsahu 2-2,5 hod.,  

 v období květen - říjen předpoklad až 10 setkání  
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Realizace uvedených aktivit bude částečně závislá na momentální epidemiologické situaci. 
O změnách vás budeme informovat. 

 

Kontaktní osoby pro realizaci projektu a pro Vaše dotazy jsou: 

Oblasti: projekt ISNOV, jednání s obcemi, zjišťování aktuálního stavu OH, návrh řešení 

RNDr. Martina Vrbová, PhD; e-mail.: martina.vrbova@volny.cz ; tel.: 602 647 833 
Manažerka ISNOV pro SOV 

Oblasti: administrace programu Odpady 2021, organizace vzdělávacích akcí pořádaných 

krajem, vydávání krajských informačních materiálů, realizace aktivit spolupráce s kolektivními 

systémy Ekokom, Asekol, Elektrowin, Ecobat, aktualizace webového portálu Odpady Vysočiny, 

Ing. Eva Navrátilová, e-mail.: navratilova.e@kr-vysocina.cz, tel.: 734 690 046  
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