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5 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  

Plán odpadového hospodářství města je strategický dokument města v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí 
nezbytné změny současného nakládání s odpady, které povedou k dosažení shody s novými i budoucími legislativními požadavky a prioritami 

Libereckého kraje v této oblasti.   

 

5.1  Souhrn cílů Závazné části  

Umístění 
v kapitole 

POH města 
Definice cíle Indikátor 

3.1.2.1 
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních 
zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. 

Nestanoven 

3.2.1.1a Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. 
Zavedený tříděný sběr pro odpady z papíru, plastů, skla 
a kovů 

3.2.1.1b 

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy 
k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, 
sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto 
toky odpadů podobné odpadům z domácností. 

Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci u 
odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov a sklo 

3.2.2.1 
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných 
složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních 
k tomu určených v souladu s platnou legislativou. 

Množství využitého směsného komunálního odpadu 

3.3.1 

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných 
na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z 
celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných 
v roce 1995. 

Množství BRKO uloženého na skládky 

(cílová hodnota pro rok 2020 je maximálně 
52 kg/obyvatel) 
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Umístění 
v kapitole 

POH města 
Definice cíle Indikátor 

3.4.1 

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití 
a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou 

legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 

(zemina a kamení). 

Množství využitých (případně předaných k využití) 
stavebních a demoličních odpadů 

3.5.1a 
Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního 
třídění nebezpečných složek komunálního odpadu. 

Produkce nebezpečných složek komunálních odpadů 

3.5.1b Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. 
Množství nebezpečných odpadů materiálově využitých, 
nebo předaných k materiálovému využití 

3.5.1c 
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a 
životní prostředí. 

Nestanoven 

3.5.1d Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady. 
Množství neodstraněných starých zátěží na pozemcích 
města 

3.6.1.1a Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 2020. Nestanoven 

3.6.1.1b Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020. Nestanoven 

3.6.1.1c Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. Nestanoven 

3.6.1.1d Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020. Nestanoven 

3.6.1.1e 
Podpořit dosažení 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do 
roku 2020. 

Nestanoven 

3.6.1.1f Podpořit dosažení 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. Nestanoven 

3.6.2.1 Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ Úroveň tříděného sběru 

3.6.3.1 
Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních 
přenosných baterií a akumulátorů. 

Úroveň tříděného sběru 

3.6.4.1 Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik Úroveň tříděného sběru 

3.7.1 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod. Nestanoven 
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Umístění 
v kapitole 

POH města 
Definice cíle Indikátor 

3.8.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. 
Množství sesbíraných odpadních olejů předaných 
k materiálovému a energetickému využití 

3.9.1.1 
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 
2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných 
bifenylů do této doby dekontaminovat. 

Množství zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů 
v majetku obce 

3.9.2.1 
Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích 
na lidské zdraví a životní prostředí. 

Nestanoven 

3.9.3.1 
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na 
lidské zdraví a životní prostředí. 

Množství nových černých skládek tvořených odpady 
s obsahem azbestu 

3.10.1.1 

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších 
produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem 
z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní 
(nemocnice, školy a další obdobná zařízení). 

Množství samostatně sesbíraných biologicky 
rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a 
vedlejších produktů živočišného původu 

3.10.2.1 
Podporovat zpracování kovových odpadů a výrobků s ukončenou životností na materiály 
za účelem náhrady primárních surovin. 

Množství samostatně sesbíraných kovových odpadů a 
výrobků s ukončenou životností předaných 
k materiálovému využití 

3.11.1 
Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území 
města. 

Nestanoven 

3.12.1a Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. Množství nově vzniklých černých skládek 

3.12.1b 
Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, 

jejichž vlastník není znám nebo zanikl. 
Množství odklizených černých skládek 
a rekultivovaných starých zátěží 
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5.2 Souhrn opatření k dosažení cílových hodnot stanovených ve Směrné části 

Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

4.1.1 
Propagace předcházení vzniku 
odpadů 

a) Podpora ekologizace úřadu. 
Město Průběžně 

10 000,- Kč / 
rok b) Komplexní informační podpora. 

4.1.2 
Podpora programů a kampaní 
zaměřených na předcházení 
vzniku odpadů 

a) Podpora zřizování re-use center – podpora středisek, samostatná 
v rámci sběrných dvorů, pro kontrolu a prodej použitých výrobků 
(elektro, nábytek). 

Město Průběžně Neurčena 

b) Podpora pro další život věcí – Charitativní obchody; bazary; 
potravinové banky (krajské pobočky); výměnné portály pro např. 
oděvy, textil, obuv, hračky, knihy, časopisy, nábytek, koberce, nářadí, 
stavební prvky; informační systémy pro sdílení věcí; informační 
systémy pro opravy zařízení domácností. 

c) Podpora projektů kolektivních systémů (např.: ELEKTROWIN – 

„Jsem zpět“ – zaměřený na vytváření speciální sítě pro místa 
zpětného odběru elektrozařízení. ASEKOL – „Věnuj mobil a Věnuj 
počítač“ – zaměřený na sběr vysloužilých spotřebičů). 

4.1.3 
Předcházení vzniku BRKO přímo 
u občanů 

a) Informovat občany o možnostech a přínosech domácího 
kompostování, provést průzkum zájmu občanů o domácí 
kompostování.  

Město Průběžně Ano 
b) Podporovat rozvoj domácího a komunitního kompostování, zejména 

ve vesnické a příměstské zástavbě. 

c) Realizovat projekt na podporu domácího kompostování. 
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Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

4.2.1.1.1 
Zahustit síť sběrných nádob na 
tříděný odpad 

a) Udržovat stávající síť sběrných nádob na tříděný odpad, případně ji 
rozšiřovat v lokalitách s novou výstavbou dle následujících 
orientačních kritérií: 
- max. 150 spádových obyvatel na jedno sběrné místo, 
- doporučená docházková vzdálenost maximálně 150 m, 
- každé nové místo vybavit kontejnery na papír, plasty, sklo, 

nápojové kartony (závislosti na prostorových možnostech). 

Město; 
svozová firma 

Průběžně Ano 

b) Pravidelně rozšiřovat síť pro sběr kovových odpadů, kovové odpady 
evidovat. 

c) Pravidelně vyhodnocovat četnost svozu jednotlivých komodit a 
kontrolovat kapacitní vytížení nádob. 

d) Vybavit všechny sběrné nádoby názornými popiskami, co do nich lze 
dávat – popisky pravidelně obnovovat. 

e) Zajistit čištění nádob v počtu min. 50 % z instalovaných ročně. 

f) Zajistit pravidelnou obnovu nádob. 

g) Pravidelně informovat občany o prospěšnosti separování odpadů 
(regionální tisk – minimálně 2x ročně). 

4.2.1.1.2 
Pokračovat v odděleném 
shromažďování bílého a 
barevného skla 

a) Pokračovat v odděleném shromažďování bílého a barevného skla. 

Město Průběžně Ano 

b) V případě zájmu občanů dovybavit další separační stání nádobami na 
bílé sklo. 

c) Pravidelně vyhodnocovat četnost svozu. 

d) Pravidelně informovat občany o prospěšnosti odděleného sběru skla 
(regionální tisk – minimálně 2x ročně). 

4.2.1.1.3 Zajistit oddělený sběr kovů 

a)  Na sběrném dvoře samostatně sbírat kovy. 

Město Do roku 2020 
Ano – 

v návaznosti 
na počtu 

b)  Zapojovat sběrny a výkupny kovového odpadu do systému 
odpadového hospodářství města. 
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Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

c)  Realizovat pilotní projekt odděleného sběru drobných kovových 
odpadů prostřednictvím rozmístění nádob na kovy ve vybrané 
lokalitě. 

nádob 

d)  V případě pozitivních výsledků pilotního projektu rozmístit nádoby 
na sběr drobných kovových předmětů do dalších částí města. 

4.2.1.1.4 
Zajistit doplňkový sběr 
vyseparovaných odpadů ve 
vybraných lokalitách 

a) Pokračovat v pytlovém sběru separovaných komodit přímo od 
občanů. 

Město Do roku 2020 Ano b) Pravidelně občany, kteří využívají pytlový sběr o termínech a trasách 
svozu separovaných odpadů. 

c) Ve vybraných lokalitách dle zájmu obyvatel zvážit možnost zavedení 
sběru separovaných komodit do 120 l nádob přímo u občanů. 

4.2.1.1.5 
Využívat sběrny a výkupny 
odpadů v systému odpadového 
hospodářství obce 

a) Uzavřít smlouvu s majiteli a provozovateli vybraných sběren a 
výkupen odpadů o jejich zapojení do systému odpadového 
hospodářství města. 

Město, 
provozovatelé 

sběren a 
výkupen 
surovin 

Průběžně Ano b) Při evidování vykoupených odpadů důsledně rozlišovat odpady 
přijaté od občanů města a jiných původců odpadu.  

c) V ročním hlášení o produkci odpadů vykazovat pouze odpady 
vykoupené od občanů města. 
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Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

4.2.1.2.1 
Pravidelný svoz směsného 
komunálního odpadu 

a) Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu pro 100 % obyvatel 
města. 

Město, 
svozová 

společnost, 
původci 
odpadu 

Průběžně Ano b) Nabízet smluvní zajištění svozu odpadů původcům odpadu, kteří 
nemají uzavřenou smlouvu s oprávněnou osobou.   

c) Ve spolupráci se svozovou společností optimalizovat svozovou trasu. 

4.2.1.2.2 

Udržovat nádoby na 
shromažďování SKO v počtu a 
stavu vyhovujícím potřebám 
obyvatel města, optimalizovat 
stav a množství svozových 
vozidel 

a) Udržovat (případně dovybavit a modernizovat) unifikované nádoby 
na shromažďování směsného KO na standard 4 - 6 l / obyvatele a 

den; maximální docházková vzdálenost 75 m. 
Město 

(občané), 
svozová firma 

Průběžně Ano 
b) Požadovat po svozové firmě modernizaci svozové techniky 

z hlediska výkonů a emisí (min. EURO V). 

4.2.1.2.3 

Podporovat plnění cílů POH 
kraje tříděním materiálově 
využitelných složek včetně 
biologicky rozložitelných odpadů 
a nebezpečných složek 
obsažených v komunálním 
odpadu s výhledem na zákaz 
skládkování odpadu od roku 
2024 

a) Podporovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

Město Průběžně Neurčena 

b) V maximální možné míře podporovat separaci využitelných složek 
komunálního odpadu přímo u občanů. 

c) Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (především papír, 
sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, BRO) předávat k využití. 

d) Pravidelně informovat občany o správných způsobech nakládání 
s komunálními odpady. 

4.2.1.2.4 
Údržba a obnova městského 
mobiliáře – odpadkových košů 

a) Pravidelná údržba a obnova městského mobiliáře – odpadkových 
košů. 

Město Průběžně Ano 

b) Pravidelná obsluha městského mobiliáře – košů. 

c) Rozšířit systém odpadkových košů na území města o komodity papír, 
plasty případně kovy. 

d) Zřizovat odpadkové koše na různé komodity na pěších zónách, 
v parcích, sportovních areálech města. 
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Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

4.2.1.3.1 
Podporovat separovaný sběr 
odpadů u firem a objektů 
občanské vybavenosti 

a) Nabízet prostřednictvím svozové firmy smluvní zajištění svozu 
separovaného sběru právnickým a fyzickým osobám oprávněným 
k podnikání na území města.  Město, 

svozová firma 
Průběžně 

1 000,- Kč / 
rok b) Pravidelný sběr a svoz papíru, lepenky, plastů, popř. kovů a skla 

z objektů občanské vybavenosti (úřady, školy). 

c) Na MěÚ udržovat nádoby na separovaný sběr odpadu. 

4.2.1.3.2 
Provádění kontrol dle § 80 
zákona o odpadech 

a) Pravidelně provádět kontroly dle § 80 zákona o odpadech zaměřené 
především na zneužívání systému obce při nakládání s využitelnými a 
s nebezpečnými odpady právnickými a fyzickými osobami 
oprávněnými k podnikání. Městský úřad Průběžně Ne 

b) Při zjištění nedostatků spojených s nevhodným nakládáním s odpady 

ukládat pokuty dle § 66 zákona o odpadech. 

4.2.1.4.1 
Oddělený sběr a využití BRO 
a BRKO 

a) Rozšiřovat systém sběru bioodpadů u občanů. 

Město, 
svozová 

společnost 
Průběžně Ano 

b) V rámci provozování sběrného dvora sbírat samostatně biologicky 
rozložitelné (kompostovatelné) odpady a dřevní odpady. 

c) Na jaře a na podzim přistavovat VOK na BRO dle předem 
stanoveného harmonogramu (zaměřeno na zástavby rodinných domů, 
zahrádkářské kolonie, příměstské oblasti). 

d) Zvážit možnost a ekonomickou náročnost odděleného sběru 
biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven 
(„gastroodpadů“) a odděleného sběru jedlého oleje a tuků. 

e) V návaznosti na ekonomickou náročnost postupně zavést oddělený 
sběr bioodpadů od občanů 

f) Odděleně sebraný biologicky rozložitelný odpad předávat 
k materiálovému využití – na kompostárnu, případně bioplynovou 
stanici. 

g) Pravidelně informovat obyvatele o nakládání s kompostovatelnými 
složkami KO prostřednictvím dostupných komunikačních prostředků 
(letáky, rozhlas, internet, místní tisk). 
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Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

4.2.1.4.2 
Zvážit možnost vybudování a 
provozování kompostárny na 
BRO pocházející z území města 

a) Posoudit bilanci využití kompostu na městských pozemcích ve 
vztahu k produkci BRO. 

Město, 
svozová 

společnost 
2020 Ano 

b) Vyhodnotit aktuální množství a naplněnost zařízení na zpracování 
BRO ve městě a jeho okolí.   

c) Zvážit a ekonomicky posoudit možnost vybudování obecní 
kompostárny na zpracování BRO z území města. 

d) Dle výsledků posouzení případně vybudovat a následně provozovat 
kompostárnu pro kompostování BRO. 

e) V případě provozování kompostárny umožnit okolním obcím její 
využívání. 

4.2.1.4.3 

Podporovat republikový cíl do 
roku 2020 snížit hmotnostní 
podíl BRKO ukládaných na 
skládky 

a) Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s nimi v závislosti na 
ekonomických podmínkách nelze v daném místě a čase nakládat 
jiným způsobem. 

Město Průběžně Ne 

b)  Uplatňovat podmínku přednostního materiálového případně 
energetického využití odpadů města.  

c) Podporovat rozvoj separace využitelných složek KO, rozvoj separace 
bioodpadů. Zajistit využití těchto odpadů. 

d) Podporovat postupné přebudovávání areálů skládek odpadů na centra 
komplexního nakládání s odpady. 

4.2.1.5.1 

V rámci provozu sběrného dvora 

umožnit občanům odložení všech 
druhů nebezpečných odpadů do 
zajištěných kontejnerů 

a) Zajišťovat dostatečné množství specializovaných nádob na 
nebezpečné odpady odkládané na sběrný dvůr. 

Město, 
provozovatel 

sběrného 
dvora 

Průběžně Ano 

b) Zabránit smíchání jednotlivých druhů přijatých nebezpečných odpadů 
(při přijímání odpadu a následné evidenci odpadu provést i vizuální 
kontrolu). 

c) Při předávání odpadů oprávněným osobám upřednostňovat 
materiálové a energetické využití nebezpečných odpadů před jejich 

odstraněním. 
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Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

4.2.1.5.2 

Pravidelný svoz nebezpečných 
odpadů pro občany žijících 
v lokalitách s docházkovou 
vzdáleností na sběrný dvůr větší 
než 1 km 

a) Optimalizovat zastávková místa pro mobilní sběr nebezpečných 
odpadů, optimální docházková vzdálenost pro občany max. 400 m. 

Město, 
svozová firma 

Průběžně Ano 
b) Minimálně 2x za rok provádět ve vybraných lokalitách mobilní sběr 

nebezpečných odpadů. 

c) Informovat občany o mobilním sběru nebezpečných odpadů v tisku, 
dalších cílených materiálech a médiích. 

4.2.1.6.1 Provozování sběrného dvora 

a) Zajistit provoz stávajícího sběrného dvora.  

Město, 
provozovatel 

sběrného 
dvora 

Průběžně Ano 

b) Pravidelně obnovovat shromažďovací prostředky, kontrolovat nádoby 
na nebezpečné odpady. 

c) Umožňovat smluvním obcím využití sběrných dvorů. 

d) Na sběrných dvorech důsledně evidovat přijaté odpady od občanů 
města a od občanů z okolních obcí. 

e) Pravidelná osvěta a výchova občanů (informační materiály do každé 
domácnosti, informace jaké odpady mohou na SD odkládat a za 
jakých podmínek,...). 

4.2.1.6.2 

Pravidelný sezonní svoz 
objemných odpadů pro občany 
žijících v lokalitách 
s docházkovou vzdáleností na 
sběrný dvůr větší než 1 km 

a) Pravidelně přistavovat velkoobjemové kontejnery na objemný odpad 
na shromažďovací místa v lokalitách, které jsou vzdáleny od 
sběrného dvora více než 1 km.  

Město, 
svozová firma 

Průběžně Ano b) Pravidelně informovat občany o možnosti odložit objemný odpad na 

městem určeném místě. 

c) Za úplatu zajistit na vyžádání přistavení kontejneru na objemný 
odpad pro 100 % občanů města. 

4.2.1.6.3 

Dle ekonomických možností 
upřednostňovat využívání 
objemných odpadů před jejich 
odstraňováním 

a) Upřednostňovat materiálové využití objemných odpadů před 
energetickým. 

Město, 
svozová firma 

Průběžně Ano 
b) Pravidelně posuzovat a ekonomicky vyhodnocovat náklady na 

materiálové a energetické využívání objemných odpadů. 

c) Minimalizovat skládkování objemných odpadů – objemný odpad 
třídit na složky určené k využití nebo k dalšímu zpracování a na 
složky určené k odstranění. 
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Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

4.2.2.1 
Zajistit sběr stavebních a 
demoličních odpadů od občanů 
města 

a) Na sběrném dvoře bezúplatně přijímat v omezeném množství 
(dle provozního řádu sběrného dvora) stavební a demoliční odpady 
(dále jen „SDO“) od občanů města. 

Město, 
provozovatel 

sběrného 
dvora, 

svozová 
společnost 

Průběžně Ne 
b) Za úplatu zajistit na vyžádání přistavení kontejneru na SDO pro 

100 % občanů města. 

c) Pravidelně (1x ročně) informovat obyvatele města o možnosti 
využívání ploch na SDO. 

d) Přijaté SDO neskládkovat, ale materiálově využívat. 

4.2.2.2 
Podpořit vybudování a využívání 
odložné plochy na stavební a 
demoliční odpady 

a)  Podpořit vybudování a využívání odložné plochy na stavební a 
demoliční odpady. 

Město, 
provozovatel 

sběrného 
dvora, 

svozová 
společnost 

Průběžně Ne 

b)  Pravidelně (1x ročně) informovat obyvatele města o možnosti 
využívání odložné plochy na stavební a demoliční odpady. 

c)  Prokazatelně při vydávání stavebního povolení informovat o nutnosti 
při kolaudačním řízení předložit doklad o způsobu nakládání se 
stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby. 

d)  Při udělování kolaudačního rozhodnutí požadovat předložení dokladu 
o nakládání se stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby. 

4.2.2.3 

Zajistit používání stavebních 
recyklátů a upravených 
stavebních a demoličních odpadů 
pro případné stavební činnosti, 
rekonstrukce, terénní úpravy 

a)  Při stavebních pracích používat stavební recykláty, neznečištěné 
výkopové zeminy a upravené SDO všude tam, kde je to možné. Město, 

investor, 

původce 
odpadů 

Průběžně Ne b)  Nepoužívat recykláty a SDO bez předchozí úpravy. 

c)  Používat výkopové zeminy pro terénní úpravy výhradně 
neznečištěné. 

4.2.3.1 
Podpořit provozem sběrného 
dvora naplnění kvót pro zpětný 
odběr vybraných výrobků 

a) Uzavřít a plnit smlouvu mezi městem a kolektivními systémy 
(povinnými osobami) o zapojení sběrného dvora do systému 
zpětného odběru výrobků s ukončenu životností. 

Město, 
provozovatel 

sběrného 
dvora, 

povinné 

2017 Ne 

b) S podporou povinných osob využívat sběrný dvůr jako místo 
zpětného odběru výrobků s ukončenu životností. 
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Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

c) Informovat odpovědné kontrolní orgány o zjištěných nedostatcích 
spojených s neplněním povinnosti zpětného odběru vybraných 
výrobků. 

osoby 

4.2.3.2 Sběr drobného elektrozařízení 

a) Rozšířit síť stacionární kontejner určený pro sběr drobných 
vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Město, 

provozovatel 

sběrného 
dvora, 

povinné 
osoby 

2020 Ne 

b) Nadále udržovat místa zpětného odběru i v objektech občanské 
vybavenosti (úřady, školy) – vybavení veřejně přístupných budov 
nádobami na sběr drobných elektroodpadů (tzv. E-boxy).  

c) Pravidelná informovanost občanů o místech zpětného odběru. 

d) Pravidelná informovanost občanů o místech zpětného odběru. 

4.2.3.3. 
Informovanost občanů o místech 
zpětného odběru vybraných 
výrobků 

a) Zveřejňovat informace o místech a podmínkách zpětného odběru na 
oficiálních webových stránkách města, k tomu je možné využívat 
centrálního registru míst zpětného odběru 
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.  

Město Průběžně Ne 

b) V regionálním tisku, případně informačním letákem do každé 
domácnosti, informovat pravidelně (2x ročně) občany o výrobcích 
podléhajících zpětnému odběru a o místech majících povinnost tyto 
výrobky zpětně odebírat. 

c) Požadovat od prodejců s povinností zpětného odběru vybraných 
výrobků prokazatelné informování zákazníků o této povinnosti 
(informační leták, informační cedulka, apod.).  

d)  Ve spolupráci s kolektivními systémy zorganizovat osvětovou 
kampaň zaměřenou na sběr a třídění vysloužilých spotřebičů 
(1xročně). 

e)  Využívání dotačních titulů kolektivních systémů. 

4.2.4.1 
Zajistit plochu k uskladnění 
opuštěných vozidel, u nichž není 
znám majitel 

a) Zajistit plochu k uskladnění opuštěných vozidel, u nichž není znám 
majitel a které jsou odstaveny na komunikacích a na veřejných 
plochách. Město 2017 Ne 

b) Opuštěná vozidla bez známého majitele předávat k dalšímu 
zpracování do schválených demontážních středisek. 
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Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

4.2.5.1 
Vést a aktualizovat evidenci 
černých skládek a starých zátěží 
na území města 

a) Vést a pravidelně aktualizovat podrobnou evidenci černých skládek a 
starých zátěží na území města.  

Město, 
odborná 

organizace 
Průběžně Ne 

b) Pravidelně stanovovat nejproblematičtější lokality s opakovaným 
výskytem černých skládek. 

c) Přijímat průběžně opatření vedoucí k eliminaci výskytu černých 
skládek na vytipovaných problémových lokalitách. 

d) Zvýšit osvětu obyvatel o problematice černých skládek. 

4.2.5.2 
Odstraňovat černé skládky a 
sanovat staré zátěže 

a) Odstraňovat černé skládky – neprodleně po objevení. Město, 
majitel, 

původce 
odpadů 

Průběžně Ano b) Ve spolupráci s ostatními orgány státní správy dohlížet na 
odstraňování starých zátěží soukromého charakteru. 

4.2.5.3 
Ochrana ŽP a zamezení 
environmentálních škod v době 
mimořádných situací 

a) Spolupracovat s Krajským úřadem a Hasičským záchranným sborem 
při aktualizacích krajského krizového plánu. 

Město 2017 Ano 
b) Zpracovat systém řízení odpadového hospodářství a systém prevence 

škod v době mimořádných situací pro území města. 

4.3.1 
Podporovat ochranu ŽP a 
odpadové hospodářství při 
zadávání VZ 

V rámci zadávání veřejných zakázek uplatňovat následující kritéria:  

Město Průběžně Ne 

a) použití nejlepší dostupné techniky (BAT), 

b) použití ekologicky šetrných výrobků, 

c) použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků, 

d) použití kompostů z odpadů, 

e) nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady, 
pokud je to technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné, 

f) použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů. 

V rámci zadávání veřejných zakázek se řídit „Pravidly uplatňování 
environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a 
nákupech státní správy a samosprávy“. 



Plán odpadového hospodářství   listopad 2016 

Město Hrádek nad Nisou    

 

ISES, s.r.o.  132 

Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

4.3.2 

Podporovat ochranu ŽP 
a odpadové hospodářství při 
poskytování podpor z rozpočtu 
města 

V rámci poskytování podpor z rozpočtu města uplatňovat následující 
kritéria:  

Město Průběžně Ne 

a)  certifikace systému řízení (ISO 9000/14000), 

b)  použití nejlepší dostupné techniky (BAT) 

c)  použití ekologicky šetrných výrobků, 

d)  použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků, 

e)  použití kompostů z odpadů, 

f)  nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady 
pokud je to technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné, 

g)  použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů. 

4.3.3 

Požadavky a potřeby moderního 
odpadového hospodářství 
zapracovávat již do projektové 
dokumentace pro stavební 
povolení 

a) Při stavebním řízení uplatňovat požadavky odpadového hospodářství 
(plochy pro umístění kontejnerů na SKO, na separovaný odpad, pro 
sezónní umístění VOK na objemný a BRO). 

Stavební úřad Průběžně Ne 

b) Do územního rozhodnutí a stavebního povolení zapracovávat 
požadavky na umístění nádob (kontejnerů) na komunální odpad. 

c) Vydání kolaudačního rozhodnutí vázat na požadavek doložení 
dokladu o způsobu využití nebo odstranění odpadů vzniklých 
v průběhu stavby. 

d) Prokazatelně při vydávání stavebního povolení informovat o nutnosti 
při kolaudačním řízení předložit doklad o způsobu nakládání se 
stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby. 
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Číslo 
opatření 

Název 

opatření 
Popis  

opatření 
Nositel 

Termín 

plnění 
Potřeba 
zdrojů 

4.4.1 
Pravidelné vzdělávání úředníků 
veřejné správy  

a) Při přijímání nových zaměstnanců klást zvýšený důraz na jejich 
odborné znalosti.  

Město Průběžně 
5 000,- Kč  

/ osoba / rok 

b) Pravidelně vysílat úředníky městského úřadu na vzdělávací semináře 
a školení. 

c) Podporovat sebevzdělávání úředníků.  

d) Pořádat vzdělávací exkurze pro městské zastupitele a úředníky 
městského úřadu. 

e) Prostřednictvím KÚ iniciovat a následně se účastnit odborného 
setkání úředníků města zabývajících se odpadovým hospodářstvím. 

4.4.2 Výchova a vzdělávání občanů 

a) Každoročně vydávat pro občany města informační stránku v místním 
tisku zaměřenou na nakládání s KO ve městě. 

Město Průběžně 
50 000,- Kč 

/ rok 

b) Pravidelně v místním tisku informovat občany o aktuálním stavu 
odpadového hospodářství města.  

c) V případě zájmu občanů uspořádat besedu s občany na téma 
odpadové hospodářství (1x ročně). 

d) Spolupracovat s místními školami a školkami při vzdělávání dětí 
v oblasti OH, ochrany ŽP. 

e) Podporovat a využívat programy krajské koncepce EVVO. 

f) Využívat programy kolektivních systémů pro vzdělávání občanů. 



Plán odpadového hospodářství   listopad 2016 

Město Hrádek nad Nisou    

 

ISES, s.r.o.  134 

 

5.3 Indikátory stavu a změn odpadového hospodářství stanovené ve Směrné části 

Navržené indikátory budou každoročně vyhodnocovány a v případě odchylky nežádoucím směrem budou navržena a následně realizována 
opatření k nápravě. 

 

Číslo 

opatření 
Název 

opatření 
Indikátor Cílová hodnota 

4.1.1 Propagace předcházení vzniku odpadů Nestanoven Nestanovena 

4.1.2 Podpora programů a kampaní zaměřených na předcházení vzniku odpadů Nestanoven Nestanovena 

4.1.3 Předcházení vzniku BRKO přímo u občanů 
Počet občanů, kteří kompostují na 
vlastním pozemku 

Realizovaný projekt na podporu 
domácího kompostování 

4.2.1.1.1 Zahustit síť sběrných nádob na tříděný odpad 
Počet sběrných míst na počet 
obyvatel 

100 % sběrných vybavených míst dle 
opatření a) 

4.2.1.1.2 Pokračovat v odděleném shromažďování bílého a barevného skla 
Počet sběrných míst bez nádoby 
na bílé sklo 

100 % sběrných míst vybavených 
nádobami na bílé a barevné sklo 

4.2.1.1.3 Zajistit oddělený sběr kovů Počet sběrných nádob na kovy Nestanovena 

4.2.1.1.4 Zajistit doplňkový sběr vyseparovaných odpadů ve vybraných lokalitách 
Počet občanů využívající 
doplňkový systém sběru 

Nestanovena 

4.2.1.1.5 Využívat sběrny a výkupny odpadů v systému odpadového hospodářství obce 
Počet sběren a výkupen 
nezapojených do systému města 

Vybrané sběrny a výkupny zapojeny 
do systému města 

4.2.1.2.1 Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu Nestanoven 
100 % obyvatel města; co nejvyšší 
procento původců odpadu 

4.2.1.2.2 
Udržovat nádoby na shromažďování SKO v počtu a stavu vyhovujícím 
potřebám obyvatel města, optimalizovat stav a množství svozových vozidel 

Počet svozových vozidel plnících 
emisní a technické standardy 

Unifikované nádoby pro maximum 

obyvatel města; 
Modernizace nevhodné svozové 
techniky 

4.2.1.2.3 
Podporovat plnění cílů POH kraje tříděním materiálově využitelných složek 
včetně biologicky rozložitelných odpadů a nebezpečných složek obsažených 
v komunálním odpadu s výhledem na zákaz skládkování odpadu od roku 2024 

Procento využití komunálního 
odpadu 

Nestanovena 

4.2.1.2.4 Údržba a obnova městského mobiliáře – odpadkových košů Nestanoven Modernizovaný městský mobiliář 



Plán odpadového hospodářství   listopad 2016 

Město Hrádek nad Nisou    

 

ISES, s.r.o.  135 

Číslo 

opatření 
Název 

opatření 
Indikátor Cílová hodnota 

4.2.1.3.1 Podporovat separovaný sběr odpadů u firem a objektů občanské vybavenosti 
Počet firem zapojených do 
systému města 

Nestanovena 

4.2.1.3.2 Provádění kontrol dle § 80 zákona o odpadech Počet provedených kontrol Minimálně 5 kontrol / rok 

4.2.1.4.1 Oddělený sběr a využití BRO a BRKO 
Pokrytí obyvatelstva systémem 

odděleného sběru BRO 
Zavedený systém odděleného sběru 
biologického odpadu 

4.2.1.4.2 
Zvážit možnost vybudování a provozování kompostárny na BRO pocházející 
z území města 

Množství bioodpadu 
zpracovaného na kompostárně 

Provozovaná kompostárna 

4.2.1.4.3 
Podporovat republikový cíl do roku 2020 snížit hmotnostní podíl BRKO 
ukládaných na skládky 

Hmotnostní podíl BRKO 
ukládaných na skládku 

Nestanovena 

4.2.1.5.1 
V rámci provozu sběrného dvora umožnit občanům odložení všech druhů 
nebezpečných odpadů do zajištěných kontejnerů 

Nestanoven Nestanovena 

4.2.1.5.2 
Pravidelný svoz nebezpečných odpadů pro občany žijících v lokalitách 
s docházkovou vzdáleností na sběrný dvůr větší než 1 km 

Nestanoven 
100% obyvatel s docházkovou 
vzdáleností na sběrný dvůr větší než 
1 km 

4.2.1.6.1 Provozování sběrného dvora Nestanoven 
Provozovaný sběrný dvůr 
s odpovídajícím počtem nádob 

4.2.1.6.2 
Pravidelný sezónní svoz objemných odpadů pro občany žijících v lokalitách 
s docházkovou vzdáleností na sběrný dvůr větší než 1 km 

Nestanoven Nestanovena 

4.2.1.6.3 
Dle ekonomických možností upřednostňovat využívání objemných odpadů před 
jejich odstraňováním 

Procento skládkovaných 
objemných odpadů z celkové 
produkce objemných odpadů 

Nestanovena 

4.2.2.1 Zajistit sběr stavebních a demoličních odpadů od občanů města 
Množství černých skládek 
tvořených SDO 

Sběr SDO produkovaných občany 
města 

4.2.2.2 
Podpořit vybudování a využívání odložné plochy na stavební a demoliční 
odpady 

Množství černých skládek 
tvořených SDO, doklady o 
prokázání způsobu nakládání 
s odpady  

Sběr 100 % SDO produkovaných 
občany města 

4.2.2.3 
Zajistit používání stavebních recyklátů a upravených stavebních a demoličních 
odpadů pro případné stavební činnosti, rekonstrukce, terénní úpravy 

Procento použitých 
recyklovaných SDO 

Nestanovena 
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Číslo 

opatření 
Název 

opatření 
Indikátor Cílová hodnota 

4.2.3.1 
Podpořit provozem sběrného dvora naplnění kvót pro zpětný odběr vybraných 
výrobků 

Sběrný dvůr je místem zpětného 
odběru vybraných výrobků 

Uzavřené smluvní vztahy 
s kolektivními systémy 

4.2.3.2 Sběr drobného elektrozařízení 
Počet kontejnerů pro sběr 
drobných vysloužilých 
elektrospotřebičů 

7 ks stacionárních kontejnerů 
určených pro sběr drobných 
vysloužilých elektrospotřebičů a 
baterií 

4.2.3.3 Informovanost občanů o místech zpětného odběru vybraných výrobků Nestanoven Maximum informovaných občanů 

4.2.4.1 Zajistit plochu k uskladnění opuštěných vozidel, u nichž není znám majitel 
Funkční plocha k odložení 
opuštěných vozidel 

Funkční plocha k odložení opuštěných 
vozidel 

4.2.5.1 Vést a aktualizovat evidenci černých skládek a starých zátěží na území města 
Počet evidovaných černých 
skládek a starých zátěží na území 
města 

Evidované maximum černých skládek 
na území města 

4.2.5.2 Odstraňovat černé skládky a sanovat staré zátěže  
Počet evidovaných černých 
skládek a starých zátěží na území 
města 

100 % černých skládek a starých 
zátěží na území města odstraněno 

4.2.5.3 Ochrana ŽP a zamezení environmentálních škod v době mimořádných situací 
Krizový plán stanovující 
podrobný postup pro jakoukoliv 
mimořádnou situaci 

Krizový plán stanovující podrobný 
postup pro jakoukoliv mimořádnou 
situaci 

4.3.1 
Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při zadávání veřejných 
zakázek 

Míra využívání ekologických 
kritérií při zadávání veřejných 
zakázek 

Nestanovena 

4.3.2 
Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při poskytování podpor 
z rozpočtu města 

Míra uplatnění kritérií při 
poskytování podpor z rozpočtu 
města 

Nestanovena 

4.3.3 
Požadavky a potřeby moderního odpadového hospodářství zapracovávat již do 
projektové dokumentace pro stavební povolení 

Počet staveb, při jejichž 
kolaudaci nelze prokázat, jak 
bylo nakládáno s odpady 

100 % počet staveb, při jejichž 
kolaudaci lze prokázat, jak bylo 
nakládáno s odpady ze stavební 
činnosti 

4.4.1 Pravidelné vzdělávání úředníků veřejné správy Nestanoven 
100 % pravidelně proškolených 
úředníků města 

4.3.2 Výchova a vzdělávání občanů Nestanoven Nestanovena 
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5.4 Administrativní nástroje řízení odpadového hospodářství 

5.1.1 Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně 
seznamu vnitřních dokumentů 

Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na jejím katastrálním území, včetně sytému nakládání s biologicky rozložitelným 
a stavebním odpadem. 

Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu 
s výjimkou odpadů vznikajících při činnosti právnických a fyzických osob oprávněných 
k podnikání. 

Město Hrádek nad Nisou na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě §17 odst. 2 zákona o odpadech 

vydalo obecně závaznou vyhlášku města, kterou byl stanoven systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 3/2015 stanovující systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města stanovuje systém nakládání s odpady na 

území města Hrádek nad Nisou. Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají 
na území města Hrádek nad Nisou trvalé bydliště nebo které se na území města zdržují. 
Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce objektů na území města, ve kterých vzniká 
komunální odpad. Ve smyslu § 17 odst. 5 zákona o odpadech se vyhláška vztahuje také na ty 
právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle 
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a uzavřely s městem nebo pověřenou 
osobou písemnou smlouvu o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním 
odpadem.  

Sběr komunálního odpadu je zajištěn pomocí sběrných nádob umístěných na stálých nebo 
přechodných stanovištích. Občané a ostatní původci odpadů, na které se vztahuje tato 
vyhláška, ukládají komunální odpad vzniklý jejich činností pouze do označených sběrných 
nádob. Jsou-li sběrné nádoby určeny pouze pro určitý druh komunálního odpadu (separovaný 
sběr), ukládají se do těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny a jejichž označení je 
na nádobách uvedeno. 

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu, vytříděných složek komunálního odpadu 
zajišťuje společnost Severočeské komunální služby s.r.o. 

Zodpovědnou osobou za správu odpadového hospodářství města je Lenka Doleželová,  
odbor investic a správy majetku.  
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5.1.2 Aktualizace POH  

Plán odpadového hospodářství města je strategický dokument města v oblasti odpadového 
hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe nakládání 
s odpady ve městě, které povedou k dosažení shody s novými i budoucími požadavky POH  

kraje v této oblasti.  

Samotná existence tohoto strategického dokumentu k provedení změn nestačí - je nezbytná 
trvalá, iniciační, koordinační, správní a rozhodovací činnost zodpovědného subjektu, kterým 
bude odbor životního prostředí. 

Město  má na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů a na základě §17 odst. 2 zákona o odpadech obecně závaznou 
vyhlášku města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška města 
bude aktualizována dle stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů POH města, občanům 
bude k dispozici na úřední desce, webových stránkách města a zásadní změny budou 
zveřejněny i v místním tisku. 

POH je zpracován na dobu 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na 
jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek.  

Aktualizaci POH města provede pověřený referent s podporou odborné firmy zaměřené na 
plánování v oblasti odpadového hospodářství. 
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6 PŘÍLOHY 

 

6.1 Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s odpady 

 

6.1.1 Obecně závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 3/2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou 

 

Obecně závazná vyhláška je součástí elektronické verze POH na přiloženém CD. 

 

 

6.1.2 Obecně závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 4/2015 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

 

Obecně závazná vyhláška je součástí elektronické verze POH na přiloženém CD.  
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