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1 ÚVOD 

 

1.1 Účel Plánu odpadového hospodářství obce 

 

Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství ukládá obci § 44 zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“). 

Plán odpadového hospodářství obce (dále jen „POH“) zpracovávají města, které produkují 
ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu. Zpracovaný 
POH musí být v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství kraje a jejími 
změnami (dále jen „POH kraje“). 

Obec v samostatné působnosti je povinna zaslat návrh svého POH nebo jeho změny 
v elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu. V případě, že návrh POH obce neobsahuje 
náležitosti stanovené tímto zákonem nebo není v souladu se závaznou částí POH kraje a její 
změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu POH obce sdělí obci své 
připomínky. Obec svůj POH nebo jeho změnu podle připomínek kraje upraví a v elektronické 
podobě zašle kraji. 

Plán odpadového hospodářství obce je závazným podkladem pro její činnost v oblasti 

odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace obce.  

 

 

1.2 Působnost a doba platnosti POH obce 

 

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

Plán odpadového hospodářství města Hrádek nad Nisou je zpracován na roky 2017 – 2021.  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Všeobecné informace - stručná charakteristika města  

Město Hrádek nad Nisou se nachází na česko-německo-polském trojmezí na okraji Lužických 
hor v Žitavské pánvi. Protéká jím Lužická Nisa. Původně osada jménem Gród (hrad) byla 
založena kmenem Milčanů. Od 12. století město stalo součástí Českého království. Procházela 
jím důležitá obchodní cesta z Prahy k Baltskému moři.  

V 19. a 20. století bylo město střediskem textilního a strojního průmyslu. V okolí města se těžil 
lignit. Později byl důl zatopen a dnes slouží jako rekreační a volnočasový areál Kristýna.  

V Hrádku nad Nisou se nalézá renesanční kostel sv. Bartoloměje, jehož dnešní podoba je z roku 

1764 a Chrám Pokoje, který byl postaven v letech 1900 – 1901 v novogotickém stylu. 
V sousedství města se nachází hrad Grabštejn. Původně raně gotický hrad, později renesančně 
přestavěn skrývá unikátní kapli sv. Barbory. 

Území města je tvořeno místními částmi Hrádek nad Nisou, Dolní Sedlo, Dolní Suchá, 
Oldřichov na Hranicích, Václavice, Uhelná, Loučná a Donín. 

Počet obyvatel činil k 31. 12. 2015 dle údajů Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ)  
7 626 osob.  
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2.1.1 Systém nakládání s odpady - charakteristika 

 

2.1.1.1 Organizační zabezpečení řízení odpadového hospodářství  

 

V současné době jsou v platnosti níže uvedené vnitřní dokumenty, které se týkají odpadového 
hospodářství 
 

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

 

· Obecně závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 4/2015, o místním poplatku za 

provoz sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
 

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

 

Systém nakládání s odpady 

 

Veškeré služby týkající se odpadového hospodářství v současné době zajišťují pro město 
společnosti: 
 

1. Severočeské komunální služby s.r.o.,  
IČ: 62738542,  
Sídlo: Smetanova 91, Jablonec nad Nisou, PSČ: 466 01,  
Kontakt: +420 493 645 111 

 

Společnost zajišťuje pro město sběr a svoz veškerých odpadů s výjimkou textilu.  
Společnost je rovněž provozovatelem sběrného dvora, který se nachází na adrese:  
Žitavská 689, Hrádek nad Nisou. 
 

2. DIMATEX CS, spol. s r.o.  

Sídlo: Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou  
IČ: 43224245 

Kontakt: +420 485 159 125 

 

Společnost DIMATEX CS, spol. s r.o. zajišťuje prostřednictvím sítě kontejnerů sběr textilních 
materiálů. 
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2.1.1.2 Nakládání s vybranými druhy odpadů 

V souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Hrádek nad Nisou č. 3/2015, o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou, se na území města 
komunální odpad třídí na: 

a) papír, 
b) sklo, které se třídí na: 

i. sklo barevné, 
ii. sklo bílé, 

c) plasty, které se třídí na: 
i. PET lahve, 

ii. směsné plasty, 
d) kovy, 

e) nápojové kartony, 
f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, 
g) nebezpečný odpad, 
h) objemný odpad, 
i) směsný odpad. 

 

 

Separovaný sběr využitelných složek komunálních odpadů 

Sběr využitelných složek komunálních odpadů je zaveden jako sběr komoditní. Každý materiál 
se sbírá odděleně – do speciálních nádob, k tomuto účelu určených. 

 

Papír, plast, sklo a nápojové kartony jsou tříděny do speciálních kontejnerů o objemech 1100 l, 

1300 l a 240 l.  

Ve městě je rozmístěno na 50 stanovištích 63 ks kontejnerů na papír o objemu 1100 l, 70 ks 

kontejnerů na PET lahve a směsné plasty o objemu 1100 l, 46 ks kontejnerů na barevné sklo 

(objem 1300 l), 6 ks na bílé sklo (objem 1100 l) a 26 ks kontejnerů na nápojový karton (objem 

240 l).  

V roce 2016 přibylo oproti roku 2015 na vybraná stanoviště 7 ks nových nádob na papír, 9 ks 

nových nádob na PET lahve a směsné plasty a 2 ks nových nádob na nápojový karton.   
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Sběrné nádoby jsou ve vlastnictví svozové společnosti a společnosti EKO-KOM a jsou sváženy 
dle druhu separované komodity.  

Plasty a papír jsou sváženy dvakrát za měsíc, nápojový karton a barevné sklo jedenkrát  
za měsíc. Jedenkrát za půl roku je sváženo bílé sklo.  

Dále je zaveden „Motivační program pro třídění komunálního odpadu“, který spočívá 
v odděleném pytlovém sběru papíru a PET lahví do pytlů, které se označí čárovým kódem, 
který identifikuje fyzickou osobu a odděleně soustřeďovanou složku. Pytle a čárové kódy je 
možné vyzvednout na městském úřadě. Tyto pytle se po naplnění a zavázání odkládají na 
určená stanoviště. Množství vytříděného odpadu prostřednictvím odděleného pytlového sběru je 
celoročně po měsících sčítáno a na konci roku je přepočítáno na úlevu, která se v roce 
následujícím odečte od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za podmínek stanovených obecně 
závaznou vyhláškou č. 3/2015. 

Pro shromažďování a třídění části komunálních odpadů slouží také sběrný dvůr.  

Kovy 

Oddělené soustřeďování kovů je celoročně zajišťováno ve sběrném dvoře a to přímo do 
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. 

Nebezpečné složky komunálního odpadu 

Nebezpečné složky komunálního odpadu mohou občané odevzdávat na sběrném dvoře. Dále 
pak minimálně jednou ročně je zajištěn mobilní svoz. Nebezpečné složky komunálního odpadu 

jsou odebírány na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje 
vyvěšením oznámení na úřední desce městského úřadu, na výlepových plochách, na webových 
stránkách města a v místním tisku. 

Částečně mimo režim odpadového hospodářství města je systém sběru léčiv a rtuťových 
teploměrů. Jako shromažďovací místa slouží lékárny. Přehled o produkci těchto odpadů pak 
vykazují ve svém ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady osoby, které tento odpady 
převzaly k odstranění. Tyto odpady mohou ale občané odevzdávat i na sběrném dvoře. 

 

Objemný odpad 

Objemný odpad mohou občané odkládat na sběrném dvoře nebo minimálně jednou ročně 
prostřednictvím mobilního svozu.   

Bioodpad 

Biologicky rozložitelný odpad (dále jen BRO), který vzniká občanům při údržbě zahrad 
a dalších ploch, občané kompostují na vlastních pozemcích prostřednictvím kompostérů, které 
město poskytovalo svým občanům v roce 2009. Další nevyužitý biologicky rozložitelný odpad 
mají možnost občané odkládat na sběrném dvoře. 
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Stavební odpad 

Ukládání stavebního odpadu produkovaného nepodnikajícími fyzickými osobami je možné 

ukládat ve sběrném dvoře a to za úplatu dle stanoveného ceníku a pravidel provozovatele. 

Směsný komunální odpad 

Pro sběr směsného komunálního odpadu jsou určeny sběrné nádoby o objemu 60 l (402 ks), 

80 l (398 ks), 110 l (183 ks), 120 l (333 ks), 240 l (162 ks), 660 l (6 ks), 770 l (3 ks) a 1100 l 

(52 ks).  

 

Nádoby jsou v majetku svozové společnosti. Četnost svozu směsného komunálního odpadu je 
jedenkrát za 7 dní.  
 

Další možností shromažďování směsného komunálního odpadu je pytlový sběr. Pytlový sběr je 
určen ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které nejsou trvale 
obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice a dále pro případy, kdy pro odložení 
směsného odpadu není efektivní nebo nepostačuje typizovaná sběrná nádoba. 
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Způsoby nakládání s odpady na území města zachycuje následující schéma:  
 

 
 

  

 

Informace o odpadovém hospodářství města lze získat na těchto místech:   

a) Městský úřad – Odbor investic a správy majetku 

b) internetové stránky města Hrádek nad Nisou - http://www.hradek.eu/,  

c) Zpravodaj – měsíčník Hrádecko 

d) SMS infokanál  

papír a lepenka  

sklo – barevné a bílé 

bioodpad / dřevo 

kovy a ostatní 
využitelné odpady  

nebezpečný odpad  

plasty  

objemný odpad  

sběr ve školách  

kontejnerový sběr  
donáškový, odvozný  

sběrný dvůr 

 

 

místo zpětného 
odběru použitých 

výrobků 

lékárny (léky) 

velkoobjemové  
kontejnery 

nápojové kartony 

stavební odpad  

odstraňování 
skládkováním 

drtící zařízení 

odstraňování 
spalováním 

třídící linky 

materiálové  
využívání 

směsný odpad  sběrné nádoby 

(popelnice/kontejnery) 

energetické využití 
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2.2 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání 
s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění 

 

2.2.1 Produkce odpadů 

 

2.2.1.1 Celková produkce odpadů  

Celkové množství vyprodukovaného odpadu v časové řadě 2011 – 2015 je uvedeno  

v tabulce č. 1. Souhrnná tabulka uvádí přehled množství odpadu, jejichž původcem je město 
v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho obyvatele 

v roce 2015.  

Celkově bylo v roce 2015 vyprodukováno 2701,69 t odpadů, což v přepočtu na 1 obyvatele činí 
354,27 kg odpadů.  

Majoritní podíl na celkové produkci odpadů zaujímá směsný komunální odpad (dále jen SKO), 
v roce 2015 činila produkce SKO 1540,73 t a na celkové produkci odpadů se podílel více než 
57 %.   

Celková produkce odpadů na území města je blíže specifikována v komentáři pod grafem č. 1.  

Tabulka č. 2 poskytuje přehled o produkci komunálních odpadů v časové řadě 2011 – 2015. 

Tato tabulka zachycuje množství vyprodukovaných komunálních odpadů, jejichž původcem je 
město v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho 
obyvatele v roce 2015. 

Odpady produkované městem jsou dlouhodobě v průměru z 97 % odpady komunální, vývoj 
produkce komunálních odpadů je téměř shodný s vývojem celkové produkce odpadů.  

Z hlediska produkce komunálních odpadů se dnes velká pozornost zaměřuje na separaci 
využitelných složek. Na území města se v současné době třídí papír, sklo, plasty a nápojové 
kartony.  

Průměrná výtěžnost v České republice za rok 2015 činila dle společnosti EKO-KOM a.s. 

42,3 kg/obyv./rok papíru, skla, plastů a nápojových kartonů.  

Občané města dle evidence vytřídili v roce 2015 v přepočtu na 1 obyvatele celkem 36,26 kg 

papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.   

Produkce nebezpečných odpadů v časové řadě 2011 – 2015 je uvedena v tabulce č. 8, která 
zobrazuje přehled množství vyprodukovaných nebezpečných odpadů, jejichž původcem je 
město v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho 
obyvatele v roce 2015. 
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Tabulka č. 1 – Celková produkce odpadů v období 2011 – 2015 
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Název druhu 

odpadu 
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Produkce (t/rok) Změna produkce 

Měrná 

produkce 

v roce 2015 

* 

2011 2012 2013 2014 2015 12/11 13/12 14/13 15/14 (kg/obyv.) 

020103 
Odpad 

rostlinných pletiv 
O 9,190 2,330 1,780 x x 0,25 0,76 0,00 x x 

070213 Plastový odpad O 5,440 x x x x 0,00 x x x x 

101112 

Odpadní sklo 
neuvedené pod 
číslem 100111 

O x x x 3,540 x x x x 0,00 x 

150101 
Papírové a 
lepenkové obaly 

O 210,732 86,450 242,685 237,830 89,991 0,41 2,81 0,98 0,38 11,82 

150102 Plastové obaly O 37,048 33,254 40,695 43,110 47,665 0,90 1,22 1,06 1,11 6,25 

150104 Kovové obaly O x x 586,127 636,220 x x x 1,09 0,00 x 

150105 Kompozitní obaly O 2,109 1,603 2,450 2,540 1,370 0,76 1,53 1,04 0,54 0,18 

150106 Směsné obaly O 1,940 4,060 x x x 2,09 0,00 x x 0,00 

150107 Skleněné obaly O 72,902 66,561 79,543 76,350 70,982 0,91 1,20 0,96 0,93 9,31 

160103 Pneumatiky O x 2,100 2,110 4,815 4,396 x 1,00 2,28 0,91 0,58 

170101 Beton O x 3,240 6,160 1,880 x x 1,90 0,31 0,00 x 

170102 Cihly O x 17,750 8,490 x x x 0,48 0,00 x x 

170107 

Směsi nebo 
oddělené frakce 
betonu, cihel, 

tašek a 
keramických 
výrobků 
neuvedené pod 
číslem 170106 

O x x x 16,925 20,939 x x x 1,24 2,75 

170404 Zinek O x x x x 4,060     0,53 

170405 Železo a ocel O x x x 1,600 264,418    165,26 34,67 

170604 

Izolační materiály 
neuvedené pod 
čísly 170601 a 
170603 

O x x x 1,200 x x x x 0,00 x 
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Název druhu 

odpadu 
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Produkce (t/rok) Změna produkce 

Měrná 

produkce 

v roce 2015 

* 

2011 2012 2013 2014 2015 12/11 13/12 14/13 15/14 (kg/obyv.) 

170904 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod 
čísly 170901, 
170902 a 170903 

O 28,440 x x x 4,110 0,00 x x x 0,54 

200101 Papír a lepenka O x x x x 66,030 x x x x 8,66 

200110 Oděvy O 14,080 3,310 13,520 12,850 x 0,24 4,08 0,95 0,00 x 

200111 Textilní materiály O x x x x 14,757 x x x x 1,94 

200140 Kovy O 450,989 287,751 x x x 0,64 0,00 x x x 

200201 

Biologicky 

rozložitelný 
odpad 

O 7,970 5,150 1,000 x 60,360 0,65 0,19 0,00 x 7,92 

200203 

Jiný biologicky 
nerozložitelný 
odpad 

O x 4,100 11,580 9,390 x x 2,82 0,81 0,00 x 

200301 
Směsný 
komunální odpad 

O 1445,255 1858,175 1550,850 1535,402 1540,733 1,29 0,83 0,99 1,00 202,04 

200303 Uliční smetky O 13,260 x 2,410 x x 0,00 x 0,00 x x 

200304 
Kal ze septiků a 
žump 

O 125,300 36,500 44,500 74,500 152,000 0,29 1,22 1,67 2,04 19,93 

200307 Objemný odpad O 10,230 10,390 296,560 330,050 357,446 1,02 28,54 1,11 1,08 46,87 

CELKEM 2439,892 2425,50 2896,03 2990,70 2701,69 0,99 1,19 1,03 0,90 354,27 

Zdroj dat: Evidence odpadů města – roční hlášení v letech 2011 – 2015 

* vztaženo k počtu obyvatel města k 31. 12. 2015 (7626 obyvatel) 

x nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce) 
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Graf č. 1 – Celková produkce odpadů v období 2011 – 2015 v členění: 

- produkce směsného komunálního odpadu (kat. číslo 20 03 01) 

- produkce komunálních odpadů – vyjma SKO 

- produkce zbývajících druhů odpadů (produkce bez SKO a KO) 

 

 
 

 

Tabulka č. 1 a graf č. 1 poskytují přehled o celkové produkci všech odpadů produkovaných 
městem v období let 2011 až 2015. 

Celková produkce odpadů v roce 2015 činila 2701,69 t, což je v přepočtu na 1 obyvatele 
354,27 kg odpadů.  

 

Pokud se zaměříme na skladbu odpadů, tak se ve většině jedná o odpady komunální. Hlavním, 
hmotnostně nejvýznamnějším odpadem, je směsný komunální odpad. Na celkové produkci 
odpadů se podílel v roce 2015 více než 57 %. Separace využitelných složek komunálního 
odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony) zaujímá cca 10 %. Se započtením produkce 

textilních materiálů a biologicky rozložitelného odpadu zaujímala separace využitelných složek 
v roce 2015 cca 13 % celkové produkce.   
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2.2.1.2 Komunální odpady  

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který 
je uveden jako komunální odpad dle prováděcího předpisu (pod kódem 20 jak stanoví vyhláška 
č. 93/2016Sb., o Katalogu odpadů) s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Pro účely zpracování POH města jsou do skupiny komunálních odpadů řazeny odpady skupiny 
20 Katalogu odpadů a dále vybrané odpady podskupiny 15 01 Katalogu odpadů. 

Komunální odpady představují v současné době většinu produkovaných odpadů města. 
Majoritní podíl, z hlediska množstevního, jak na celkové produkci, tak na produkci 
komunálních odpadů, zaujímá směsný komunální odpad. V průměru se tento odpad podílí na 
produkci komunálních odpadů cca 64 %. 

V přepočtu na 1 obyvatele města bylo v roce 2015 vyprodukováno 315,69 kg komunálních 

odpadů.  

Největší položku komunálního odpadu tvoří směsný komunální odpad (kat. číslo 20 03 01; dále 
jen SKO). Celková produkce SKO byla v letech 2011 až 2015 byla kolísavá. V roce 2015 bylo 

vyprodukováno celkem 1540,73 t SKO, což v přepočtu na 1 obyvatele města činí 202 kg 

SKO. 

Obdobná je i produkce objemného odpadu. Graf č. 2 zachycuje celkové množství objemného 
odpadu v časové řadě let 2011 – 2015. V roce 2015 bylo vyprodukováno celkem 357,45 t 

objemného odpadu, což v přepočtu na 1 obyvatele města činí 46,87 kg objemného odpadu.  
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Tabulka č. 2 – Produkce komunálních odpadů v období 2011 – 2015 
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Produkce (t/rok) Změna produkce 

Měrná 

produkce 

v roce 2015 

* 

2011 2012 2013 2014 2015 12/11 13/12 14/13 15/14 (kg/obyv.) 

150101 
Papírové  
a lepenkové obaly 

O 210,732 86,450 242,685 237,830 89,991 0,41 2,81 0,98 0,38 11,80 

150102 Plastové obaly O 37,048 33,254 40,695 43,110 47,665 0,90 1,22 1,06 1,11 6,25 

150104 Kovové obaly O x x 586,127 636,220 x x x 1,09 0,00 0,00 

150105 Kompozitní obaly O 2,109 1,603 2,450 2,540 1,370 0,76 1,53 1,04 0,54 0,18 

150106 Směsné obaly O 1,940 4,060 x x x 2,09 0,00 x x 0,00 

150107 Skleněné obaly O 72,902 66,561 79,543 76,350 70,982 0,91 1,20 0,96 0,93 9,31 

150110 

Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly 
těmito látkami 
znečištěné 

N 2,580 0,671 0,150 x 0,029 0,26 0,22 0,00 x 0,00 

200101 Papír a lepenka O x x x x 66,030 x x x x 8,66 

200110 Oděvy O 14,080 3,310 13,520 12,850 x 0,24 4,08 0,95 0,00 0,00 

200111 Textilní materiály O x x x x 14,757 x x x x 1,94 

200113 Rozpouštědla N x 0,148 0,158 0,050 x x 1,07 0,32 0,00 0,00 

200114 Kyseliny N 0,001 0,022 0,011 x x 22,00 0,50 0,00 x 0,00 

200115 Zásady N x 0,001 x x x x 0,00 x x 0,00 

200119 Pesticidy N x x x 0,002 x x x x 0,00 0,00 

200126 
Olej a tuk neuvedený 
pod číslem 200125 

N 1,326 0,430 0,880 1,019 0,816 0,32 2,05 1,16 0,80 0,11 

200127 

Barvy, tiskařské 
barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující 
nebezpečné látky 

N 0,800 1,364 1,378 1,198 1,144 1,71 1,01 0,87 0,95 0,15 

200132 

Jiná nepoužitelná 
léčiva neuvedená pod 
číslem 200131 

N x 0,074 0,101 0,005 x x 1,36 0,05 0,00 0,00 
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Název druhu odpadu 
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Produkce (t/rok) Změna produkce 

Měrná 

produkce 

v roce 2015 

* 

2011 2012 2013 2014 2015 12/11 13/12 14/13 15/14 (kg/obyv.) 

200133 

Baterie a 

akumulátory, 
zařazené pod čísly 16 
06 01, 16 06 02 nebo 

pod číslem  
16 06 03  

a netříděné baterie  
a  akumulátory 
obsahující tyto 
baterie 

N 0,099 0,067 0,018 x x 0,68 0,27 0,00 x 0,00 

200140 Kovy O 450,989 287,751 x x x 0,64 0,00 x x 0,00 

200201 
Biologicky 

rozložitelný odpad 
O 7,970 5,150 1,000 x 60,360 0,65 0,19 0,00 x 7,92 

200203 
Jiný biologicky 
nerozložitelný odpad 

O x 4,100 11,580 9,390 x x 2,82 0,81 0,00 0,00 

200301 
Směsný komunální 
odpad 

O 1445,255 1858,175 1550,850 1535,402 1540,733 1,29 0,83 0,99 1,00 202,04 

200303 Uliční smetky O 13,260 x 2,410 x x 0,00 x 0,00 x 0,00 

200304 
Kal ze septiků a 
žump 

O 125,300 36,500 44,500 74,500 152,000 0,29 1,22 1,67 2,04 19,93 

200307 Objemný odpad O 10,230 10,390 296,560 330,050 357,446 1,02 28,54 1,11 1,08 46,87 

CELKEM 2396,621 2400,081 2874,615 2960,516 2403,323 1,00 1,20 1,03 0,81 315,15 
 

Zdroj dat: Evidence odpadů města – roční hlášení o odpadech v letech 2011 – 2015 

* vztaženo k počtu obyvatel města k 31. 12. 2015 (7626 obyvatel) 

 

V souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, se odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí) vždy, i v případě, že byl 
vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do skupiny 15 01, nikoliv 20 01. 
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Graf č. 2 – Produkce komunálních odpadů v období 2011 – 2015 v členění  

– směsný komunální odpad, objemný odpad,  

– využitelné složky komunálního odpadu vč. BRO, 

– nebezpečné složky komunálního odpadu 

 

 

 

 

Tabulka č. 3 – Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů 

Podíl 2011 2012 2013 2014 2015 

směsného komunálního odpadu na produkci 
komunálního odpadu v [%]  

60,30 77,42 53,95 51,86 64,11 

objemného odpadu na produkci 
komunálního odpadu v [%] 

0,43 0,43 10,32 11,15 14,87 

biologicky rozložitelného odpadu na 
produkci komunálního odpadu v [%] 

0,33 0,21 0,03 0,00 2,51 

vytříděných využitelných složek 
1
 

na produkci komunálního odpadu v [%] 
13,47 7,83 12,71 12,15 11,49 

Zdroj dat: Evidence odpadů města Hrádek nad Nisou 
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2.2.1.3 Využitelné složky komunálního odpadu  

Za materiálově využitelné složky komunálních odpadů jsou považovány ty odpady, u nichž lze 
v praxi zajistit oddělený způsob sběru a jejich následnou úpravu na druhotnou surovinu. Jedná se 
o papír, plasty, sklo, kovy a textil ze skupiny 20 katalogu odpadů. Součástí komunálních odpadů 
jsou také odpadní obaly, které lze v rámci komunálních systémů sběru sbírat a vykazovat 
v podskupině 15 01.  

 Tabulka č. 4 – Materiálově využitelné složky komunálních odpadů 

Katalogové číslo 
odpadu 

Název 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 39 Plasty 

 20 01 40 Kovy 

20 01 10 Oděvy 

20 01 11 Textilní materiály 

15 01 – z obcí 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 05 Kompozitní obaly 

15 01 07  Skleněné obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

Zdroj: POH ČR 

 

Papír a lepenka, sklo, plasty a nápojové kartony  

Z hlediska vytříděného množství je dlouhodobě nejúspěšnější komoditou papír. V roce 2015 bylo 

vytříděno 156,02 t papíru a papírových obalů. 

Separace plastů a plastových obalů má v posledních letech rostoucí charakter. Množství 
vytříděných plastových obalů v roce 2015 bylo 47,66 t.  

Sbírány jsou i nápojové kartony (kompozitní obaly). V roce 2015 bylo vytříděno 1,37 t 

nápojových kartonů. 

U separace skla nejsou ve sledovaném období pozorovány významné změny. Separace se 
pohybuje okolo 73,27 t ročně. V roce 2015 se jednalo o množství 70,98 t skleněných obalů. 
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Graf č. 3 – Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu v období 2011 – 2015 

 

 

Tabulka č. 5 – Výtěžnost tříděného sběru dle počtu obyvatel 

Komodita 

Produkce na 1 obyvatele [kg/rok]  

2011 2012 2013 2014 2015 

Papír 27,68 11,33 31,76 31,08 20,49 

Plast 4,87 4,36 5,33 5,63 6,26 

Sklo 9,58 8,72 10,41 9,98 9,32 

Nápojový karton 0,28 0,21 0,32 0,33 0,18 

Celkem 42,41 24,61 47,81 47,03 36,26 

 

Průměr ČR 38,9 39,1 39,7 40,5 42,3 

Zdroj dat: Evidence města, EKO-KOM a.s. 

Průměrná výtěžnost tříděného sběru na 1 obyvatele města se ve srovnání s rokem 2011 poklesla – 

a to o 6,15 kg na obyvatele. V roce 2015 dosáhla hodnoty 36,26 kg vyseparovaných odpadů 
na 1 obyvatele města za rok, což je pod celorepublikovým průměrem. 
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Graf č. 4 – Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v období 2011 – 2015  

 
 

 

Tabulka č. 6 – Vývoj počtu nádob a sběrných míst na separovaný sběr v letech 2011 - 2015 

 Rok 

2013 2014 2015 

Počet stanovišť 
kontejnerů 

50 50 50 

Počet obyvatel na 
1 sběrné místo 

153 153 152 

Počet nádob 

Papír 54 54 56 

PET lahve a směsné 
plasty 

58 58 61 

Barevné sklo 45 45 46 

Bílé sklo 6 6 6 

Nápojový karton 14 14 24 

Zdroj dat: Dotazník EKO-KOM 

 

V roce 2015 připadá na 1 stanoviště nádob na tříděný sběr 152 obyvatel města. Počet kontejnerů 
na tříděný sběr v posledních letech narůstá.  

Jak bylo řečeno v kapitole 2.1.1.2, v roce 2016 přibylo oproti roku 2015 na vybraná stanoviště 
7 ks nových nádob na papír, 9 ks nových nádob na PET lahve a směsné plasty a 2 ks nových 
nádob na nápojový karton.   
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Další materiálově využitelné složky – kovy, oděvy a textilní materiály 

Ve sledovaném období byla mezi roky 2011 – 2014 evidována produkce odpadů s katalogovým 
číslem 15 01 04 (Kovové obaly) a 20 01 40 (Kovy). V roce 2014 byla v rámci provozu sběrného 
dvora na adrese Žitavská 689, 463 34 Hrádek nad Nisou zprovozněna výkupna druhotných 
surovin. Z tohoto důvodu je od roku 2014 přijatý kovový odpad evidován katalogovými čísly 
mimo skupinu 15 01 a skupinu 20, zejména pak jako železo a ocel (katalogové číslo 17 04 05) 
a zinek (katalogové číslo 17 04 04).  V roce 2015 bylo vyprodukováno 268,48 t kovů, což 
v přepočtu na obyvatele činí zhruba 35,21 kg.  

Dalšími materiálově využitelnými složkami jsou oděvy (katalogové číslo 20 01 10), které byly 
evidovány v letech 2011 – 2014 a textilní materiály (katalogové číslo 20 01 11), evidované  
od roku 2015. V roce 2015 bylo vyprodukováno 14,75 t textilních materiálů, v přepočtu na 
obyvatele tedy 1,94 kg.  

V roce 2015 bylo ve městě umístěno 8 kontejnerů (6 na území města + 2 na sběrném dvoře) 
společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o. na textilní materiály a staré oděvy.  

 

Graf č. 5 – Sběr ostatních využitelných složek komunálního odpadu v období 2011 – 2015 
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Tabulka č. 7 – Počet sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu v době zpracování POH 

Sběrné nádoby / komodita 
Objem (m

3
) celkový 

objem 

(v m
3
) 

Objem na 1 

obyvatele (l) 
Četnost 
svozu 0,24 1,1 1,3 2,15 2,5 

Papír a lepenka ks - 63 - - - 69,30 9,09 1x za 14 dní 

Plasty (vč. PET) ks - 70 - - - 77,00 10,10 1x za 14 dní 

Sklo barevné  ks - - 46 - - 59,80 7,84 1x za měsíc 

Sklo bílé ks - 6 - - - 6,60 0,87 
1x za  

6 měsíců 

Nápojové kartony ks 26 - - - - 6,24 0,82 1x za měsíc 

Textil / oděvy ks - - - - 8 20,00 2,62 dle potřeby 

Elektrozařízení ks - - - 5 - 10,75 1,41 dle potřeby 

Zdroj: Město Hrádek nad Nisou 
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2.2.1.4 Účinnost tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu  

V závazné části POH je stanoven cíl 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.  
 

Pro tento cíl se navrhuje stanovení postupných hodnot v určených letech:  
- 2016 – 46 % 

- 2018 – 48 % 

- 2020 – 50 % 

 

Následující graf zachycuje účinnost tříděného sběru ve městě v letech 2011 – 2015 (procento 

vytříděných využitelných složek z celkové potenciální produkce komunálních odpadů), se 
zachycením cílových hodnot do roku 2020.  

V roce 2015 byla účinnost tříděného sběru v souhrnu vybraných složek 28,9 %, přičemž účinnost 
sběru jednotlivých komodit byla u papíru 36,1 %, u skla 41,4 %, u plastů z 15,3 % a kovů z 0 %.  

Do využívání nejsou zahrnuty kovové odpady předané v letech 2014 a 2015 přímo do sběrných 
surovin a evidovaných v evidenci města pod kódem 17 04 04 a 17 04 05.  

Graf č. 6 – Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v období 2011 – 2015 s výhledem cílových 
hodnot pro roky 2016, 2018 a 2020 
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2.2.1.5 Nebezpečné složky komunálního odpadu  

Nebezpečné odpady tvoří pouze malou část z celkové produkce odpadů města. Přesto právě jim 
musí být věnována zvláštní pozornost. Jejich nebezpečnost nejen pro životní prostředí, ale i přímo 
pro člověka, který s nimi nevhodně manipuluje, může být obrovská.  

Obecné povinnosti obce pro nakládání s těmito odpady stanovuje v §17 zákona o odpadech: 

(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby 
odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat 
nebezpečné složky komunálních odpadů (např. zbytky barev a spotřební chemikálie, zářivky, 
rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu 
obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve 
stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou 
osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem 
oprávněnou osobou. 

Následující tabulka poskytuje přehled o produkci nebezpečných odpadů produkovaných městem 
v období let 2011 až 2015 (data vychází z Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Hrádek 
nad Nisou).  

V letech 2011 až 2015 se produkce nebezpečných odpadů pohybuje v průměru 3,6 tun/rok.  

Na celkové produkci odpadů se v roce 2015 nebezpečné odpady podílely pouze 0,09 % hm. 
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Tabulka č. 8 – Produkce nebezpečných odpadů v období 2011 – 2015   

K
a

ta
lo

g
o

vé
 

čí
sl

o
 

o
d

p
a
d

u
 

Název druhu odpadu 

K
a

te
g

o
ri

e 

o
d

p
a
d

u
 

Produkce (t/rok) Změna produkce 

Měrná produkce 

v roce 2015 

* 

2011 2012 2013 2014 2015 12/11 13/12 14/13 15/14 (kg/obyv.) 

150110 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 2,580 0,671 0,150 x 0,029 0,26 0,22 0,00 x 0,00 

150202 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N x x x 0,213 0,222 x x x 1,04 0,03 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N x x 2,870 x x x x 0,00 x x 

160107 Olejové filtry N 0,145 x x x x 0,00 x x x x 

170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 0,053 x x x x 0,00 x x x x 

180106 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 0,003 x 0,005 0,015 0,225 0,00 x 3,00 15,00 0,03 

200113 Rozpouštědla N x 0,148 0,158 0,050 x x 1,07 0,32 0,00 x 

200114 Kyseliny N 0,001 0,022 0,011 x x 22,00 0,50 0,00 x x 

200115 Zásady N x 0,001 x x x x 0,00 x x x 

200119 Pesticidy N x x x 0,002 x x x x 0,00 x 

200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 N 1,326 0,430 0,880 1,019 0,816 0,32 2,05 1,16 0,80 0,11 

200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 0,800 1,364 1,378 1,198 1,144 1,71 1,01 0,87 0,95 0,15 

200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131 N x 0,074 0,101 0,005 x x 1,36 0,05 0,00 x 

200133 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 
číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

N 0,099 0,067 0,018 x x 0,68 0,27 0,00 x x 

CELKEM 5,007 2,777 5,571 2,502 2,436 0,55 2,01 0,45 0,97 0,32  

 

Zdroj dat: Evidence odpadů města Hrádek nad Nisou – roční hlášení o odpadech v letech 2011 – 2015 

* vztaženo k počtu obyvatel města k 31. 12. 2015 (7626 obyvatel) 

x nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce) 
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Graf č. 7 – Produkce nebezpečných odpadů v období 2010 – 2015 

 
 

 

Graf č. 8 – Produkce hmotnostně nejvýznamnějších nebezpečných odpadů v roce 2015 
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č. 20 01 27 - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky. Tento 

odpad zaujímá na celkové produkci nebezpečných odpadů téměř 47 %.  

Druhým hmotnostně významným nebezpečným odpadem je odpad kat. č. 20 01 26 - Olej a tuk 

neuvedený pod číslem 20 01 25. Tento odpad zaujímá na celkové produkci nebezpečných odpadů 
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2.2.1.6 Biologicky rozložitelné komunální odpady a biologicky rozložitelné odpady 

 

Pod pojmem BRKO se zahrnují veškeré komunální odpady mající podíl biologicky rozložitelné 
složky. Do výpočtu celkového množství produkovaného BRKO se z jednotlivých druhů odpadů 
započítává pouze jejich biologicky rozložitelná část. Nejvýznamnější složkou BRKO je SKO. 
SKO obsahuje biologicky rozložitelnou složku ve výši 48 %. Dále významně přispívají 
k produkci BRKO objemný odpad (katalogové číslo 20 03 07) a biologicky rozložitelné odpady 
ze zahrad a parků (katalogové číslo 20 02 01). 
 

Do výpočtu jsou dále zahrnuty odpady papír a lepenka (20 01 01), biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven (20 01 08) oděvy (20 01 10), textilní materiály (20 01 11), dřevo 
neuvedené pod číslem 20 01 37 (20 01 38) a odpad z tržišť (20 03 02). V následující tabulce jsou 
uvedeny koeficienty podílu biologicky rozložitelných odpadů v jednotlivých komunálních 
odpadech. 

 

Tabulka č. 9 – Koeficienty podílu biologicky rozložitelných odpadů v komunálním odpadu 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název 
Koeficienty podílu biologicky 

rozložitelných odpadů 
v komunálním odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka 1 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 1 

20 01 10 Oděvy 0,75 

20 01 11 Textilní materiály 0,75 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod k. č. 20 01 37 1 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků) 1 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,48 

20 03 02 Odpad z tržišť 0,75 

20 03 07 Objemný odpad 0,30 

Zdroj: Matematické vyjádření soustavy indikátorů 

 

Následující tabulka uvádí měrné množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů na 
jednoho obyvatele a rok, které je možné v cílových letech uložit na skládku. 

 

Tabulka č. 10 – Měrné množství BRKO na jednoho obyvatele  

Rok 
Dle směrnice Skutečná produkce Dle směrnice 

2013 2015 2020 

Měrné množství BRKO 
(kg/obyv. a rok) 

74 0 52 
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Tabulka č. 11 – Produkce a nakládání s BRKO v roce 2015 

Zdroj dat: Evidence města, vlastní výpočet 

*Do výpočtu je zahrnut také odděleně sesbíraný separovaný papír evidovaný pod kódem 150101 Papírové a lepenkové obaly, který by měl být 
v budoucnu podle POH ČR a POH kraje evidován pod kódem 200101 Papír a lepenka. 
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Název druhu odpadu 
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 (
t)

 Materiálové 

využití 
Energetické 

využití 
Skládkování Spalování 

KO 
BRO 

v KO  
KO 

BRO 

v KO  
KO 

BRO 

v KO  
KO 

BRO 

v KO  

15 01 01*  Papírové a lepenkové obaly 1 89,991 89,99 89,99 89,99 x x x x x x 

20 01 01 Papír a lepenka 1 66,030 66,03 66,03 66,03 x x x x x x 

20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven 

1 0,00 x x x x x x x x x 

20 01 10 Oděvy 0,75 x 0,00 0,00 0,00 x x x x x x 

20 01 11 Textilní materiály 0,75 14,757 11,07 14,76 11,07 x x x x x x 

20 01 38 
Dřevo neuvedené pod číslem 
200137 

1 x 0,00 0,00 0,00 x x x x x x 

20 02 01 
Biologicky rozložitelný odpad (ze 
zahrad a parků) 

1 60,360 60,36 60,36 60,36 x x x x x x 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,48 1540,733 739,55 x x 1540,73 739,55 x x x x 

20 03 02 Odpad z tržišť 0,75  x x x x x x x x x x 

20 03 07 Objemný odpad 0,30 357,446 107,23 x x 357,45 107,23 x x x x 

Celkem       1013,87   227,45   846,79   0   x 
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Biologicky rozložitelný odpad – odpad ze zeleně 

Občané města Hrádek nad Nisou mají možnost biologicky rozložitelný odpad, který jim 

vzniká při údržbě zahrad a dalších ploch, kompostovat na vlastních pozemcích 

prostřednictvím kompostérů, které město poskytovalo svým občanům v roce 2009. Celkem 

bylo občanům poskytnuto 51 ks kompostérů o objemu 390 l.  

Další nevyužitý biologicky rozložitelný odpad mají možnost občané odkládat na sběrném 
dvoře.  

Graf č. 9 ukazuje množství biologicky rozložitelného odpadu (kat. č. 20 02 01), které bylo 
v letech 2011 – 2015 přijaté na sběrný dvůr města. V tomto množství není zahrnuto množství 
odpadu z údržby veřejné zeleně města, kterou řeší město prostřednictvím externí společnosti.  

Graf č. 9 – Produkce odpadu ze zeleně v období 2011 - 2015 
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2.2.2 Nakládání s odpady 

Všechny odpady vyprodukované na území města byly předány oprávněným osobám k jejich dalšímu zpracování nebo odstranění. V tabulce č. 12 
je uvedeno jakým konečným způsobem bylo s jednotlivými odpady nakládáno.  

Tabulka č. 12 – Způsob nakládání s odpady v roce 2015 

K
at

al
og

ov
é 

čí
sl

o Název druhu 
odpadů 

K
a

te
g

o
ri

e 

o
d

p
a

d
u

 Nakládání 2015 (t/rok) Soulad s POH kraje 

kódy R1-R13 kódy D1-D15 
kódy N1-N15 

s výjimkou N3 
N3 ano ne 

150101 
Papírové a lepenkové 
obaly 

O R12 89,991  -  -  - -  X* x   

150102 Plastové obaly O R12 47,665  -  -  - -  X* x   

150105 Kompozitní obaly O R12 1,370  -  -  - -  X* x   

150107 Skleněné obaly O R12 70,982  -  -  - -  X* x   

150110 

Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly 
těmito látkami 
znečištěné 

N  -  - D1 0,029  -  - X* x   

150202 

Absorpční činidla, 
filtrační materiály 
(včetně olejových 
filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné 
nebezpečnými 
látkami 

N  -  - D1 0,222  -  - X* x   

160103 Pneumatiky O R12 4,396  -  -  - -  X* x   

170107 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických 
výrobků neuvedené 
pod číslem 170106 

O  -  - D1 20,939  -  - X* x   
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K
at

al
og

ov
é 

čí
sl

o Název druhu 
odpadů 

K
a
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g
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e 

o
d

p
a

d
u

 Nakládání 2015 (t/rok) Soulad s POH kraje 

kódy R1-R13 kódy D1-D15 
kódy N1-N15 

s výjimkou N3 
N3 ano ne 

170404 Zinek O R4 4,060  -  -  - -  X* x   

170405 Železo a ocel O R4 264,418  -  -  - -  X* x   

170904 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 
170901, 170902 a 

170903 

O  -  - D1 4,110  -  - X* x   

180106 

Chemikálie, které 
jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

N  -  - D1 0,225  -  - X* x   

200101 Papír a lepenka O R12 66,030  -  -  - -  X* x   

200111 Textilní materiály O R12 14,757  -  -  - -  X* x   

200126 
Olej a tuk neuvedený 
pod číslem 200125 

N R9 0,816  -  -  - -  X* x   

200127 

Barvy, tiskařské 
barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující 
nebezpečné látky 

N  -  - D1 1,144  -  - X* x   

200201 
Biologicky 

rozložitelný odpad 
O  -  -  -  - N13 60,360 X* x   

200301 
Směsný komunální 
odpad 

O R1 1540,733  -  -  -  - X* x   

200304 
Kal ze septiků a 
žump 

O  R12  152,000  -  -  -  - X* x   

200307 Objemný odpad O R1 357,446  -  -  -  - X* x   

CELKEM   2463,807   26,669   60,360       

Zdroj dat: Podklady města 

* Všechny odpady vyprodukované na území města byly předány oprávněným osobám k jejich dalšímu zpracování nebo odstranění. 
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Téměř 90,5 % produkovaných odpadů je materiálově nebo energeticky využito. Materiálově 
je využíváno 543,24 t, jedná se zejména o  separovaný papír, plast, sklo a bioodpad. 
Energeticky je využíván zejména směsný komunální odpad a objemný odpad, v ZEVO 
Termizo a.s. bylo energeticky využito celkem 1898,18 t komunálních odpadů.   
Při nakládání s odpady nebyl identifikován žádný nesoulad s POH Libereckého  kraje.  

Tabulka č. 13 – Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely  

Původ odpadů Kód 

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) A00 

Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné 
provozovny  

B00 

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného 
roku) 

C00 

 

Způsob nakládání s odpady Kód 

 

Využívání odpadů 

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie XR1 

Zpětné získávání /regenerace rozpouštědel XR2 

Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 
(včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) 

XR3 

Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů XR4 

Recyklace/ zpětné získávání ostatních anorganických materiálů XR5 

Regenerace kyselin a zásad XR6 

Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění XR7 

Zpětné získávání složek katalyzátorů  XR8 

Rafinace olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů XR9 

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii XR10 

Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10 XR11 

Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 XR12 

Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až 
R12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci 

vykazovaného roku 
XR13 

Odstraňování odpadů 

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) XD1 

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě, 
apod.) 

XD2 

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor 
nebo prostor přírodního původu, apod.) 

XD3 

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do 

prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.) 
XD4 

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do utěsněných 
oddělených, prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí, 
apod.) 

XD5 
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Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením 
D1 až D12 

XD8 

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů 
uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) 

XD9 

Spalování na pevnině XD10 

Trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) XD12 

Úprava složení, míšení nebo směšování odpadů před jejich odstraněním některým 
ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 

XD13 

Přebalení odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením 
D1 až D13 

XD14 

Skladování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 
označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) 
k 31. prosinci vykazovaného roku 

XD15 

Ostatní 
Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce XN1 

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě XN2 

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně  XN3 

Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku XN5 

Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR BN6 

Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR XN7 

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití XN8 

Zpracování autovraku  XN9 

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) XN10 

Využití odpadu na rekultivace skládek XN11 

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky XN12 

Kompostování XN13 

Biologická dekontaminace XN14 

Protektorování pneumatik XN15 

Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU BN16 

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU XN17 

Zpracování elektroodpadu XN18 

Převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37g písm. f) zákona od 
fyzické osoby - občana nebo právnické osoby, převzetí zpětně odebraných některých 
výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje 
zpětný odběr podle § 37k, § 31g, § 31h nebo § 38 zákona, první převzetí autovraku, 
když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle § 37b zákona, první převzetí vozidel 
z různých druhů dopravy (železniční, letecká, lodní a další) určených k využití 
nebo převzetí odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém sběru a nakládání 
s komunálními odpady 

BN30 

Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu BN40 

Inventurní rozdíl – vyrovnání nedostatku odpadu XN50 

Inventurní rozdíl – vyrovnání přebytku odpadu  XN53 

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN60 

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN63 

Zdroj: Vyhláška č. 383/2001 Sb., v platném znění 
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Tabulka č. 14 – Celková produkce a nakládání s odpady v roce 2015

Popis 
Ostatní odpady Nebezpečné odpady Odpady celkem 

[t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] 

Produkce celkem 2699,26 100,00 2,44 100,00 2701,69 100,00 

Úprava nebo 
materiálové využití 
(R2-R12; včetně N1-

N15) s výjimkou N3 

776,03 28,75 0,82 33,50 776,84 28,75 

Energetické využití 
(R1) 

1898,18 70,32 0,00 0,00 1898,18 70,26 

Skládkování  25,05 0,93 1,62 66,50 26,67 0,99 

Spalování (D10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj dat: Evidence města, vlastní šetření 
  

 

 

Graf č. 10 – Způsoby nakládání s odpady v roce 2015 

 
  

V roce 2015 bylo z celkové produkce 2701,7 t odpadů předáno téměř 28,8 % k dalšímu 
materiálovému využití a recyklaci. K energetickému využití bylo předáno 70,3 % odpadů. 
Skládkováno bylo pouze 1 % odpadů. 

 

28,8% 

70,3% 

1,0% 0,0% 

Materiálové využití Energetické využití Skládkování Spalování
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Tabulka č. 15 – Produkce a nakládání s komunálními odpady v roce 2015

Popis 
Ostatní odpady Z OO* BRKO 

Nebezpečné 
odpady 

Odpady celkem 

[t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] 

Produkce celkem 2401,33 100,00 1013,87 100,00 1,99 100,00 2403,32 100,00 

Úprava nebo 

materiálové 

využití (R2-R12; 

včetně N1-N15) 

s výjimkou N3 

503,15 20,95 167,09 16,48 0,82 41,03 503,97 20,97 

Energetické 
využití (R1) 

1898,18 79,05 846,79 83,52 0,00 0,00 1898,18 78,98 

Skládkování 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 57,52 1,17 0,05 

Spalování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1,46 0,00 0,00 

Zdroj dat: Evidence města, vlastní šetření 
   *OO – Ostatní odpady 

 

Graf č. 11 – Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2015 

 

 

V roce 2015 bylo městem vyprodukováno celkem 2403,32 t komunálních odpadů. Veškeré 
komunální odpady vyprodukované městem Hrádek nad Nisou byly předány oprávněným 
osobám k jejich dalšímu zpracování nebo odstranění.  

Z grafu č. 10 je patrné, že 21 % komunálních odpadů bylo materiálově využito, energeticky 
využito bylo téměř 79 % produkovaných komunálních odpadů a pouze 0,05 % bylo 
skládkováno.  
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2.2.3 Zpětný odběr 

Zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru jsou povinny 
právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které výrobky uvedené v § 38 
odst. 1 zákona, o odpadech, vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního 
výrobce (dále jen „povinná osoba“), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za 
vykazované období stanovené podle odstavce 10 tohoto ustanovení vyrobí nebo doveze.  

 

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na následující komodity (dle § 38 zákona o 

odpadech): 

§ výbojky a zářivky, 

§ pneumatiky, 

§ elektrozařízení pocházející z domácností [§37g písm. f)].  

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

Podrobnosti provedení zpětného odběru jsou ošetřeny vyhláškou č. 237/2002 Sb., 
o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláškou č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru 
pneumatik. 

 

Město Hrádek nad Nisou má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy ASEKOL, a.s.; 

ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o. 

 

ASEKOL, a.s. 

Společnost ASEKOL, a.s. byla založena v červenci 2005 jako provozovatel tzv. kolektivního 
systému zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít 
výrobci nebo dovozci elektrozařízení. Společnost ASEKOL je na základě rozhodnutí 
ministerstva životního prostředí (MŽP) jako jediná v ČR oprávněna ke zpětnému odběru 
historických elektrozařízení ve skupinách 3, 4 a 7. Rozhodnutí MŽP nabylo právní moci dnem 
22. 12. 2005. 

 

ELEKTROWIN a.s. 

Společnost ELEKTROWIN a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního 

systému, a to výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla 
zapsaná 15. července 2005 a 5. prosince nabylo právní moci rozhodnutí o registraci 

kolektivního systému ELEKTROWIN a. s. na MŽP. 
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EKOLAMP s.r.o. 

Společnost EKOLAMP s.r.o. je neziskovou organizací, která byla založena 30. 5. 2005. 

Ekolamp vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, 
jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. 
Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR byla společnost Ekolamp dne 13. 12. 2005 
zapsána do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému pro 
skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení. 

 

Tabulka č. 16 – Množství elektrozařízení převzatých kolektivními systémy v období  

2011 – 2015 v rámci zpětného odběru 

Kolektivní systém 
Množství [t/rok] 

2011 2012 2013 2014 2015 

ASEKOL 18,679 21,298 15,234 15,984 15,758 

ELEKTROWIN 11,76 9,38 15,40 23,96 23,14 

Zdroj dat. Evidence města a kolektivních systémů 

 

2.2.4 Zařízení k nakládání s odpady 

Tabulka č. 17 – Provozovaná zařízení k nakládání s odpady  

Technologie 
Identifikační 

kód 
Provozovatel 

Místo 
provozu 

(nakládání) 

Souhlas 
do roku 

Sběr odpadu 
Demontáž 
odpadu 

CZL00148 
KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 
IČ: 28674286 

Donín 40 31. 12. 2019 

Sběrný dvůr CZL00214 
Severočeské komunální služby 
s.r.o. 
IČ: 62738542 

Žitavská 689 31. 3. 2019 

Biodegradace 

odpadu 
CZL00138 

Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. - ČOV 

Lidická 712 neomezeno 

Zdroj dat: Evidence města, Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území kraje 
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2.2.5 Prognóza vývoje 

Do budoucna se nepředpokládá žádná výrazná změna struktury a počtu obyvatelstva 
a neplánuje se ani zásadní změna charakteristiky města. 

Separace využitelných složek komunálního odpadu bude muset i v dalších letech postupně 
narůstat až se hodnoty separace jednotlivých složek ustálí v závislosti na počtu obyvatel 

a ekonomickém růstu. S postupným nárůstem separace bude klesat množství směsného 
komunálního odpadu.   

Výrazný nárůst separace se předpokládá také u biologicky rozložitelných odpadů.  
Od 1. 1. 2015 je dle platné legislativy zaveden povinný sběr BRO. Na separaci těchto odpadů 
bude v budoucnu kladen mnohem větší důraz, protože separace těchto odpadů vykazuje 
dlouhodobě nízkou míru a problematika separovaného sběru BRO bude v budoucnu jistě 
řešena. Samostatný sběr BRO bude muset být výrazně posílen. 
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2.2.6 Vyhodnocení stávajícího systému sběru a nakládání s komunálními 
odpady a jeho soulad se závaznou částí POH kraje 

 

Tabulka č. 18 – Vyhodnocení systému nakládání s odpady 

Odpadové hospodářství  
města  

Soulad nakládání s odpady 

se závaznou částí POH kraje  
Stručný popis 

Předcházení vzniku odpadů částečně 
V roce 2009 bylo občanům 
zapůjčeno celkem 51 ks 

kompostérů o objemu 390 l.  

Separace odpadů ANO 
Všechny požadované komodity 
jsou separovány 

Papír  ANO 

Papír je z hlediska 

separovaného sběru 
nejúspěšnější komoditou, dále 
je doporučeno zvyšovat počet 
sběrných hnízd. 

Plast částečně 
Úroveň separace je nízká, bude 
nutno ji do budoucna zvýšit 

Sklo ANO 
Úroveň separace skla je 
dostatečná 

Nápojový karton ANO 

Nápojové kartony jsou sbírány. Po 
městě je rozmístěno 26  kontejnerů 
o objemu 240 l na nápojové 
kartony 

Kovy ANO 

Separovány na sběrném dvoře 
prostřednictvím zapojené 

sběrny a dále předávány k 
využití 

Obalové odpady ANO 
Jsou sbírány společně s ostatními 
separovanými komoditami. 

Biologicky rozložitelný 
komunální odpad 

NE 

Biologicky rozložitelný odpad je 
sbírán pouze na sběrném dvoře.  
Do budoucna je nutno úroveň 
separace BRO výrazně zvýšit. 

Směsný komunální odpad ANO 
Směsný komunální odpad je 

předáván k energetickému využití. 

Nebezpečné složky 
komunálního odpadu 

ANO 

NO jsou průběžně sbírány na 
sběrném dvoře a dále je 
minimálně jednou ročně 
realizován mobilní svoz. 

Stavební odpady ANO 
Separovány na sběrném dvoře 
a dále předávány k využití 

Technická vybavenost území částečně 

Je doporučeno dále pokračovat 
v optimalizaci sítě sběrných hnízd 
na separovaný odpad. Bude 
nezbytné posílit systém pro sběr 
bioodpadů a případně podpořit 
řešení koncového zařízení na 
zpracování bioodpadů. 
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Odpadové hospodářství  
města  

Soulad nakládání s odpady 

se závaznou částí POH kraje  
Stručný popis 

Informovanost a propagace částečně 

Žádná výrazná opatření nebyla 
v posledních letech 
realizována, jsou využívány 
pouze programy kolektivních 
systémů 

  Zdroj: Vlastní šetření 
 

Z vyhodnocení způsobu nakládání s odpady města v roce 2015 vyplynulo několik nedostatků. 
Tyto nedostatky se týkají zejména nedostatečné účinnosti separace zejména plastů, 
nedostatečně rozvinutý systém pro sběr bioodpadů.  

Vhodné bude také více se zaměřit na oblast informovanosti a propagace odpadového 
hospodářství a zejména předcházení vzniku odpadů. Do budoucna bude nutno výrazně zvýšit 
úroveň separace a následného materiálového využití komunálních odpadů a to jak z důvodu 
plnění cílů stanovených v POH kraje, tak také z nutnosti připravit se na plánované výrazné 
navýšení stávajících recyklačních cílů připravované Evropskou unií. 

V § 9 a zákona o odpadech je zakotvena hierarchie nakládání s odpady. 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání 
s odpady  

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů.  

 

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je 
to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání 
s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí. 

Při uplatňování hierarchie se zohlední 

a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování 
vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, 

b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 

c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a 
sociální dopady. 
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2.3 Náklady na odpadové hospodářství  

Tabulka č. 19 – Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství v období 2013 – 2015 

Název nástroje 
2013 2014 2015 

Kč [%] Kč [%] Kč [%] 

Příjmy 

Poplatky, ceny hrazené 
občany  

3 890 378,- 82,7% 3 765 175,- 84,7% 3 866 713,- 83,5% 

Příjmy od Autorizované 
obalové společnosti  

735 787,- 15,6% 609 916,- 13,7% 679 149,- 14,7% 

Příjmy od kolektivních 
systémů za OEEZ 

75 900,- 1,6% 72 000,- 1,6% 87 017,- 1,9% 

Celkové příjmy 4 702 065 Kč   4 447 091 Kč   4 632 879 Kč   

Výdaje 

Svoz a odstranění SKO 4 273 639,-  70,5% 4 481 062,-  69,9% 4 447 523,- 68,4% 

Tříděný sběr 698 813,-  11,5% 685 894,-  10,7% 741 648,- 11,4% 

Mobilní svoz NSKO 19 139,- 0,3% 23 000  0,4% 26 000,- 0,4% 

Výdaje na sběrný dvůr 
(svoz odpadů ze SD vč. 
Objemného odpadu) 

1 034 537,-  17,1% 1 124 605,-  17,5% 1 187 044,- 18,3% 

Informační a propagační 
akce 

5 000,-  0,1% 5 000,-  0,1% 5 000,- 0,1% 

Jiné výdaje na OH - 
Úklid černých skládek 

31 189,- 0,5% 95 016,-  1,5% 96 468,- 1,5% 

Celkové výdaje  6 062 317 Kč   6 414 577 Kč   6 503 683 Kč   

              

Bilance -1 360 252 Kč   -1 967 486 Kč   -1 870 804 Kč   
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2.4 Posouzení nezbytných změn a doplnění systému sběru a nakládání 
s komunálními odpady 

Do roku 2020 bude, podle požadavků Závazné části POH kraje, která je v souladu se 
Závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky, třeba na území města dále 
zvyšovat přípravu k opětovnému použití a recyklaci zejména u papíru a plastů. 

Vzhledem k povinnosti odděleného sběru bioodpadů, která je stanovena zákonem bude nutno 
výrazně posílit a rozšířit stávající systém sběru bioodpadů od občanů města. 

Do budoucna bude nutno také řešit sběrnou síť a její využití nejvýznamnějšími původci 
vedlejších produktů živočišného původu a biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní 
a stravoven a to jak z občanské, tak živnostenské oblasti.  

S ohledem na postupný požadovaný nárůst úrovně sběru odpadních elektrických 
a elektronických zařízení od roku 2017 do roku 2021 je zřejmé, že kolektivní systémy budou 
muset meziročně zvýšit úroveň sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. 

Pro podporu plnění cíle POH ČR pro úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií 
a akumulátorů pro rok 2017 budou muset kolektivní systémy na území města zvýšit úroveň 
tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. 

V oblasti technické vybavenosti města bude nutné řešit postupnou další modernizaci 
a rozšiřování sběrného dvora a sběrných míst. 
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3 ZÁVAZNÁ ČÁST  

Závazná část Plánu odpadového hospodářství města je v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje.  

Obecně závazná vyhláška kraje je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového 
hospodářství ČR a jejími změnami (Nařízení vlády č. 352/2014, o Plánu odpadového 
hospodářství České republiky pro období 2015-2024).  

Závazná část reflektuje strategii a vytyčené priority rozvoje odpadového hospodářství na další 
období. Závazná část obsahuje cíle, zásady a opatření, které zohledňují politiku životního 
prostředí České republiky, evropské závazky České republiky a potřeby současného 
odpadového hospodářství.  

 

Závazná část Plánu odpadového hospodářství, je založena na principu dodržování hierarchie 
nakládání s odpady (dále rovněž „hierarchie“). 

 

Strategické cíle odpadového hospodářství České republiky na období 2015-2024 jsou: 

· Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

· Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské 
zdraví a životní prostředí. 

· Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské "recyklační společnosti". 

· Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na 
oběhové hospodářství. 

 

Pro naplnění strategických cílů odpadového hospodářství ČR bude město plnit níže uvedené 
cíle, zásady a opatření. 
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3.1 Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 
nebezpečných vlastností 

 

3.1.1 Zásady pro nakládání s odpady 

V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky České republiky je nutno přijmout 
zásady pro nakládání s odpady. 

 

Zásady: 

a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku 
odpadů“ zpracovaným MŽP a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku 

odpadů. 
b) Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat 

v pořadí: předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití 
(například energetické využití) a na posledním místě odstranění (bezpečné odstranění), a 
to při dodržení všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění 
ochrany lidského zdraví a životního prostředí.  
Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady podporovat možnosti, které představují 
nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. Zohledňovat celý životní cyklus 
výrobků a materiálů, a zaměřit se na snižování vlivu nakládání s odpady na životní 
prostředí.  

c) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, 
kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny. 

d) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu. 
e) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů. 
f) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů. 
g) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie 

nakládání s odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu 
u tohoto odpadu a nakládání s ním. 

h) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti 
předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí. 

i) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně 
technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti. 

j) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního 
prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady. 

k) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České republiky musí vytvářet komplexní 
celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu 

lidského zdraví. 
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3.1.2 Program předcházení vzniku odpadů 

Prevence v odpadovém hospodářství bude směřovat jak ke snižování množství vznikajících 
odpadů, tak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad 
na životní prostředí a zdraví obyvatel. Za prevenci v této oblasti je rovněž považováno 
opětovné využití výrobků a příprava k němu. Cíle a opatření jsou zaměřeny obecně na 
prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním prevence u vybraných toků. 

3.1.2.1 Cíle 

Hlavní  

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

 

Další cíle 

a) Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů využít komplexní informační 
podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních 
projektů, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související 
s ochranou a tvorbou životního prostředí. 

b) Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku 
odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy. 

c) Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných 
nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, 
čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování. 

d) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu 
následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. 

e) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování 
životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. 

 

Indikátor 

 

Indikátor Nestanoven 

Vyhodnocení 
indikátoru 

Slovní popis plnění cílů 

 

3.1.2.2 Opatření 

V souvislosti s tím, že se Program předcházení vzniku odpadů hlouběji zaměřuje na 
vytipované toky odpadů, jsou následující uvedená opatření pouze omezeným výčtem 
možných kroků v oblasti prevence odpadů. 
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a) Informační podpora, vzdělávání a osvěta 

a) Podporovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství 
zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a 

dalších znovupoužitelných výrobků.  
Podpořit propagování činností neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky 
k opětovnému použití a podobných subjektů a podpořit vytvoření interaktivní veřejně přístupné 
sítě (mapy) těchto organizací a středisek. 

b) Využívat informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů 
zaměřenou na všechny úrovně státní správy se zvláštním zaměřením na územní samosprávy 
měst a obcí s ohledem na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních 
odpadů. 

 

b) Regulace a plánování 

Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování 
biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob.  

 

c) Metodická podpora a dobrovolné nástroje 

a) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem 
předcházení vzniku odpadů. 

b) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku 
odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, např. zohledňovat požadavky na 
environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování 
znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití 
stavebních materiálů splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku 

odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); 
zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných 
surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou. 
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3.2 Nakládání s komunálními odpady 

 

Za účelem splnění cílů evropské směrnice 2008/98/ES, o odpadech plnit tyto stanovené cíle. 
 

3.2.1 Komunální odpady 

3.2.1.1 Cíle 

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

b) 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. 

 

Pro cíl b) se navrhuje stanovení postupných hodnot v určených letech:  
- 2016 – 46 % 

- 2018 – 48 % 

- 2020 – 50 % 

Způsob sledování cíle bude stanoven v souladu s platnými právními předpisy EU2
. 

 

Indikátor 

 

Indikátor a) Zavedený tříděný sběr pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů 

Vyhodnocení 
indikátoru a) 

Slovní popis systému tříděného sběru 

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

Vyhodnocení 
indikátoru b) 

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

 

3.2.1.2 Zásady 

a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy, nápojové 
kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu a 
objem takto sbíraných odpadů.  

b) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů v obci.  

c) V obci povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných složek komunálních 
odpadů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů. 

d) Systém sběru komunálních odpadů v obci stanovuje obec s ohledem na požadavky a dostupnost 

technologického zpracování odpadů. Systém sběru stanoví v samostatné působnosti obec 
obecně závaznou vyhláškou.  

                                                 
2 Rozhodnutí komise 2011/753/EU ze dne 18. listopadu 2011, kterým se zavádí pravidla a metody výpočtu pro ověření 

dodržování cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.  
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e) Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci stanoví obec s ohledem 

na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a podmínky dalšího 
zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů Plánu 
odpadového hospodářství pro komunální odpady. 

f) Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy především přednostně nabízet 
odpady k recyklaci, poté k jinému využití a pouze v případě, že odpady není možné využít, 
předávat je k odstranění. Od této hierarchie je možné se odchýlit jen v odůvodněných případech 
v souladu s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození životního prostředí 
nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství. 

g) Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky a sociálně únosné technologie 
zpracování komunálních odpadů. 

h) Zachovat a rozvíjet spoluúčast a spolupráci s producenty obalů a dalšími výrobci podle principu 
„znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) 
a využití příslušných složek komunálních odpadů.  

 

3.2.1.3 Opatření 

a) 
Kontrolovat využívání systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů, 
minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy občany města. 

b) 
V závislosti na ekonomické dostupnosti požadovat dodržování hierarchie nakládání s odpady 

předávanými oprávněným osobám. 

c) 
Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady a jeho kapacitní 
možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení.  

d) 
Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obci, jako komunální odpady 

(s obsahem obalové složky), tj. skupinu 20 Katalogu odpadů. 

e) 

Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému 
nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních 
odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci 
obecního systému. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku 

komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového 
hospodářství obce. 
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3.2.2 Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu odpadů pod kód 200301 a pro 
účely stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově využitelných složek, 
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů, které budou dále přednostně 
využity. 

3.2.2.1 Cíl 

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. 

 

Indikátor 

 

Indikátor Množství využitého směsného komunálního odpadu 

Vyhodnocení 
indikátoru 

Slovní popis  

 

3.2.2.2 Zásady 

a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu. 

b) 
Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného 
sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně BRO. 

 

3.2.2.3 Opatření 

a) 
Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení 
energetického využití odpadů. 

b) 
V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické 
využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním / 

spoluspalováním za dodržování platné legislativy. 

c) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní úrovni.  
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3.2.3 Živnostenské odpady 

 

Za účelem ekonomicky vyrovnaného nakládání s komunálními odpady v obcích a za účelem 
zajištění plnění požadavku zejména evropské rámcové směrnice o odpadech pro tříděný sběr 
minimálně odpadů z papíru, plastů, skla a kovů a recyklačního cíle směrnice o odpadech, 

přijmout a dodržovat:  
 

3.2.3.1 Zásady 

a) Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, produkujícím komunální odpad na území obce (živnostníci, subjekty 
z neprůmyslové výrobní sféry, administrativy, ze služeb a obchodu) možnost zapojení do 

systému nakládání s komunálními odpady v obci, pokud má obec zavedený systém nakládání 
s komunálními odpady se zahrnutím živnostenských odpadů.  

b) V obcích stanovit v rámci systému nakládání s komunálními odpady také systém nakládání 
s komunálními odpady, které produkují právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady. Stanovit způsob 
sběru jednotlivých druhů odpadů, minimálně však oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů, 
biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu, které produkují právnické 
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému nakládání 
s komunálními odpady. 

c) Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání 
do obecního systému nakládání s komunálními odpady. 

d) Při nakládání s komunálními odpady od zapojených právnických osob a fyzických osob 
oprávněných k podnikání uplatňovat zásady pro nakládání s komunálními odpady v souladu 

s hierarchií pro nakládání s odpady. 

 

3.2.3.2 Opatření 

a) Průběžně vyhodnocovat systém obce pro nakládání s komunálními odpady v souvislosti 

s možností zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady právnické osoby a 
fyzické osoby oprávněné k podnikání s komunálními odpady, které produkují. 

b) Na úrovni obce umožnit nastavení kritérií např. maximální limit produkce komunálních 
odpadů, při jejichž splnění se budou moci právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci 

s komunálními odpady, které produkují. 

c) Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v písmeni b) a upravovat je dle aktuálních podmínek 
v obci. 

d) Na úrovni obce vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání a účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o 
způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání s nimi. 
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3.3 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální 
odpady 

3.3.1 Cíl 

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. 

 

Indikátor 

 

Indikátor 
Množství BRKO uloženého na skládky (cílová hodnota pro rok 2020 je 
maximálně 52 kg/obyvatel) 

Vyhodnocení 
indikátoru 

Výpočet množství BRKO uloženého na skládku, vyjádřeno v (t/rok) a 

(kg/obyv./rok) 

 

3.3.2 Zásady 

a) V obci povinně rozšířit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nakládání 
s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.  

b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 

c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich 

zpracování. 

d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky rozložitelných 
odpadů. 

 

3.3.3 Opatření 

a) Rozšíření odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů. 

b) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému 
nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky 
rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech 
prevence a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně jednou ročně 
zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce.  

c) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování 
biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob.  

d) Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické využití a 
přípravu k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů.  

e) Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních odpadů, tj. 
biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů, k aplikaci do půdy.  

f) Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady vedlejších 
živočišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.  

g) Zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných odpadů a nakládání 
s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů.  
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3.4 Stavební a demoliční odpady 

Za účelem splnění recyklačního cíle evropské rámcové směrnice o odpadech a přiblížení se 
„recyklační společnosti“ je nutné zabezpečit níže uvedené cíle. 

3.4.1 Cíl 

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 odpadů3

 pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). 

 

Cíl vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, o odpadech. 
 

Indikátor 

 

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

Vyhodnocení 
indikátoru 

Výpočet, vyjádřeno (%) 

 

3.4.2 Zásady 

a) 
Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu 

lidského zdraví a životního prostředí.  

b) 
Maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních 
a demoličních odpadů. 

 

3.4.3 Opatření 

a) 
Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za 
přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky 
a ekonomicky možné.  

b) 
Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou výkopových 
zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností. 

 

  

                                                 
3 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.  
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3.5 Nebezpečné odpady 

Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku nebezpečných odpadů a nakládání 
s nimi na lidské zdraví a životní prostředí zabezpečit:  

3.5.1 Cíle 

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

b) Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů. 

c) Minimalizaci negativních účinků při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví 
a životní prostředí. 

d) Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady. 

 

Indikátor 

Indikátor a) Produkce nebezpečných složek komunálních odpadů 

Vyhodnocení 
indikátoru a) 

Procentuální vyjádření produkce nebezpečných složek komunálních odpadů 
ve vztahu k předchozímu roku 

Indikátor b) 
Množství nebezpečných odpadů materiálově využitých, nebo předaných 
k materiálovému využití 

Vyhodnocení 
indikátoru b) 

Podíl nebezpečných odpadů materiálově využitých, nebo předaných 
k materiálovému využití z celkové produkce nebezpečných odpadů města 

Indikátor c) Nestanoven 

Vyhodnocení 
indikátoru c) 

Slovní popis 

Indikátor d) Množství neodstraněných starých zátěží na pozemcích města 

Vyhodnocení 
indikátoru d) 

Slovní popis 

 

3.5.2 Zásady 

a) 
Podporovat výrobu výrobků tak, aby byl omezen vznik nevyužitelných nebezpečných odpadů a 
tím snižováno riziko s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. 

b) Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady. 

c) 
Podporovat technologie na recyklaci a využití nebezpečných odpadů a technologie na snižování 
nebezpečných vlastností odpadů. 

d) 
Nevyužívat nebezpečné odpady a nebezpečný odpad, který přestal být odpadem, na povrchu 

terénu. 

e) Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu. 

3.5.3 Opatření 

a) Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů. 

b) 
Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných vlastností 
odpadů na zdraví člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik.  

c) Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží. 
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3.6 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru 

Vycházet z odpovědnosti výrobce vybraných výrobků v souladu s principem „znečišťovatel 
platí“ zahrnující finanční odpovědnost za odpad z výrobků s ukončenou životností, zajištění 
zpětného odběru výrobků a environmentálně šetrného nakládání s odpady z výrobků, a to 
v souladu s právem Evropské unie.  
 

3.6.1 Obaly a obalové odpady 

Vycházet z odpovědnosti výrobce vybraných výrobků v souladu s principem „znečišťovatel 
platí“ zahrnující finanční odpovědnost za odpad z výrobků s ukončenou životností, zajištění 
zpětného odběru výrobků a environmentálně šetrného nakládání s odpady z výrobků, a to 
v souladu s právem Evropské unie.  
Za účelem splnění recyklačního cíle evropské směrnice 2008/98/ES o odpadech a splnění cílů 
recyklace a využití stanovených evropskou směrnicí o obalech 94/62/ES: 

3.6.1.1 Cíle 

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

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

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

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

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

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

  

Indikátor 

 

Indikátor a) – f) Nestanoven 

Vyhodnocení 
indikátoru a) – f) 

Slovní popis  

 

3.6.1.2 Opatření 

a) 
Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně jejich 
obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému, případně dalších systémů. 

b) Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.  

c) 
Důsledně kontrolovat zavedený systém tříděného sběru v obci pro využitelné složky 
komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.  

d) 
Využívat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené 
odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití obalových složek 
komunálních odpadů. 

e) 
Průběžně vyhodnocovat nakládání s využitelnými odpady včetně odpadů z obalů v rámci 
systému obce k nakládání s komunálními odpady, kapacitní možnosti systému a navrhovat 
opatření k jeho zlepšení.  



Plán odpadového hospodářství   listopad 2016 

Město Hrádek nad Nisou    

 

ISES, s.r.o.  58 

S ohledem na rámcovou směrnici o odpadech, která stanovuje pro rok 2020 recyklační cíle 
pro některé odpady pocházející z domácností, jsou stanoveny recyklační cíle pro 
spotřebitelské obaly, tzn. obaly, jejichž odpady se ve významné míře stávají součástí 
komunálních odpadů.  
Principy systému zpětného odběru a využití obalových odpadů vycházejí ze zákona o obalech 
a rozhodnutí o autorizaci autorizované obalové společnosti vydaného ve smyslu tohoto 
zákona. 
 

3.6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

Za účelem splnění cílů nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU 
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních podpořit zabezpečení a dosažení: 

3.6.2.1 Cíle 

Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ. 

 

Indikátor 

 

Indikátor Úroveň tříděného sběru 

Vyhodnocení 
indikátoru 

Číselná hodnota vyjádřená v (kg/obyvatele) 

 

3.6.2.2 Opatření 

a) 

Spolupracovat s povinnými osobami v rámci celého systému zpětného odběru, např. s ohledem 

na kvalitu a kontrolu evidovaných dat, dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele nebo realizaci 
osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení množství odděleně sebraného 
elektrozařízení. 

b) 
Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a posilovat vazbu sběrné sítě na 
obecní systémy nakládání s komunálními odpady. 

c) 
Ve spolupráci s kolektivními systémy zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro 
elektrozařízení, zejména malá a tyto sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné správy 
v registru míst zpětného odběru. 

d) Využívat a podporovat informační kampaně kolektivních systémů. 
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3.6.3 Odpadní baterie a akumulátory 

Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech podpořit zabezpečení a dosažení: 

3.6.3.1 Cíle 

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

 

Indikátor 

 

Indikátor  Úroveň tříděného sběru 

Vyhodnocení 
indikátoru  

Číselná hodnota vyjádřená v (kg/obyvatele) 

 

3.6.3.2 Opatření 

a) Posilovat vazbu sběrné sítě na systém nakládání s komunálními odpady a sběrná místa 
zveřejňovat na portálu veřejné správy v registru míst zpětného odběru.  

b) Využívat a podporovat informační kampaně kolektivních systémů. 
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3.6.4 Odpadní pneumatiky 

V zájmu odpadového hospodářství České republiky prohloubit principy odpovědnosti 
výrobců za tuto komoditu a splnit: 

3.6.4.1 Cíle 

Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik 

 

Indikátor 

Indikátor  Úroveň tříděného sběru 

Vyhodnocení 
indikátoru  

Číselná hodnota vyjádřená v (kg/obyvatele) 

 

 

3.6.4.2 Opatření 

a) 

Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady s tím, že budou 
stanoveny parametry sběrné sítě za účelem minimalizace nákladů pro obce v oblasti nakládání 
s odpadními pneumatikami a sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné správy v registru míst 
zpětného odběru. 

b) Využívat a podporovat informační kampaně. 

 

 

3.7 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod 

3.7.1 Cíl 

Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod. 

 

Cíl vychází z odborných diskusí v rámci Evropské unie spojených s požadavky na revizi 
směrnice 86/278/EHS.  
 

Indikátor 

 

Indikátor  Nestanoven 

Vyhodnocení 
indikátoru  

Indikátor se na úrovni obce nevyhodnocuje 

 

3.7.2 Opatření 

a) 
Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních vod a množství těchto 
kalů využitých k aplikaci na půdu (kompostování a přímé použití kalů na zemědělské půdě). 

b) 
Na základě legislativně stanovených mikrobiologických a chemických parametrů důsledně 
kontrolovat kvalitu upravených kalů určených k aplikaci na půdu. 
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3.8 Odpadní oleje 

Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské 
zdraví a životní prostředí přijmout: 

3.8.1 Cíl 

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.  

 

Indikátor 

 

Indikátor  Množství sesbíraných odpadních olejů předaných k materiálovému a 
energetickému využití 

Vyhodnocení 
indikátoru  

Podíl sesbíraných odpadních olejů předaných k materiálovému a energetickému 
využití z celkového množství sesbíraných odpadních olejů 

 

3.8.2 Opatření 

a) Zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování s ohledem na 

jejich následné využití. 

b) Odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně energeticky využívat v souladu 

s platnou legislativou. 

c) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady. 

d) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpadními oleji. 
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3.9 Specifické skupiny nebezpečných odpadů 

 

3.9.1 Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů 

3.9.1.1 Cíle 

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.  

 

Indikátor 

 

Indikátor  Množství zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů v majetku obce 

Vyhodnocení 
indikátoru  

Slovní popis 

 

3.9.1.2 Opatření 

Lehce kontaminovaná zařízení a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů a objemem náplně 
menším než 5 l předat oprávněným osobám k nakládání s tímto druhem odpadu nebo dekontaminovat 
nejdéle do konce roku 2025. 

 

 

3.9.2 Odpady s obsahem persistentních organických látek 

3.9.2.1 Cíle 

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

 

Indikátor 

 

Indikátor  Nestanoven 

Vyhodnocení 
indikátoru  

Indikátor se na úrovni obce nevyhodnocuje 

 

3.9.2.2 Opatření 

a) Využívat informační kampaně zaměřené na možnost výskytu perzistentních organických 
znečišťujících látek v odpadech.  

b) Identifikovat zdroje možných úniků perzistentních organických znečišťujících látek. 
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3.9.3 Odpady s obsahem azbestu 

3.9.3.1 Cíl 

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

 

Indikátor 

 

Indikátor  Množství nových černých skládek tvořených odpady s obsahem azbestu 

Vyhodnocení 
indikátoru  

Slovní popis 

 

3.9.3.2 Opatření 

a) Provádět trvalou osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce při 
nakládání s azbestem.  

b) Ekonomicky zvýhodnit odstraňování odpadů s obsahem azbestu.  

 

 

3.10 Další skupiny odpadů 

 

3.10.1 Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z 
kuchyní a stravoven 

Za účelem zlepšení nakládání s uvedenými odpady, produkty a minimalizace nepříznivých 
účinků na lidské zdraví a životní prostředí přijmout následující cíle a opatření: 

3.10.1.1 Cíle 

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven4
 a vedlejších 

produktů živočišného původu5
 ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem 

z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, 
školy a další obdobná zařízení). 

 

  

                                                 
4 Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny 
k lidské spotřebě, a provádění směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních 
kontrol na hranici podle uvedené směrnice.  

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). 
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Indikátor 

 

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

Vyhodnocení 
indikátoru  

Procentuální meziroční nárůst samostatně sesbíraných biologicky 
rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného 
původu 

 

3.10.1.2 Opatření 

a) 
Podporovat systémy pravidelného sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a 
stravoven a vedlejších produktů živočišného původu do schválených zpracovatelských zařízení, 
zejména bioplynových stanic a kompostáren. 

b) 
Podporovat systémy sběru a svozu použitých stolních olejů a tuků od původců, z domácností, 
z veřejných stravovacích zařízení a centrálních kuchyní a domácností. 

c) 
Podporovat zařízení pro zpracování odpadních olejů a tuků, zvláště zařízení sloužících k výrobě 
energie (bioplynové stanice, zpracování na bionaftu nebo jiné produkty pro technické využití). 

d) 
Důsledně kontrolovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven 
a s vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1069/2009.  

 

Cíle jsou navrženy s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002o vedlejších 
produktech živočišného původu.  
 

 

3.10.2 Odpady železných a neželezných kovů 

V zájmu zajištění konkurenceschopného hospodářství a zvyšování soběstačnosti České 
republiky v surovinových zdrojích je stanoven:  

3.10.2.1 Cíl 

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

 

Indikátor 

 

Indikátor  Množství samostatně sesbíraných kovových odpadů a výrobků s ukončenou 

životností předaných k materiálovému využití 

Vyhodnocení 
indikátoru  

Procentuální meziroční nárůst sesbíraných kovových odpadů a výrobků 
s ukončenou životností předaných k materiálovému využití 
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3.10.2.2 Zásady 

a) 
Pohlížet na kovové odpady železných a neželezných kovů a odpady drahých kovů jako na 
strategické suroviny pro průmysl České republiky v souladu se Surovinovou politikou České 
republiky. 

b) 
Nakládat s železnými a hliníkovými šroty mimo odpadový režim výhradně na základě nařízení 
Rady (EU) č. 333/2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu 
přestávají být odpadem.  

c) 
Nakládat s měděným šrotem mimo odpadový režim výhradně na základě nařízení Komise (EU) 
č. 715/2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem. 

 

3.10.2.3 Opatření 

Rozšířit systém sběru kovů a zároveň počet míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností 
v rámci systémů zpětného odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, za účelem získání většího 
množství surovin strategických vzácných kovů. 

 

 

3.11 Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady 

V zájmu dosažení cíle vytvořit komplexní a přiměřenou síť zařízení k nakládání s odpady na 

celostátní úrovni, i regionální úrovni v souladu s principy „soběstačnosti a blízkosti“ 
a zároveň s úmyslem vycházet z hierarchie nakládání s odpady a podporovat moderní 
technologie s environmentálně přidanou hodnotou, bude vyvážená a efektivně fungující síť 
zařízení pro nakládání s odpady zahrnovat skupiny zařízení o různých kapacitách a významu, 
s ohledem na začlenění jednotlivých zařízení do systému hospodaření s odpady na lokální, 
regionální a nadregionální úrovni. Síť zařízení k nakládání s odpady by měla zahrnovat 
i moderní inovativní technologie. 

Síť zařízení k nakládání s odpady musí být optimálně nastavena hlavně z regionálního 
hlediska. Možnost získání povolení k provozu bude mít každé zařízení, které splní zákonné 
požadavky pro svůj provoz. Při plánování nových zařízení je třeba sledovat reálnou 
potřebnost, ekonomickou konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro nakládání s odpady 

v dané lokalitě. 

Optimalizace sítě zařízení bude umožněna rovněž díky finanční podpoře z Operačního 
programu Životní prostředí 2014 - 2020 v rámci realizace strukturální podpory Evropské unie 
pro Českou republiku. Operační program Životní prostředí 2014-2020 bude nastaven za 

účelem plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky. 
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3.11.1 Cíl 

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

 

Indikátor 

 

Indikátor  Nestanoven 

Vyhodnocení 
indikátoru  

Slovní popis 

 

3.11.2 Zásady 

a) Podporovat výstavbu zařízení v souladu s hierarchií pro nakládání s odpady. 

b) Navrhovat nová zařízení v souladu s legislativními, technickými požadavky a nejlepšími 
dostupnými technikami. 

c) Využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické úrovni. 

d) Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u kterých bude ekonomicky a technicky 
prokázána účelnost jejich provozování minimálně na lokální úrovni, vzhledem k přiměřenosti 
stávající sítě zařízení a v souladu s plány odpadového hospodářství. 

e) Při podpoře z veřejných zdrojů u materiálového využití biologicky rozložitelných odpadů klást 
důraz na dodržování uzavřeného cyklu, vyžadovat zajištění, nebo mít zajištěn odbyt pro využití 
kompostu na zemědělské půdě nebo k rekultivacím. 

f) Preferovat a z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u kterých je výstupem dále 
materiálově využitelný produkt. 

g) Zapracovat postupně požadavky na vytváření sítě zařízení do souboru výstupů územního 
plánování jako důležitý podklad pro rozhodování o dalším rozvoji (zejména průmyslových 
zón). 

h) Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů z veřejných prostředků. 

 

3.11.3 Opatření 

a) Průběžně vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na lokální úrovni.  

b) 
Na základě aktuálního stavu plnění cílů plánu odpadového hospodářství města stanovovat 
potřebná zařízení pro nakládání s odpady. 
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3.11.4 Sběr odpadů - zásady 

 

a) U záměrů typu sběrných dvorů bude zajištěno shromažďování papíru, kovů, plastů, skla, 
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálních odpadů a prostor pro místo zpětného 
odběru elektrických a elektronických zařízení. 

b) Podporovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů, se zahrnutím obalové 
složky, prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst v obcích, minimálně na 

papír, kovy, plasty a sklo, za předpokladu využití existujících systémů sběru a shromažďování 
odpadů, a pokud je to možné i systému vybraných výrobků s ukončenou životností, které jsou 
zajišťovány povinnými osobami tj. výrobci, dovozci, distributory. 

c) Podporovat tříděný sběr bioodpadů. 

d) Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů s cílem dosáhnout 
environmentálně šetrného nakládání s odpady. 
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3.12 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a 
zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl 

3.12.1 Cíle 

a) Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. 

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

jejichž vlastník není znám nebo zanikl. 

 

Indikátor 

 

Indikátor a) Množství nově vzniklých černých skládek 

Vyhodnocení 
indikátoru a) 

Slovní popis 

Indikátor b) Množství odklizených černých skládek a rekultivovaných starých zátěží 

Vyhodnocení 
indikátoru b) 

Slovní popis 

 

3.12.2 Opatření 

a) 
Efektivně využívat programy osvěty a výchovy za účelem zapojení veřejnosti do programů a 
akcí vedoucích k formování pozitivního postoje k udržení čistoty prostředí a správného 
nakládání s odpady.  

b) 
Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství (§ 47 zákona č. 
200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). 

c) 
Zaměřit kontrolní činnost na neoprávněné využívání obecních systémů k nakládání s odpady ze 

strany právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. 

d) 
Umožnit právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání jejich zapojení na základě 
vzájemné dohody do obecních systémů nakládání s odpady pokud o to projeví zájem. 

e) 
Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity spojené 
s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená.  

f) 
Optimalizovat systém a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni obce (směsného komunálního 
odpadu, vytříděných složek komunálních odpadů, objemného nebo nebezpečného odpadu, 
odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a čištění veřejných prostranství).  

g) 
Zavést komunikační kanál, přes který by občané měli možnost hlásit nelegálně uložené odpady 
na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných míst a kontejnerů. 

h) 
Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany samospráv 
obcí pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství včetně aktivit spojených 
s odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená. 

 

 

  


