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4.2.1.5 Nebezpečné složky komunálního odpadu  

Číslo opatření 4.2.1.5.1 

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

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1, 3.5.1 

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

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.  

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano  

Nositel Město, provozovatel sběrného dvora 

Indikátor Nestanoven 

 

Nebezpečné složky komunálního odpadu mohou občané odevzdávat na sběrném dvoře. Zákon 
o odpadech jasně deklaruje, že je nutné zamezit míchání nebezpečných odpadů nejen mezi 
sebou, ale také je nutné zabránit jejich míchání s ostatními odpady, které nemají nebezpečné 
vlastnosti. Proto je nutné, aby byl sběrný dvůr vybaven dostatečným množstvím nádob na 
bezpečné uložení jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Základní vybavení sběrných 
dvorů určuje prováděcí vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

v platném znění. 

Pro podporu republikových i krajských cílů odpadového hospodářství bude při předávání 
sesbíraných nebezpečných odpadů oprávněným osobám upřednostňováno materiálové 
a energetické využívání nebezpečných odpadů před jejich odstraněním.  
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Číslo opatření 4.2.1.5.2 

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

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1, 3.5.1 

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

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. 

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

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano  

Nositel Město; svozová firma 

Indikátor Nestanoven 

 

Doplňkovým systémem pro sběr nebezpečných odpadů od občanů města je pravidelný 
mobilní sběr těchto odpadů. Tento způsob bude hlavně preferován v částech města, které jsou 
hodně vzdáleny od sběrného dvora.  
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4.2.1.6 Sběrný dvůr, nakládání s objemnými odpady 

Číslo opatření 4.2.1.6.1 

Název opatření Provozování sběrného dvora 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.2.1, 3.6.3.1, 3.6.4.1, 3.9.3.1, 3.10.2.1, 3.11.1, 3.12.1 

Popis opatření a)  Zajistit provoz stávajícího sběrného dvora. 
b)  Pravidelně obnovovat shromažďovací prostředky, kontrolovat nádoby na 

nebezpečné odpady.  
c)  Umožňovat smluvním obcím využití sběrného dvora.  

d)  Na sběrném dvoru 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, ...). 

Cílová hodnota Provozovaný sběrný dvůr s odpovídajícím počtem nádob 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – provozní náklady  

Nositel Město, provozovatel sběrného dvora 

Indikátor Nestanoven 

 

Základním principem moderního odpadového hospodářství je co možná největší využití 
odpadů. Hlavním předpokladem pro další využití odpadu je jeho co největší druhová 
jednotnost, které je možné docílit tříděním odpadů již u původce, případně dotříděním odpadu 

ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr proto musí být vybaven dostatečným počtem nádob na 
jednotlivé druhy odpadů, včetně nebezpečných odpadů, které je nutno skladovat dle 
požadavků legislativy. Dále zde nesmí chybět samostatné kontejnery na biologicky 
rozložitelné odpady, na objemné odpady a na jednotlivé vyseparované složky SKO.  

Sběrný dvůr je určen ke sběru, výkupu, shromažďování, soustřeďování a následnému předání 
odpadů k odstraňování nebo využívání a slouží také jako místo zpětného odběru použitých 
elektrozařízení.  

Součástí provozovny – sběrného dvora – je zděná budova, ve které jsou kanceláře, sociální 
zařízení, šatny, garáže, dílny, vážní místnost, sklady a okolní převážně asfaltová manipulační 
plocha. Shromažďovací prostředky s nebezpečnými druhy odpadů jsou umístěny pod 
přístřeškem, v uzavřeném skladu nebo ve zděné budově.   

S odpady a shromažďovacími prostředky je manipulováno ručně nebo pomocí paletovacího 
vozíku, mechanických nakladačů nebo pomocí nákladních vozidel s kontejnerovými 
nástavbami a drapákem.  

Odpady kategorie „O“ jsou soustřeďovány utříděně podle druhu v samostatných 
shromažďovacích prostředcích. Kovový odpady jsou soustřeďovány ve VOK nebo volně na 
hromadě na vyhrazené asfaltové ploše. Jedná se o čisté materiály, které neobsahují žádné 
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nebezpečné látky. Sebrané nebo vytříděné nebezpečné odpady jsou v souladu s provozním 
řádem shromažďovány odděleně v nepropustných nádobách označených příslušnými ILNO.   

Stávající sběrný dvůr je pro potřeby města dostatečný. 

 

Obrázek 13 – Sběrný dvůr města  

 

Zdroj: vlastní archiv  
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Číslo opatření 4.2.1.6.2 

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

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1, 3.11.1, 3.12.1 

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

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. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano  

Nositel Město, svozová firma 

Indikátor Nestanoven 

 

Za objemné odpady je považován komunální odpad, který svými rozměry přesahuje rozměry 
„běžných“ popelnic a kontejnerů o objemu 1100 l a nemůže být umístěn do těchto sběrných 
nádob, například skříně, stoly, křesla, dveře, koberce.  

Objemný odpad vzniká především „nárazově“ – např. při větších úklidech, nebo vyklízení 
bytu při stěhování, kdy občané „vyhazují“ již vysloužilé nebo nepotřebné věci.  

Občané mohou objemné odpady odkládat do sběrného dvora. Další možností je pravidelné 
přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemné odpady v lokalitách s velkou 

docházkovou vzdáleností na sběrný dvůr.  

Z důvodu neukázněnosti občanů, kteří se ve velkoobjemových kontejnerech zbavují 
i nebezpečných složek komunálních odpadů, jako jsou lednice, baterie apod. je zapotřebí, aby 
při sezónních svozech velkoobjemových odpadů, byly kontejnery hlídány a nebylo možné do 
nich uložit odpad, který tam nepatří.  

S tím souvisí dostatečná a včasná informovanost obyvatel města, kde a v jakých hodinách 
budou kontejnery umístěny. Tímto opatřením by se mělo předejít neukázněnému chování 
občanů. V případě zájmu si občané mohou za úplatu objednat individuální přistavení 
velkoobjemových kontejnerů.  
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Číslo opatření 4.2.1.6.3 

Název opatření 
Dle ekonomických možností upřednostňovat využívání objemných 
odpadů před jejich odstraňováním 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.2.1.1, 3.11.1, 3.12.1 

Popis opatření a)  Upřednostňovat materiálové využití objemných odpadů před energetickým. 
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. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano 

Nositel Město, svozová firma 

Indikátor Procento skládkovaných objemných odpadů z celkové produkce 
objemných odpadů 

 

Přestože přesná skladba objemných odpadů se v praxi nijak nesleduje, je obecně známo, že 
téměř 50 % objemných odpadů tvoří složky využitelné (kovy, dřevo,…). Je tedy důležité dbát 
na jejich oddělený sběr a následné roztřídění na složky, které lze materiálově využít a na 
složky nevyužitelné, které se využívají energeticky nebo putují na skládku. 

Obrázek 14 – Vytříděné využitelné složky z objemného odpadu – ilustrační foto 

 

Zdroj: Vlastní archiv 
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4.2.2 Nakládání se stavebními a demoličními odpady 

Číslo opatření 4.2.2.1 

Název opatření Zajistit sběr stavebních a demoličních odpadů od občanů města 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.4.1, 3.9.3.1 

Popis opatření a)  Na sběrném dvoře dle ceníku přijímat v omezeném množství 
(dle provozního řádu sběrného dvora) stavební a demoliční odpady (dále 

jen „SDO“) od občanů města. 
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. 

Cílová hodnota Sběr SDO produkovaných občany města 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město; provozovatel sběrného dvora; svozová společnost 

Indikátor Množství černých skládek tvořených SDO 

 

Při drobných stavebních úpravách a přestavbách v domácnostech a bytech vzniká občanům 
stavební odpad. Pokud se skutečně jedná pouze o drobné úpravy, pak množství odpadu 
není nijak výrazné a občané by měli mít možnost tento odpad odložit na sběrném dvoře. 

Pokud jsou stavební úpravy větší a odpadů vzniká více, pak je nutné zabránit zneužívání 
zavedeného systému přijímání odpadů na sběrném dvoře. Místo toho prostřednictvím svozové 
firmy, provozovatele sběrného dvora, si mohou občané zajistit na vyžádání přistavení 
kontejneru na stavební a demoliční odpady přímo ke stavbě. 

 

Obrázek 15 – Stavební a demoliční odpad – ilustrační foto 

 

Zdroj: Vlastní archiv 
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Číslo opatření 4.2.2.2 

Název opatření 
Podpořit vybudování a využívání odložné plochy na stavební a demoliční 
odpady 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.4.1, 3.9.3.1 

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

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. 

Cílová hodnota Sběr 100 % SDO produkovaných občany města 

Termín realizace 2020 

Potřeba zdrojů Ano 

Nositel Město; provozovatel sběrného dvora; svozová společnost 

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

 

Plán odpadového hospodářství kraje v kapitole 3.4. Stavební a demoliční odpady stanoví 
zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru 
recyklace SDO. 

 

Pro podporu recyklace stavebních a demoličních odpadů (SDO), bude vhodné nastavit systém 
odpadového hospodářství města tak, aby pro původce odpadů produkujících větší množství 
SDO bylo výhodnější předat odpady k recyklaci přímo do recyklačního střediska než pro 
jejich odstranění využívat systém města.  
 

Náklady města na odstranění takového odpadu se pak sestávají z dopravních nákladů na 
odvoz odpadů a z ceny za předání odpadů na recyklační linku, případně za uložení odpadů na 
skládku. Tyto náklady by měl plně hradit původce formou poplatku za předané množství 
odpadů. Pro podporu využívání a recyklace odpadů v recyklačních střediscích bude vhodné 
tento poplatek navýšit tak, aby pro původce bylo výhodnější odpad předat přímo do 
recyklačního střediska.  
 

Problematiku nakládání se SDO v obci lze řešit také provozem vlastní recyklační deponie. 
Město zde může za úplatu shromažďovat stavební odpady, a to nejen od občanů, ale i od 

podnikatelských subjektů. Při naplnění kapacity této deponie – nashromážděni dostatečného 
množství stavebních odpadů je následně odpad zpracován mobilním recyklačním zařízením. 
Výsledný produkt – recyklát – pak město může prodávat nebo využít při stavebních pracích. 
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Číslo opatření 4.2.2.3 

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

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.4.1 

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

b)  Nepoužívat recykláty a SDO bez předchozí úpravy. 
c)  Používat výkopové zeminy pro terénní úpravy výhradně neznečištěné. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město, investor, původce odpadů 

Indikátor Procento použitých recyklovaných SDO 

Stavební a demoliční odpady představují významný zdroj druhotných surovin. V závazné 
části POH je stanoveno zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy 
k opětovnému použití a míru recyklace SDO.  

 

Problematika posuzování vlastností stavebních a demoličních odpadů při jejich využívání je 
v případě nakládání s upravenými stavebními a demoličními odpady v režimu zákona 
o odpadech řešena ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů a jejich 

využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.  
 

V důsledku stavební činnosti, rekonstrukcí obecních budov a areálů mohou městu vznikat 
výrazná množství stavebních a demoličních odpadů. Recyklát pak může být použit v rámci 
stavebních prací či zpevnění polních cest.  
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4.2.3 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru  

 

Číslo opatření 4.2.3.1 

Název opatření 
Podpořit provozem sběrného dvora naplnění kvót pro zpětný 
odběr vybraných výrobků 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.4.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4. 

Popis opatření a)  Uzavřít a plnit smlouvu mezi městem a kolektivními systémy (povinnými 
osobami) o zapojení sběrného dvora do systému zpětného odběru výrobků 

s ukončenou životností. 
b)  S podporou povinných osob využívat sběrný dvůr jako místo zpětného 

odběru výrobků s ukončenou životností.  
c)  Informovat odpovědné kontrolní orgány o zjištěných nedostatcích 

spojených s neplněním povinnosti zpětného odběru vybraných výrobků. 

Cílová hodnota Uzavřené smluvní vztahy s kolektivními systémy 

Termín realizace 2017 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město; provozovatel sběrného dvora; povinné osoby 

Indikátor Sběrný dvůr je místem zpětného odběru vybraných výrobků 

 

Zákon o odpadech v § 38, stanovuje výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru. 
Jsou to: 

 

a) výbojky a zářivky, 

b) pneumatiky 

c) elektrozařízení pocházející z domácností (§ 37g písm. f) 

Zpětnému odběru dále podléhají baterie a akumulátory [§ 30 a 31 zákona o odpadech].  

Bohužel stále ještě některé z výše uvedených komodit po skončení své životnosti neputují 
systémem zpětného odběru zpět k výrobci k odstranění, ale vstupují jako odpad do systému 
odpadového hospodářství města. Náklady na zpracování nebo případné odstranění těchto 
odpadů pak plně hradí město. Proto bude velmi vhodné do budoucna klást mnohem větší 
důraz na informování veřejnosti o povinnosti výrobců zajistit zpětný odběr vybraných 
výrobků.  
 

Město má uzavřeny smlouvy o zpětném odběru vybraných výrobků s kolektivními systémy: 
ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP s.r.o. 
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Číslo opatření 4.2.3.2 

Název opatření Sběr drobného elektrozařízení 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.4.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4. 

Popis opatření a)  Rozšířit síť stacionární kontejner určený pro sběr drobných vysloužilých 
elektrospotřebičů a baterií. 

b)  V budově MěÚ pravidelně obsluhovat nádobu na drobné elektrozařízení a 
nádobu na použité baterie, aktualizovat informační materiály. 

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

d)  Pravidelná informovanost občanů o místech zpětného odběru. 

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

Termín realizace 2020 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město; provozovatel sběrného dvora; povinné osoby 

Indikátor Počet kontejnerů pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů 

 

Obecně lze říci, že systém zpětného odběru je v současné době občany hojně využíván, 
především u rozměrově větších druhů elektroodpadu (např. lednice, mrazáky, pračky, 
televizory, PC aj.) funguje zpětný odběr velmi dobře. Pokud se ale zaměříme na třídění 
drobného elektroodpadu, mezi který řadíme například mobilní telefony, počítačové myši 
a klávesnice nebo elektronické hračky, tvoří tyto odpady stále jen malou část objemu sběru. 
Často pak tyto předměty končí v popelnici na směsný komunální odpad.  
Jednou z příčin může být, že docházková vzdálenost na sběrný dvůr popř. do prodejny 
a opravny spotřebičů může být pro některé občany poměrně velká.  

Vhodným řešením může být stacionární kontejner určený pro sběr drobných vysloužilých 
elektrospotřebičů a baterií, který nabízí kolektivní systém ASEKOL nebo ELEKTROWIN.   

Na území města mají občané města k dispozici 5 ks stacionárních kontejnerů určených pro 

sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Kolektivní systémy mají snahu 
rozšiřovat síť stacionárních kontejnerů tak, aby na jedno sběrné místo připadalo cca 1000 
obyvatel. 

Kromě toho se na úřadech a vybraných místech nachází tzv. E-boxy určené pouze pro baterie, 

monočlánky a drobná elektrozařízení, ve školách jsou umístěny sběrné nádoby, určené pro 
drobná elektrozařízení. Do budoucna bude vhodné dále rozšiřovat síť těchto kontejnerů. 
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Obrázek 16 – Stacionární kontejnery pro sběr drobného elektrozařízení 

  

Zdroj: www.asekol.cz; www.elektrowin.cz 

 

 

 

Obrázek 17 – E-box, Sběrná nádoba určená pro školy 

  

Zdroj: www.asekol.cz; www.elektrowin.cz 



Plán odpadového hospodářství   listopad 2016 

Město Hrádek nad Nisou    

 

ISES, s.r.o.  107 

Číslo opatření 4.2.3.3 

Název opatření 
Informovanost občanů o místech zpětného odběru vybraných 
výrobků 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.4.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4. 

Popis opatření 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. 

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. 

Cílová hodnota Maximum informovaných občanů 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město 

Indikátor Nestanoven 

 

Stále ještě některé výrobky, které podle § 38 zákona o odpadech podléhají povinnosti 
zpětného odběru, po skončení své životnosti neputují systémem zpětného odběru zpět 
k výrobci k odstranění, ale končí ve směsném komunálním odpadu, případně v objemném 
odpadu. Náklady na zpracování, případné odstranění těchto odpadů pak plně hradí město. 
Proto bude nezbytné do budoucna klást mnohem větší důraz na informování veřejnosti 
o povinnosti výrobců zajistit zpětný odběr vybraných výrobků. 
Prodejci s povinností zpětného odběru vybraných výrobků jsou povinni informovat zákazníky 
o této povinnosti. Bohužel zákon nestanoví přesně, jakým způsobem. Proto prodejci často 
zákazníky informují takzvaně „ústně“ a pokud na to „náhodou“ zapomenou, nelze to 

prokázat.  
Také bude vhodné využít seznamy prodejen a prodejců s povinností zpětného odběru 
vybraných výrobků a tento seznam pravidelně zveřejňovat v místním tisku s vysvětlujícím 
komentářem, nejméně 1x ročně. Dále by měl být odkaz na seznam poskytnut každému 
občanu, který o něj požádá. Bude vhodné podávat vysvětlením také každému, kdo odevzdává 
odpady na sběrném dvoře.  
U elektroodpadu, kde zpětný odběr funguje dobře, je vhodné využít informačních programů 
a informační materiálů (informační CD-ROM, brožury, plakáty, letáky, motivační 
programy….), které nabízejí kolektivní systémy. Cílené informační kampaně pomohou 
občanům objasnit vše, co je nutné vědět o zpětném odběru. 
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4.2.4 Opuštěná vozidla  

Číslo opatření 4.2.4.1 

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

Vazba na Závaznou 
část POH 

- 

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

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

Cílová hodnota Funkční plocha k odložení opuštěných vozidel 

Termín realizace 2017 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město 

Indikátor Funkční plocha k odložení opuštěných vozidel 

Dle § 36 zákona o odpadech se rozumí: 
a) autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na 

pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo 

se odpadem podle § 3, 

b) vybraným autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním 

právním předpisem 31a) jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové 

vozidlo s výjimkou motorové tříkolky (dále jen "vybrané vozidlo"), které se stalo odpadem 

podle § 3, 

Zákon stanovuje v §37 povinnosti při nakládání s autovraky. Obce se přímo týkají odst. 3 a 4.  

(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou 

provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování 

autovraků. 

(2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo, 

kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či 

přírody nebo krajiny. 

(3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen „opuštěné vozidlo“), přemístí obecní 

úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění 

opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. 

O umístění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat. 

(4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 

měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění 

informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží 

s autovrakem podle odstavce 1. 

Základním předpisem pro nakládání obce s „opuštěnými vozidly“ je v případě, že se vrak 
nachází na pozemní komunikaci, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Ve většině případů je situace tedy řešena dle tohoto zákona.   
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4.2.5 Sanace starých zátěží a prevence škod 

Číslo opatření 4.2.5.1 

Název opatření 
Vést a aktualizovat evidenci černých skládek a starých zátěží na 
území města 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.5.1, 3.12.1 

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

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. 

Cílová hodnota Evidované maximum černých skládek na území města 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město; odborná organizace 

Indikátor Počet evidovaných černých skládek a starých zátěží na území města 

 

Pojem černé skládky je spojován spíše s minulostí, než s přítomností. Dříve, když 
neexistovaly sběrné dvory, ani nebyly zavedeny pravidelné svozy objemných odpadů, bylo 
pro občana nejjednodušším řešením se odpadu zbavit v prvním příhodném zákoutí. Bohužel, 
i přes provozování sběrného dvora, kde občané mohou komunální odpady bezplatně 
odevzdávat, se černé skládky nestaly minulostí.  
 

Černé skládky jsou pro naši přírodu velmi nebezpečné. Nejen že hyzdí krajinu, ale mnohdy 
obsahují spoustu nebezpečných odpadů, které mohou způsobit vážné lokální poškození 
životního prostředí. Proto je nutné vést a pravidelně doplňovat evidenci černých skládek 
a zaznamenávat, jaké odpady se v nich objevují. Pokud se černá skládka v určité lokalitě 
pravidelně objevuje i přes její opětovné odstranění, pak je nutné zjistit proč a přijmout 
potřebná opatření.  

Obrázek 18 – Černá skládka – ilustrační foto 

 Zdroj: Vlastní archiv 
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Číslo opatření 4.2.5.2 

Název opatření Odstraňovat černé skládky a sanovat staré zátěže 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.5.1, 3.12.1 

Popis opatření a)  Odstraňovat černé skládky – neprodleně po objevení. 
b)  Ve spolupráci s ostatními orgány státní správy dohlížet na odstraňování 

starých zátěží soukromého charakteru. 

Cílová hodnota 100 % černých skládek a starých zátěží na území města odstraněno 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – průběžně dle potřeby 

Nositel Město, majitel, původce odpadů 

Indikátor Počet evidovaných černých skládek a starých zátěží na území města 

 

 

Každou objevenou a zaevidovanou černou skládku na pozemcích města je nutné v co nejkratší 
době odstranit. Náklady na odstranění černé skládky a odstranění vytěžených odpadů plně 
hradí město. Proto je nutné nastavit městský systém odpadového hospodářství tak, aby do něj 
byli zapojeni všichni občané města a černých skládek vznikalo co nejméně.  

Důležitý je též dohled nad údržbou pozemků v okolí stavenišť a obdobných prostorách, kde 
lehce mohou vznikat sekundární černé skládky. 

Černé skládky na pozemcích jiných vlastníků jsou řešitelné jen komplikovaně, zpravidla 
formou jednání s těmito vlastníky a využití zákona o obcích a přestupkového zákona. 

Cca 2 km od města Hrádek nad Nisou v severozápadním směru, několik set metrů od 
rekreačního centra Kristýna se nachází bývalá skládka TKO a průmyslového odpadu. 

V těsném předpolí skládky protéká řeka Lužická Nisa.   

Mezi lety 1975 – 1994 zde byla ukládána směs odpadů TKO od obyvatel obcí Hrádek nad 

Nisou, Chotyně, Chrastava, Bílý Kostel, a dále průmyslový odpad firem Avia, Vulkan, Benar, 

KOLORA, ZAZ.  Přibližná rozloha SEZ činí 43 100 m2
.  

Skládka byla rekultivována položením folie, zavezením zeminou, zatravněna a ozeleněna. Na 
skládce probíhá pravidelný monitoring: 

· 1x ročně povrchová voda z řeky Lužická Nisa, 

· 1x ročně odtok vod z jezírka nad skládkou, 

· 1x ročně monitoring podzemních vod pomocí vrtů, 

· čtvrtletní monitoring odplyňovacích vrtů. 
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Číslo opatření 4.2.5.3 

Název opatření 
Ochrana ŽP a zamezení environmentálních škod v době mimořádných 
situací 

Vazba na Závaznou 
část POH 

3.11.1, 3.12.1 

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

b)  Zpracovat systém řízení odpadového hospodářství a systém prevence škod 
v době mimořádných situací pro území města.  

Cílová hodnota Krizový plán stanovující podrobný postup pro jakoukoliv mimořádnou situaci  

Termín realizace 2017 

Potřeba zdrojů Ano  

Nositel Město 

Indikátor Krizový plán stanovující podrobný postup pro jakoukoliv mimořádnou situaci  

Zákon č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií, nařizuje Hasičskému 
záchrannému sboru zpracovat pro kraj vnější havarijní plán. Krajský úřad při vypracování 
vnějšího havarijního plánu s Hasičským záchranným sborem úzce spolupracuje.  

Z pohledu města bude vhodné nejenom spolupracovat s KÚ při aktualizacích tohoto plánu, ale 
v první řadě zjistit, zda se město nachází v aktuální zóně plánování a proč. Pokud ano, pak 

bude vhodné, aby byl zpracován podrobný postup, rozfázovaný do jednotlivých kroků, který 
bude přesně popisovat, jak má město (městský úřad) postupovat v případě vzniku závažné 
havárie.  

Město má zpracovaný povodňový plán. Nejen z pohledu odpadového hospodářství, ale i 
z pohledu celkové ochrany obyvatelstva by bylo velmi vhodné ho rozšířit o krizový plán pro 
případ dalších mimořádných situací, jako jsou úniky nebezpečných škodlivin, havárie 
v silniční, železniční a letecké dopravě, havárie produktovodů, ohrožení zásobování 
elektrickou energií a teplem, požáry, výbuchy, radiační havárie, sesuvy půdy, zemětřesení a 
další přírodní živelné pohromy, ohrožení zásobování potravinami a pitnou vodou, veterinární 
biologické ohrožení, epidemiologické ohrožení, teroristický útok.    

Povodňový plán, případně krizový plán, udává jakým způsobem postupovat v době 
mimořádné situace. Bohužel neřeší jakým způsobem nakládat s odpady vzniklými v důsledku 
mimořádné situace.  
 

  



Plán odpadového hospodářství   listopad 2016 

Město Hrádek nad Nisou    

 

ISES, s.r.o.  112 

4.3 Technicko-organizační opatření 

 

Číslo opatření 4.3.1 

Název opatření 
Podporovat ochranu ŽP a odpadové hospodářství při zadávání 
veřejných zakázek 

Vazba na Závaznou 
část POH 

Strategický cíl – Maximální využívání odpadů jako náhrady 
primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. 

Popis opatření V rámci zadávání veřejných zakázek uplatňovat následující kritéria:  
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“.  

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město 

Indikátor Míra využívání ekologických kritérií při zadávání veřejných zakázek 

 

Město nemá mnoho nástrojů, pomocí kterých může podpořit ochranu životního prostředí 
a zároveň pozitivně ovlivnit odpadové hospodářství subjektů působících na jejím území. 
Právě proto, by mělo v plné výši využívat ty, které má. Jedním z těchto nástrojů je 
stanovování podmínek a hodnotících kritérií při zadávání veřejných zakázek. Při zadávání 
veřejných zakázek bude velmi vhodné vedle ceny uplatňovat i výše popsaná kritéria. Tato 
kritéria mohou být uplatňována jako kvalifikační, přičemž cena zůstane nejdůležitějším 
hodnotícím kritériem. Uchazeči o získání veřejné zakázky si musí uvědomit a do budoucna 
považovat za samozřejmé, že cena není jediným směrodatným kritériem.  

Dne 14. 6. 2010 schválila vláda ČR Usnesení k Pravidlům uplatňování environmentálních 
požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která 
připravilo Ministerstva životního prostředí. Cílem je prosadit systematické uplatňování 
ekologických požadavků při zadávání veřejných zakázek státní správou v určených skupinách 

výrobků. 

Zelené veřejné zakázky (Green Public Procurement – GPP) představují způsob, kterým 
veřejné instituce systematicky integrují environmentální požadavky do procesu veřejných 
zakázek na výrobky, služby a stavební práce, čímž mohou významným způsobem ovlivnit 
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dopady těchto výrobků a služeb na životní prostředí (čerpání přírodních zdrojů, produkce 
odpadů, používání chemických látek atp.). 

Město bude v rámci možností uplatňovat environmentální požadavky, a to podle metodik 
k jednotlivým produktovým skupinám, které jsou nedílnou součástí výše zmíněných Pravidel.  
 

U výrobků a služeb, jež nejsou pokryty metodikami, budou upřednostňovány produkty 
s ekoznačkou (např. „Ekologicky šetrný výrobek“, „The Flower“ (Květina), „Der Blaue 
Engel“ (Modrý anděl), „Nordic Swan“ (Severská labuť) apod.) a výrobky z recyklovaných 
materiálů, resp. s vysokým obsahem recyklovaných materiálů.  

 

Metodiky jsou v současné době zpracovány pro oblasti: 
§ kancelářské a výpočetní techniky, 
§ kancelářského nábytku, 
§ zadávání veřejných zakázek. 

 

 

 

Obrázek 19 – Ekoznačky vydávané v ČR a ekoznačka EU 

 

   
Ekologicky šetrný výrobek / 

Ekologicky šetrná služba 

Česká republika 

Ekoznačka EU 

 

Obrázek 20 – Další příklady ekoznaček 

  
 

 
"Umweltzeichen" Der blaue Engel "Severská labuť" "The flower" 

Rakousko Německo Skandinávie Evropská unie 
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Číslo opatření 4.3.2 

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

Vazba na Závaznou 
část POH 

Strategický cíl – Maximální využívání odpadů jako náhrady 
primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. 

Popis opatření V rámci poskytování podpor z rozpočtu města uplatňovat následující 
kritéria:  
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 s odpadů, 
f)  nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady 

pokud je to technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné, 
g)  použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů.  

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město 

Indikátor Míra uplatnění kritérií při poskytování podpor z rozpočtu města 

 

Druhým nástrojem města využitelným pro podporu ochrany životního prostředí a zlepšení 
odpadového hospodářství, je poskytování podpor z rozpočtu města. Bude velmi vhodné 
každou takovou podporu, pokud to lze, vázat na výše popsané podmínky.  

Město může realizací podpory či možností výhodné půjčky pomáhat „znečišťovateli“ snížit 
náklady spojené se zavedením nových ekologicky šetrných technologií. Při uplatnění výše 
uvedených kritérií při poskytování podpory, pak bude dosaženo zkvalitnění systému 

nakládání s odpady v obci.  
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Číslo opatření 4.3.3 

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

Vazba na Závaznou 
část POH 

Strategický cíl – Maximální využívání odpadů jako náhrady 
primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. 

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

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. 

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

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Stavební úřad 

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

 

Dalším nástrojem města na podporu odpadového hospodářství je možnost prostřednictvím 
stavebních řízení ovlivnit, jak bude nakládáno s odpady v průběhu stavby. Do podmínek 
územního rozhodnutí a stavebního povolení lze vkládat požadavky na správné nakládání 
s odpady produkovanými v průběhu stavby. Při kolaudačním řízení, pak bude kontrolováno 
jejich dodržování. Aby se předešlo případným „nedorozuměním“ a následným stížnostem, 
bude nezbytné při vydávání územního rozhodnutí a stavebního povolení prokazatelně žadatele 

informovat o nutnosti při kolaudačním řízení předložit doklad o způsobu nakládání se 
stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby.  

Další možností jak do budoucna kladně ovlivnit odpadové hospodářství města a předejít 
pozdějším problémům, je požadovat již při zpracování projektových dokumentací pro větší 
obytné celky (sídliště, vilová čtvrť,…) zařazení míst na umístění kontejnerů na směsný 
komunální odpad, míst na separovaný sběr, případně plochy na umístění sezónních kontejnerů 
na objemný odpad. V současné době je nalezení vhodné lokality na umístění kontejnerů 
jedním z největších problémů při rozšiřování sítě sběrných míst. Výše popsané opatření by 
mělo výrazně přispět k řešení tohoto problému.  
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4.4 Administrativní opatření 

 

Číslo opatření 4.4.1 

Název opatření Pravidelné vzdělávání úředníků veřejné správy 

Vazba na Závaznou 
část POH 

Strategické cíle 

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

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. 

Cílová hodnota 100 % pravidelně proškolených úředníků města 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů 5 000 Kč/osoba/rok (z rozpočtu úřadu) 

Nositel Město 

Indikátor Nestanoven 

 

Úředníci města starající se o chod jednotlivých oblastí státní správy nebo samosprávy musí 
být odborníky v dané problematice. Pravidelné proškolování a doplňkové vzdělávání je 
nezbytným předpokladem pro udržení a rozšíření odbornosti jednotlivých pracovníků. 

Sebevzdělávání, školení a dostatečný přístup k potřebným odborným informacím pro 
úředníky, zastupitele a pracovníky řízených organizací by mělo vést k dosažení cílové 
hodnoty 100 % pravidelně proškolených úředníků. 
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Číslo opatření 4.4.2 

Název opatření Výchova a vzdělávání občanů 

Vazba na Závaznou 
část POH 

Strategické cíle 

Popis opatření a) Každoročně vydávat pro občany města informační stránku v místním 
tisku zaměřenou na nakládání s komunálními odpady ve městě. 

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 odpadového hospodářství, ochrany ŽP. 

e) Podporovat a využívat programy krajské koncepce EVVO. 

f) Využívat programy kolektivních systémů pro vzdělávání občanů. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů 50 000,- Kč za rok 

Nositel Město 

Indikátor Nestanoven 

  

Hlavním cílem v působení města na veřejnost by měla být 100 % „ekogramotnost“ všech 
obyvatel města, které lze docílit efektivně vedenými osvětovými programy cílenými na 
jednotlivé skupiny občanů. 

Náležitě informovaný občan zaujímá mnohem pozitivnější vztah k tolik potřebnému třídění 
odpadů, které je nezbytné pro jejich další využití. Třídění odpadů by v budoucnu nemělo být 
pro občany jen další obtěžující povinností, ale mělo by se stát přirozenou činností kulturně 
vzdělaného člověka. 
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4.5 Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán 
odpadového hospodářství obce zpracován 

 

Plán odpadového hospodářství obce byl zpracován v souladu s POK kraje a s POH ČR na 
základě splnění následujících podmínek: 
 

· Stabilita právního prostředí v oblastech ovlivňujících odpadové hospodářství.  

· Stabilita ekonomického prostředí na světové i národní úrovni. 

· Připravenost řešit krizové stavy a živelné pohromy na úrovni obce. 

· Odpovědnost obce za vytyčené cíle POH obce včetně cílů a opatření Programu 

předcházení vzniku odpadů, jež povedou ke zvýšené odpovědnosti populace za životní 
prostředí a zdraví lidí. 
 

Obec každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů plánu odpadového 
hospodářství obce a na vyžádání je poskytne orgánu státní správy. Na základě výsledků 
hodnocení změn těchto podmínek navrhuje další opatření pro podporu plnění POH obce.  

 

Aktualizace POH obce musí být provedena při zásadní změně podmínek, za nichž byl POH 
zpracován. Jedná se zejména o:  

· změnu právních předpisů, zejména zákona o odpadech, případně změnu POH kraje, 

pokud tato změna bude mít zásadní dopad na cíle, zásady a opatření stanovené POH 
obce,  

· výraznou změnu technologického vybavení obce, která způsobí zásadní změnu 
podmínek pro plnění cílů stanovených v POH obce. 

 

  


