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1. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST
A. Název dokumentu
Plán odpadového hospodářství města Hořovice.

B. Účel Plánu odpadového hospodářství města Hořovice
Důvodem pro zpracování POH je naplnění povinností, stanovené v § 44 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, protože roční produkce odpadů
překročila limit 1000 t ostatních odpadů.
Účelem Plánu odpadového hospodářství města Hořovice (dále jen POH) je v souladu
s principy udržitelného rozvoje, na základě povinností dle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., O
odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu s cíli POH ČR a POH
Středočeského kraje stanovit:
− výhled pro systém odpadového hospodářství města Hořovice na období 5 let,
− cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a
nebezpečných vlastností,
− opatření pro splnění cílů závazné části POH Středočeského kraje ve způsobech využití
odpadů a nakládání s nimi, v reálním časovém a ekonomickém scénáři,
− podmínky pro realizaci navrženého systému OH města,
− způsob organizačního a informačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství
města Hořovice,
− ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady ve městě Hořovice,
− způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POH,
− postup posouzení shody POH s příslušným POH kraje.
POH města Hořovice je zpracován podle Metodický návodu pro zpracování plánu
odpadového hospodářství původce doporučený a zpracovaný odborem odpadů MŽP.
Zpracovává se za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s
4
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nimi podle zákona. POH města Hořovice je ze zákona závazným podkladem pro rozhodovací
a jiné činnosti města v odpadovém hospodářství. Jádrem dokumentu jsou cíle a opatření
k rozvoji odpadového hospodářství na území města Hořovice.

C. Působnost a doba platnosti POH
POH města Hořovice je závazným podkladem pro jeho činnost. Platí a je závazný na
katastrálním území město Hořovice. POH se zpracovává minimálně na dobu 5 let od data
zpracování, tj. od roku 2016 do roku 2021 a musí být změněn při každé zásadní změně
podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek.

2. ANALYTICKÁ ČÁST
D. Identifikační údaje původce – města
D.1. Identifikační údaje města
Název obce:

Město Hořovice

Adresa:

Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

IČ:

00233242

Zastoupený:

Jiří Peřina, Dr. Ing., starosta

Tel.:

311 545 303, 721 574 480

E-mail:

perina@mesto-horovice.cz

Oficiální web:

www.mesto-horovice.eu

Oprávněná osoba jednat za obec:

Jiří Peřina, Dr. Ing., starosta

Kraj:

Středočeský kraj
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D.2. Historie, geografická a demografická charakteristika města
Historie
Území, na kterém se dnes město nachází, bylo osídleno již v 10. století. Jméno Hořovice
znamenalo buď ves lidí Hořových (z osobního jména Hoř vzniklého zkrácením původního
Hořislav či Hořimír), nebo ves lidí Horových (z příjmení Hora, kontaminací tvarů Hořice a
Hořovice).
Na přelomu 12. a 13. století zde páni z Hořovic (později ze Žirotína) vybudovali tvrz a
hospodářský dvorec (později přestavěný na Starý zámek). Pravděpodobně mezi léty 1303 a
1322 bylo Plichtou ze Žerotína a jeho synem při této osadě založeno město, vklíněné mezi
tzv. Rokli s potokem na straně západní a mělký úval zmíněného potůčku pod Hořičkami na
straně severovýchodní. Zakládací listina města se ale bohužel nedochovala, shořela patrně při
velkém požáru města v roce 1540, který zničil i ostatní městské písemnosti včetně všech
privilegií. Plichta ze Žerotína se synem Ješkem založil město Hořovice právem berounským a
přidal k němu 60 lánů dědin.
V polovici 14. století byly Hořovice rozděleny na dvě části, z nichž část s kostelem patřila
Habartu z Žerotína. Z této části se stala samostatná obec Velká Víska, která byla sloučena v
jeden celek s městem Hořovice až v roce 1919. Ze správního hlediska patřilo území dnešního
Hořovicka (a Berounska) nejprve pod tetínskou župu (11. až 12. stol.). Poté, co byla správní
funkce Tetína zrušena, tuto úlohu převzal od 13. stol. hrad Nižbor. Od té doby se v listinách
toto území označuje jako Podbrdský kraj.
V rámci správní reformy k Podbrdsku v roce 1714 připadl i dosavadní kraj Vltavský a tento
nový útvar byl nazván krajem Berounským. Až do roku 1960 byly Hořovice okresním
městem, do tehdejšího hořovického okresu patřil do roku 1936 také Beroun. Okres Beroun
vznikl v roce 1960 sloučením velké části bývalých okresů Beroun a Hořovice a připojením
několika obcí okresu Praha – Západ. V červenci 1974 byly při provádění územních změn čtyři
obce s celkem více než pěti tisíc obyvateli připojeny zpět k okresu Praha Západ.
V 19. století zajišťovala obživu většině obyvatel cvočkařská výroba, hřebíky a cvočky
místních kovářů zásobovaly i okolní země. S nárůstem konkurence v tomto oboru klesala
poptávka po hořovických cvočcích, a tak mnozí řemeslníci přicházeli o práci a v kraji
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zavládla chudoba, o čemž pojednává i Nerudův fejeton Výlet do kraje bídy. Co se
zaměstnanosti týká, velkým přínosem pro toto město i okolní obce bylo vybudování
průmyslové zóny v 6 km vzdáleném Žebráku v 90. letech 20. století.
Od 1. ledna 2003 jsou Hořovice obcí s rozšířenou působností (často jsou uváděny také jako
obec III. stupně), která byla definována na základě Zákona č. 314/2002 Sb., Vyhláškou
Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. pak byl vymezen její správní obvod. Na město Hořovice
byla přenesena významná část kompetencí Okresního úřadu Beroun po ukončení jeho činnosti
k 31. prosinci 2002. Správní obvod pověřeného Městského úřadu Hořovice představuje oblast
o rozloze 247 km2 s cca 27 000 obyvateli.

Geografická poloha a demografické údaje
Město Hořovice leží na severu brdských lesů, oblast historicky tvoří nedílnou součást tzv.
Podbrdska. V blízkosti města se rozprostírá CHKO Brdy, CHKO Křivoklátsko a Český kras,
cíle mnoha turistických stezek.
Město Hořovice spadá z hlediska územně správního pod Středočeský kraj (NUTS 3: CZ020),
okres Berou (NUTS 4: CZ0202). Středočeský kraj náleží do regionu soudržnosti Střední
Čechy (NUTS2). Město Hořovice (kód obce: CZ0202 531189) jsou obcí s rozšířenou
působností a jsou třetím nejlidnatějším městem v okresu Beroun, rozkládající se na území
9.55 km2.
Dle ČSÚ mělo město Hořovice k 1. 1. 2015 6 866 obyvatel. V tabulce č. 1: Vývoj počtu
obyvatel je znázorněn vývoj počtu obyvatel za posledních 5 let.
Tabulka 2.1: Vývoj počtu obyvatel města Hořovice
2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2019*

Rok zpracování POH

6815

6835

6851

6866

6883

6901

6935

2016

Zdroj: Český statistický úřad – počet obyvatel v obcích 2011 – 2015.


Předpokládaný nárůst obyvatel o 17 obyvatel za rok (dle průměrného nárůstu v předchozích letech)

Město překročilo hranici 6 000 obyvatel v roce 1989. Relativní blízkost významných
administrativních center ČR (Praha a Plzeň) a výborná dopravní dostupnost činí město stále
7
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přitažlivé, což se projevuje ve stoupajícím počtu obyvatelstva a rozšiřující se zástavbou na
okraji města
Město se oficiálně nečlení na místní části. Nepatří k němu žádné samostatně ležící vsi. V roce
1932 byly jako jeho příslušenství zmiňovány vesnice Tihava a Velká Víska. Tihava dnes patří
k obci Kotopeky a Velká Víska na východní straně splynula s Hořovicemi, ale její název
dosud nese katastrální území. Město tvoří urbanisticky poměrně kompaktní celek, ale sídliště
Karla Sezimy je od ostatní zástavby odděleno kopcem Dražovka. Části Sklenářka a Cintlovka
jsou pak od zbytku města odděleny jak frekventovanou silnicí, tak i kolejemi.
Město Hořovice má dvě katastrální území: Hořovice a Velká Víska. V katastrálním území
Hořovice se nacházejí základní sídelní jednotky Hořovice - historické jádro, Pod zámkem,
Sídliště, Sklenářka, Šibeniční kopec, U Červeného potoka, U podlužské silnice. V
katastrálním území Velká Víska se nacházejí ZSJ Zámek (do níž patří mimo jiné starý i nový
hořovický zámek a nemocnice), Dražovka (lesopark a sídliště Karla Sezimy), Pod Dražovkou
(východně od historického jádra Hořovic, patří tam Vísecké náměstí s kostelem svatého Jiljí a
hřbitov), U cihelny (statek jižně od nemocnice), Višňovka1.

D.3 Odpadové hospodářství města Hořovice – charakteristika
V současné době jsou v platnosti dva vnitřní dokumenty, které se týkají odpadového
hospodářství na území města Hořovice:
− Obecně závazná vyhláška Města Hořovice č. 1/2008 o stanovené systému
shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
− Obecně závazná vyhláška Města Hořovice č. 1/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.

1

Webové stránky města Hořovice, www. wikipedia.org
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Správu odpadového hospodářství města má na starosti paní Eva Podubecká odbor životního
prostředí

–

odpadové

hospodářství,

ovzduší;

tel:

311 545 329;

e-mail: odpady@mesto-horovice.cz.
D.3.1 Seznam společností a firem zabezpečující pro město nakládání s odpady
Veškeré služby týkající se odpadové hospodářství ve městě Hořovice zajišťuje společnost:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pracoviště Hořovice, Valdecká 826, 268 01
Hořovice, ICO 49356089. Kontaktní osobou je pan Emanuel Ráček. Společnost AVE
poskytuje činnosti a služby:
− svoz a odstranění směsného komunálního odpadu,
− svoz a dotřídění separovaných složek odpadu,
− zpracování biologického odpadu (kompostování),
− provoz skládky komunálního odpadu Hořovice – Hrádek,
− provoz sběrného dvora,
− kontejnerové služby.
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. vlastní svou techniku na svoz odpadu.
D.3.2. Svozové oblasti a jejich charakteristika
Svozová oblast města Hořovice představuje produkci odpadů z města Hořovice. Svozová
oblast představuje produkci odpadů od cca 6 800 obyvatel. Odpady z provozu domácností
jsou shromažďována do nádob o objemu 110 l (popelnice), případně kontejnerů, ty jsou
následně sváženy. Na celém území města je zabezpečen svoz KO, tudíž jsou vytvořeny dobré
předpoklady předcházení vzniku divokých skládek v blízkosti obytné zástav.
Svoz komunálního odpadu (dle legislativy je to veškerý odpad vznikající při činnosti
fyzických osob na území města, jedná se o odpad, který není separován) probíhá jeden krát
týdně na základě předem schváleného harmonogramu dle jednotlivých ulic každou středu
nebo pátek. Ve městě bylo v roce 2015 rozmístěno 2000 nádob na směsný komunální odpad.
Ve městě jsou taktéž rozmístěny kontejnery na separovaný odpad – kontejnery na papír,
nápojové kartony, plasty a sklo. Každý materiál se shromažďuje odděleně, do speciálních
nádob pro sběr dané komodity. V roce 2015 bylo ve městě Hořovice 62 sběrných hnízd na
9
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tříděný odpad. Na území města se nacházelo 66 žlutých kontejnerů na plasty o objemu
1 100 l. 65 modrých kontejnerů na papír o objemu 1 100 l. Sklo je tříděno odděleně na bílé a
barevné, ve městě bylo rozmístěno celkem 63 kontejnerů na sklo o objemu 1 500 l nebo 2 500
l. Nádoby na separovaný odpad jsou sváženy dle druhu separované komodity. Dvakrát týdně
je prováděn svoz plastů (tj. 104 x za rok), svoz papíru je prováděn jedenkrát týdně (tj. 52 x za
rok). Kontejnery na sklo jsou sváženy dle plnění.
Taktéž v Hořovicích najdeme dva označené červené kontejnery na drobný elektroodpad –
jeden je umístěn na křižovatce ulic Anýžova a Svatopluka Čecha a druhý ve Višňovce na
křižovatce ulic Višňová a U Remízku,
Sběr biologického odpadu (organická hmota, která v sobě váže spousty živin, které lze ve
formě kompostu vracet do půdy) probíhá v období od 1. dubna do 30. listopadu každé
pondělí, v zimní sezónu od 1. prosince do 31. března probíhá svoz co 14 dnů. Ve městě je
rozmístěno 1 097 nádob na bioodpady (domácí kompostárny a sběrné nádoby), do kterých
mohou občané odkládat odpad ze zahrad a údržby zeleně a kuchyňský odpad rostlinného
původu z domácností. Odpad mohou občané odnášet také do sběrného dvora. Tento odpad je
využíván v kompostárně, kterou vlastní město Hořovice. Část odpadu je využívána občany ke
kompostování (domácí kompostéry).
Dále jsou ve městě Hořovice umístěny 4 nádoby na textil (v režimu zákona o odpadech)
a 2 nádoby na textil, které slouží pro účely prevence a charity.
Velkoobjemový odpad a nebezpečné odpady jsou shromažďovány ve sběrném dvoře.
Nepoužitelné (prošlé) léky lze, v souladu se zákonem 378/2007 Sb., o léčivech, odevzdávat
v lékárnách na území města.
Skládka Hořovice - Hrádek je v provozu každý všední den od 6:30 do 15:30 (v zimním
období od října do března do 7:00 do 15:30) a v sobotu od 8:00 do 12:00. Na skládku mohou
občané odevzdávat např. starý nábytek, koberce či staré oblečené. V případě, že občané
nemohou na skládku odpad odvést, může k nim být kontejner přistaven a po naložení je
odvezen zpět na skládku. V areálu skládky Hrádek v Hořovicích je občanům k dispozici také
sběrný dvůr.
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Ve sběrném dvoře mohou občané odevzdávat elektroodpad zdarma – jedná se o zpětný odběr
(tudíž nezáleží na tom, jestli jsou občané z Hořovic). Dále mohou občané ve sběrném dvoře
odevzdávat nebezpečné odpady (zbytky barev, vyjeté oleje, prázdné obaly od nebezpečných
látek, AKU baterie atd.) – tyto služby mají zdarma pouze občané z Hořovic, kteří se prokáží
občanským průkazem. Ve sběrném dvoře se dále dají odevzdat zářivky, výbojky, monočlánky
aj.

E. Zpracovatel Pánu odpadového hospodářství města Hořovice
Název subjektu:

Myland, s.r.o.

Adresa:

Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4

IČ:

25714848

Zastoupený:

Jiří Fiurášek, jednatel

Hlavní řešitelé:

Jiří Fiurášek, Ing. Svatava Divínová

Tel., e-mail:

+420 777 317 817; fiurasek@myland.cz

DIČ:

CZ25714848

+420 776 677 277; sdivinova@gmail.com

F. Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby
nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění
Pro zpracování POH města Hořovice byly využity data z evidence odpadů vykazovaná
městem Hořovice za období 2012 – 2015. Tabulky byly vytvořeny dle Metodického návodu
odboru odpadů MŽP pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce. Data jsou
uvedeny za poslední 4 roky.

F.1. PRODUKCE ODPADŮ
Celková produkce odpadů města Hořovice v období 2012 – 2015 je uvedena v následující
tabulce 2.2.1. Souhrnná tabulka uvádí přehled množství odpadů, jejichž původcem je město
11
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Hořovice v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkce odpadu na jednoho
obyvatele v roce 2015.
Celková produkce odpadů města Hořovice v letech 2012–2015 mírně kolísá. Obecně lze
konstatovat, že v celém sledovaném období (kromě roku 2013) docházelo k mírnému
snižování vyprodukovaných odpadů. Největší množství odpadu bylo vyprodukováno v roce
2013, a to 2333,236 t. Ve srovnání s rokem 2013 bylo v roce 2015 vyprodukováno o
208,499 t méně.
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Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Kat. číslo
odpadu

Tabulka 2.2.1: Celková produkce odpadů města Hořovice v období 2012 - 2015

Produkce [t/rok]
2012

2013

2014

Změna produkce [%]
2015

13/12

14/13

15/14

Měrná
produkce
v roce 2015*
[kg/obyv.]

130208

Jiné motor. Oleje

N

0,869

0,820

0,551

0,718

0,944

0,672

1,303

0,11

150101

Papírový, lepenkový obal

O

122,840

122,305

121,560

112,980

0,996

0,994

0,929

16,45

150102

Plastové obaly

O

131,260

149,200

127,580

142,380

1,137

0,855

1,116

20,74

150107

Skleněné obaly – barevné

O

57,690

48,880

39,750

37,840

0,847

0,813

0,952

5,51

150107

Skleněné obaly – bílé

O

16,440

9,720

19,120

x

0,591

1,967

2,79

150110

Obaly s NL

N

0,542

0,799

1,935

0,752

1,471

2,422

0,095

0,11

150202

Absorp. činidla s NL

N

0,039

0,008

0,205

x

x

0,00

160103

Pneumatiky

O

6,400

7,650

8,130

6,570

1,195

1,063

0,808

0,96

160107

Olejové filtry

N

0,024

0,020

0,002

0,013

0,833

0,1

6,5

0,002

160113

Brzdové kapaliny

N

0,004

x

x

x

0,00

160507

Vyřaz. anorg. chem. s NL

N

0,366

0,480

0,645

0,697

1,311

1,344

1,081

0,10

160601

Olověné akumulátory

N

0,060

0,045

0,030

0,075

0,75

0,66

2,5

0,01

170101

Beton

O

0,970

8,770

1,240

0,780

9,041

0,141

0,629

0,11
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170301

Asfalt. směsi s dehtem

N

0,212

0,255

0,345

0,124

1,203

1,353

0,359

0,02

170302

Asfaltové směsi

O

49,590

90,050

36,770

32,630

1,816

0,408

0,887

4,75

170503

Zemina, kamení s NL

N

0,890

x

x

x

0,00

170504

Zemina, kamení

O

5,320

6,600

16,276

0,629

0,121

0,96

170605

Staveb. materiály
obsahující asbest

N

0,060

x

x

x

0,009

170904

Směsné stav. Odpady

O

7,550

7,090

5,330

0,939

0,491

1,532

0,78

180109

Jiná nepouž. Léčiva

N

0,001

0,008

8

x

x

0,00

200201

Biolog. rozlož. odpad

O

534,940

490,880

200203

Jiný biolog. nerozlož. Od

O

200113

Rozpouštědlo

N

200114

Kyselina

N

200117

Fotochemikálie

N

200119

Pesticidy

N

200125

Jedlý olej a tuk

O

200127

Barvy a lepid.-nebez.

N

0,055

86,590

54,450

3,480

0,005

540,740

459,530

0,918

1,102

0,849

66,93

13,960

12,560

x

x

0,899

1,83

0,027

0,150

0,091

5,4

5,55

0,02

x

x

x

0,00

x

x

x

0,00

0,004

x

x

x

0,00

0,002
0,005

1,294

0,030

0,020

0,020

x

0,66

1

0,003

1,566

1,335

1,018

1,21

0,852

0,763

0,15
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200132

Ostatní léčiva

N

200140

Kovy

O

200301

Směsný komunální odpad

O

1205,690

1069,900

200302

Odpad z tržišť

O

250,280

200303

Uliční smetky

O

136,260

200307

Objemný odpad

O

CELKEM

0,029

2288,176

0,033

0,028

0,011

1,138

0,848

0,393

0,002

0,462

x

x

x

0,07

1058,450

1076,120

0,888

0,989

1,017

156,73

21,310

25,910

25,870

0,843

1,216

0,999

3,77

147,230

113,780

94,990

1,081

0,773

0,835

13,83

62,440

27,820

42,270

x

0,446

1,519

6,16

2333,236

2188,260

2079,677

1,019

0,938

Zdroj dat: Evidence odpadů města Hořovice.
*Vztaženo k počtu obyvatel města k 1. 1. 2015 (6 866 obyvatel)

x Nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce)
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Graf 2.2.1: Celková produkce odpadů města Hořovice v období 2012 – 2015
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Zdroj: vlastní zpracování, 2016.

Tabulka 2.2.1 a graf 2.2.1 poskytují přehled o celkové produkci všech odpadů produkovaných městem Hořovice v období let 2012–2015, a to na
základě údajů z Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Hořovice.
Při analýze celkové produkce odpadů města Hořovice bylo zjištěno, že v letech 2012–2015 měla produkce odpadů klesající tendenci (kromě roku
2013). Celková produkce odpadů dosáhla v roce 2015 hodnoty 2079,677 t, což je v přepočtu na 1 obyvatele 302,89 kg odpadu, což je pod
16
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celostátním průměrem. Oproti předcházejícímu roku došlo k poklesu produkce odpadů o 108,583 t. Největší podíl na odpadech má komunální
odpad, biologicky rozložitelný odpad a uliční smetky.

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Kat. číslo
odpadu

Tabulka 2.2.2: Celková produkce komunálních odpadů města Hořovice v období 2012 – 2015
Produkce [t/rok]

Změna produkce [%]

2012

2013

2014

2015

13/12

14/13

15/14

Měrná
produkce
v roce 2015
[kg/obyv.]

150101

Papírový, lepenkový obal

O

122,840

122,305

121,560

112,980

0,996

0,994

0,929

16,45

150102

Plastové obaly

O

131,260

149,200

127,580

142,380

1,137

0,855

1,116

20,74

150107

Skleněné obaly - barevné

O

57,690

48,880

39,750

37,840

0,847

0,813

0,952

5,51

150107

Skleněné obaly - bílé

O

16,440

9,720

19,120

x

0,591

1,967

2,79

200113

Rozpouštědlo

N

0,005

0,027

0,150

0,091

5,4

5,55

0,02

200114

Kyselina

N

x

x

x

0,00

200117

Fotochemikálie

N

x

x

x

0,00

200119

Pesticidy

N

0,004

x

x

x

0,00

200125

Jedlý olej a tuk

O

200127

Barvy a lepid.-nebez.

N

0,0055

0,002
0,005

1,294

0,30

0,020

0,020

x

0,66

1

0,003

1,566

1,335

1,018

1,21

0,852

0,763

0,15
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200132

Ostatní léčiva

N

200140

Kovy

O

200201

Biolog. rozlož. odpad

O

200203

Jiný biolog. nerozlož. od

O

200301

Směsný komunální odpad

O

1205,69

200302

Odpad z tržišť

O

200303

Uliční smetky

O

200307

Objemný odpad

O

CELKEM

0,029

0,011

1,138

0,848

0,393

0,002

0,462

x

x

x

0,07

540,740

459,530

0,918

1,102

0,849

66,93

13,960

12,560

x

x

0,899

1,83

1069,900

1058,450

1076,120

0,888

0,989

1,017

156,73

25,280

21,310

25,910

25,870

0,843

1,216

0,999

3,77

136,260

147,230

113,780

94,990

1,081

0,773

0,835

13,83

62,440

27,820

42,270

x

0,446

1,519

6,16

534,940

1680,403

0,033

0,028

490,880

1639,339

1539,942

1603,2635

0,976

0,939

1,041

233,56

Zdroj dat: Evidence odpadů města Hořovice.
*Vztaženo k počtu obyvatel města k 1. 1. 2015 (6 866 obyvatel)

x Nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce)

Celková produkce komunálních odpadů města Hořovice je relativně vyrovnaná cca okolo 1600 t/rok, kromě roku 2014, kdy bylo vyprodukováno
1539,972 t/rok. V roce 2015 bylo vyprodukováno 1603,235 t/rok. V přepočtu na 1 obyvatele bylo v roce 2015 vyprodukováno 233,56 kg za rok.
Komunální odpad se podílí na celkové produkci odpadů města Hořovice ze 77 %. Vývoj produkce komunálních odpadů je shodný s vývojem
celkové produkce odpadů.
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Graf 2.2.2: Celková produkce komunálních odpadů města Hořovice v letech 2012–2015
v členění:
−

Směsný komunální odpad,

−

objemný odpad,

−

využitelné složky komunálního odpadu vč. BRO,

−

uliční smetky a ostatní nevyužitelný odpad
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500

Směsný KO
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Rok

Zdroj: vlastní zpracování, 2016.

Z grafu 2.2.2 lze vyčíst, že z hlediska množství tvoří největší položku směsný komunální
odpad (nevytříditelné složky komunálního odpadu) a druhou největší položkou jsou
využitelné složky komunálního odpadu. Celková produkce směsného komunálního odpadu
v letech 2012–2015 je relativně vyrovnaná. V roce 2015 bylo vyprodukováno celkem
1603,635 t směsného komunálního odpadu, což je v přepočtu na 1 obyvatele města 156,73 kg
směsného komunálního odpadu.
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Graf 2.2.3: Separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech 2012–
2015

350
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300
250
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2012

2013

2014

2015

Rok

Zdroj: vlastní zpracování, 2016.

Výše uvedený graf 2.2.3 znázorňuje množství jednotlivých využitelných složek komunálního
odpadu. Ve městě Hořovice se třídí papír, sklo a plasty (včetně PET). Celkové množství
využitelných složek vyseparovaných z komunálního odpadu kolísá. V roce 2015 bylo celkem
vytříděno 312,320 t těchto komodit, což je v přepočtu na 1 obyvatele města 45,49 kg.
Z hlediska množstevního vyseparují občané nejvíce plastů. V roce 2015 občané vytřídili
142,380 t plastových obalů.
Druhou nejvíce separovanou komoditou je papír. U této komodity je ve sledovaném období
patrný mírně klesající trend. Celkem bylo v roce 2015 vytříděno 112,980 t papíru.
Třetí separovanou komoditou je sklo, které se separuje odděleně na barevné a bílé, kdy
z celkového pohledu je více vyseparováno barevného skla. Celkem bylo v roce 2015
vyseparováno 56,960 t skla, z toho 37,840 t skla barevného. Ve sledovaném období je patrné,
že množství této vyseparované komodity meziročně kolísá.
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Na území města Hořovice jsou samostatně sbírány také biologicky rozložitelné odpady. Tyto
odpady jsou následně kompostovány v komunitní kompostárně, kterou vlastní město
Hořovice.
Graf 2.2.4: Produkce biologicky rozložitelného odpadu ve městě Hořovice v letech
2012–2015
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Zdroj: vlastní zpracování, 2016.

Na výše uvedeném grafu 2.2.4 je zobrazena produkce biologicky rozložitelného odpadu ve městě Hořovice
v období 2012–2015. V roce 2015 bylo vyprodukováno 459,53 t/rok, což je ve sledovaném období nejnižší
hodnota. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu o 81,21 t/rok. Tento pokles byl částečně způsoben nárůstem
používání domácích kompostérů občany.
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Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Kat. číslo odpadu

Tabulka 2.2.3: Celková produkce nebezpečných odpadů města Hořovice v letech 2012 - 2015

Produkce [t/rok]

Změna produkce [%]

2012

2013

2014

2015

13/12

14/13

15/14

Měrná
produkce
v roce 2015
[kg/obyv.]

130208

Jiné motor. oleje

N

0,869

0,820

0,551

0,718

0,944

0,672

1,303

0,11

150110

Obaly s NL

N

0,542

0,799

1,935

0,752

1,471

2,422

0,095

0,11

150202

Absorp. činidla s NL

N

0,039

0,008

0,205

x

x

0,00

160107

Olejové filtry

N

0,024

0,020

0,013

0,833

0,1

6,5

0,002

160113

Brzdové kapaliny

N

0,004

x

x

x

0,00

160507

Vyřaz. anorg. chem. s NL

N

0,366

0,480

0,645

0,697

1,311

1,344

1,081

0,10

160601

Olověné akumulátory

N

0,060

0,045

0,030

0,075

0,75

0,66

2,5

0,01

170301

Asfalt. směsi s dehtem

N

0,212

0,255

0,345

0,124

1,203

1,353

0,359

0,02

170503

Zemina, kamení s NL

N

0,890

x

x

x

0,00

170605

Staveb. materiály obsahující
asbest

N

x

x

x

0,009

180109

Jiná nepouž. léčiva

N

0,001

0,008

8

x

x

0,00

200113

Rozpouštědlo

N

0,055

0,005

0,091

5,4

5,55

0,02

200114

Kyselina

N

x

x

x

0,00

200117

Fotochemikálie

N

x

x

x

0,00

0,002

0,060

0,027
0,002

0,005
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200119

Pesticidy

N

200127

Barvy a lepid.-nebez.

N

10294

1,566

200132

Ostatní léčiva

N

0,029
4,056

CELKEM

0,004

x

x

x

0,00

1,335

1,018

1,21

0,852

0,763

0,15

0,033

0,28

0,011

1,138

0,848

0,393

0,002

4,039

4,900

3,626

0,996

1,213

0,74

0,528

Zdroj dat: Evidence odpadů města Hořovice.
*Vztaženo k počtu obyvatel města k 1. 1. 2015 (6 866 obyvatel)

x Nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce)

Graf 2.2.5: Celková produkce nebezpečných odpadů města Hořovice v období 2012–2015
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Zdroj: vlastní zpracování, 2016.
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V tabulce 2.2.3 a grafu 2.2.5 je znázorněna produkce nebezpečných odpadů produkovaných
městem Hořovice v období 2012–2015, a to na základě údajů z evidence odpadů města
Hořovice. Tabulka zobrazuje přehled množství vyprodukovaných nebezpečných odpadů,
změnu produkce a měrnou produkci odpadu na 1 obyvatele v roce 2015.
Jak je patrné z grafu, největší produkce nebezpečných odpadů byla v roce 2014, a to 4.9 t/rok.
Hlavní podíl nebezpečného odpadu mají v roce 2015 barvy a lepidla obsahující nebezpečné
látky (kat. 200127), obaly s nebezpečnými látkami (kat. 150110) a jiné motorové oleje (kat.
130208). V roce 2015 bylo celkem vyprodukováno 3,626 t nebezpečných odpadů, v přepočtu
na 1 obyvatele města bylo v daném roce vyprodukováno 0,528 kg nebezpečného odpadu.
Oproti předchozímu roku došlo ke snížení množství produkce nebezpečných odpadů o
1,274 t, což můžeme spojovat se zlepšením fungování systému zpětného odběru.
Hlavní druhy nebezpečných odpadů produkované městem Hořovice jsou uvedeny
v následující tabulce 2.2.4. V tabulce je uvedeno 10 druhů nebezpečných odpadů v pořadí dle
množství a významnosti z hlediska vývoje nakládání s nebezpečnými odpady ve městě. Dále
jsou v tabulce uvedeny důvody produkce nebezpečných odpadů, potencionální rizika
s využitím kódů nebezpečných vlastností (H1–H15), opatření k omezení produkce/rizik a
očekávaná produkce v roce 2016.
Nebezpečné odpady vznikají následujícími způsoby:
a) vytříděním z velkoobjemových kontejnerů,
b) odevzdáním ve sběrném dvoře.
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Tabulka 2.2.4: Identifikace hlavních druhů nebezpečných odpadů města Hořovice v období 2012–2015

2

Pořadí
podle
hmotnosti

Kat. číslo
odpadu
(pořadí
podle
hmotnosti)

1.

200127

2.

Produkce [t/rok]

Název druhu
odpadu

Důvody
produkce2

2012

2013

2014

2015

Barvy a lepid.nebez.

1,294

1,566

1,335

1,018

1,4

150110

Obaly s NL

0,542

0,799

1,935

0,752

1,4

3.

130208

Jiné motor. oleje

0,869

0,820

0,551

0,718

1,4

4.

160507

Vyřaz. anorg. chem.
s NL

0,366

0,480

0,645

0,697

1,4

5.

200113

Rozpouštědlo

0,055

0,005

0,027

0,150

1,4

6.

170301

Asfalt. směsi
s dehtem

0,212

0,255

0,345

0,124

4

1 – technologický průběžně vznikající odpad;
2- odpad vznikající jednoráz. Opatřením (investiční akce, odstranění starých ekologických zátěží, apod.);
3- odpad vzniklý v důsledku nestandartních stavů (havárie, snižování skladových zásob surovin, apod.);
4- oddělený sběr mobilní i stacionární (sběrné dvory)

3

1 – je k řešení problematiky odpadu přijato opaření v rámci POH
0 – v rámci POH není nutno problematiku odpadu řešit

4

Vlastí odborný odhad
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Potencionální
rizika
H3-B, H13,
H14
H3-B, H4, H5,
H13, H14
H3-B, H5,
H14, H15
H3-B,H4, H5,
H-14
H3-A, H4, H8,
H14
H3-B, H12,
H14

Opatření
k omezení
produkce/rizik3

Očekávaná
produkce
20164

1

0,95

1

0,7

1

0,61

1

0,75

1

0,20

1

0,15
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Olověné
akumulátory
Staveb. materiály
obsahující asbest

7.

160601

0,060

0,045

8.

170605

9.

160107

Olejové filtry

0,024

0,020

10.

200132

Ostatní léčiva

0,029

0,033

0,030

0,075

4

0,060

1,4

0,002

0,013

1,4

0,28

0,011

1,4

Zdroj: vlastní zpracování, 2016.

Tabulka 2.2.5: Seznam nebezpečných vlastností odpadů (dle zákona o odpadech)
Kód
HP 1
HP 2
HP 3
HP 4
HP 5
HP 6
HP 7

Vlastnosti odpadu, které je činí nebezpečnými
Kód
Výbušné
Žíravé
HP 8
Oxidující
Infekční
HP 9
Toxické pro reprodukci
HP 10
Hořlavé
Mutagenní
HP 11
Dráždivé – dráždivé pro kůži a
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu
pro oči
Toxicita pro specifické cílové
Senzibilizující
HP 13
orgány/ toxicita při vdechnutí
Akutní toxicita
Ekotoxický
HP 14
Odpad schopný vykazovat při
nakládání s ním některou z výše
Karcinogenní
HP 15
uvedených nebezpečných vlastností,
kterou v době vzniku neměl

Zdroj: Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014 o odpadech a o zrušení některých směrnic
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H6, H8, H12,
H13,H14
H5, H7, H14,
H15
H3-A, H4, H5,
H13, H14
H3-B, H5, H14

1

0,050

1

0,06

1

0,010

1

0,01

F.2. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Kat. číslo
odpadu

Tabulka 2.3.1: Způsob nakládání s odpady města Hořovice v roce 2015

Nakládání 2015 (t/rok)
Kódy R1– R13

Kódy D1–D15

Kódy N1–N7
s výjimkou N3

Soulad s POH kraje

N3

ano

130208

Jiné motor. Oleje

N

R12

0,718

x*

x

150101

Papírový, lepenkový obal

O

R3

112,98

x*

x

150102

Plastové obaly

O

R3

142,38

x*

x

150107

Skleněné obaly – barevné

O

R5

37,84

x*

x

150107

Skleněné obaly – bílé

O

R5

19,12

x*

x

150110

Obaly s NL

N

x*

x

160103

Pneumatiky

O

R12

6,570

x*

x

160107

Olejové filtry

N

R4

0,013

x*

x

160113

Brzdové kapaliny

N

D10

0,004

x*

x

160507

Vyřaz. anorg. chem. s NL

N

D10

0,697

x*

x

160601

Olověné akumulátory

N

x*

x

D10

R4

0,075
27
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Ne

x

x

Plán odpadového hospodářství
města Hořovice

Září 2016

170101

Beton

O

N1

0,78

x*

x

170504

Zemina, kamení

O

N1

6,6

x*

x

170904

Směsné stav. Odpady

O

N1

5,33

x*

x

200201

Biolog. rozlož. odpad

O

x*

x

200203

Jiný biolog. nerozlož. Od

O

D1

12,56

x*

x

200113

Rozpouštědlo

N

D10

0,15

x*

x

x

200119

Pesticidy

N

R5

0,004

x*

x

x

200125

Jedlý olej a tuk

O

R3

0,002

x*

x

200127

Barvy a lepid.-nebez.

N

x*

x

200140

Kovy

O

x*

x

200301

Směsný komunální odpad

O

D1

1076,120

x*

x

x

200302

Odpad z tržišť

O

D1

25,87

x*

x

x

200303

Uliční smetky

O

D1

94,63

x*

x

x

200307

Objemný odpad

O

D1

42,27

x*

x

x

Zdroj dat: Evidence odpadů města Hořovice.

R3

459,53

D10
R4

1,0275

0,462

N3

x* Všechny odpady byly předány oprávněné osobě
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2,36

Nakládání s komunálními odpady je ve městě Hořovice ošetřeno obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška stanovuje
povinnosti v oblasti:


Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky:
− směsné plasty, nápojové kartony,
− sklo,
− papír,
− odpad ze zeleně (např. tráva, listí),
−

objemný odpad (např. železo),

− ostatní využitelný odpad (např. zemina),
− směsný odpad,
− vánoční stromky,
− kovový odpad.
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto
sběrné nádoby a zařízení:
− sběrné nádoby (popelnice, kontejnery),
− odpadkové koše,
− speciální sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad,
− kontejnery,
− mobilní kontejnery na velkoobjemový odpad,
− sběrný dvůr v areálu společnosti AVE CZ Hořovice s.r.o.

Všechny odpady vyprodukované na území města jsou předávány oprávněným osobám – AVE
CZ Hořovice s.r.o., k jejich dalšímu zpracování nebo odstranění. V tabulce 2.4.1 je uvedeno,
jakým konečným způsobem bylo s jednotlivými odpady nakládáno.
Nesoulads POH Středočeského kraje lze spatřit v neplnění cílů týkajících se omezení
skládkování odpadů, zvýšení materiálového využití komunálních odpadů a snižování
skládkování BRKO. V roce 2015 bylo na skládku uloženo 1076,12 t směsného komunálního
odpadu a 42,27 t objemného odpadu (veškerá produkce města).
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Tabulka 2.3.2: Celková produkce a nakládání s odpady města Hořovice v roce 2015
Ostatní odpady
2015

Popis

(t/rok)
2076,051

Nebezpečné
odpady 2015

(%)
99,83

(t/rok)
3,626

(%)
0,17

Odpady celkem
2015
(t/rok)
2079,677

(%)
100

Produkce celkem
Úprava nebo využití (mimo
337,1515
16,21
0,00
0,00
337,1515
16,21
R12), včetně N1, N2
1738,87
83,61
0,00
0,00
1738,87
83,62
Skládkování
0,00
0,00
3,6195
0,17
3,6195
0,17
Spalování
459Předání jiné oprávněné
Všechny odpady jsou předávány oprávněné osobě
osobě
Zdroj dat: Evidence odpadů města Hořovice.

V roce 2015 bylo městem Hořovice vyprodukováno celkem 2079.677 t odpadu. Veškeré
odpady byly předány oprávněným osobám k jejich dalšímu zpracování nebo odstranění.
Z tabulky 2.3.2 je patrné, že nejvíce odpadů bylo uloženo na skládku, a to 83,62 %, zbylá část
odpadů byla upravována nebo využita.
Graf 2.3.1: Celková produkce a nakládání s odpady města Hořovice v roce 2015

83,62%
Využití

Skládkování

16,21%

Spalování

0,17%

Zdroj: vlastní zpracování, 2016.

V roce 2015 bylo z celkové produkce 2079,677 t odpadů pouze 337,1515 t odpadů předáno
k dalšímu materiálovému využití a recyklaci. Negativem je skládkování většiny směrného
odpadu a objemného odpadu.
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Tabulka 2.3.3: Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města Hořovice
v roce 2015

Popis
Produkce
celkem
Úprava nebo
využití (mimo
R12), včetně
N1, N2
Skládkování
Spalování
Předání jiné
oprávněné
osobě

Ostatní odpady
2015

Z OO*BRKO
2015

Nebezpečné
odpady 2015

Odpady celkem
2015

(t/rok)

(%)

(t/rok)

(%)

(t/rok)

(%)

(t/rok)

(%)

1143,0805

100

459,530

100

1,183

100

1603,7935

100

322,0815

28,18

459,53

100

0,00

0,00

781,6115

48,73

820,99
0,00

71,82
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1,183

0,00
100

820,99
1,183

51,2
0,074

Všechny odpady jsou předávány oprávněné osobě

Zdroj dat: Evidence odpadů města Hořovice.

*OO – Ostatní odpady
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Graf 2.3.2: Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města Hořovice v roce
2015

48,73%
Využítí
51,20%

Skládkování
Spalování

0,07%

Zdroj: vlastní zpracování, 2016.

V roce 2015 bylo městem Hořovice vyprodukováno celkem 1603,7935 t komunálních
odpadů. Veškeré komunální odpady byly předány oprávněným osobám k jejich dalšímu
zpracování nebo odstranění.
Z tabulky 2.3.3 a grafu 2.3.2 je patrné, že 51,2 % komunálních odpadů bylo ukládáno na
skládky. Upravováno nebo dále využito bylo 48,73 % komunálních odpadů a 0,07 % bylo
spalováno.
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Tabulka 2.3.4: Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu města Hořovice v období 2014–2015
Druh vytříděného odpadu
(kat.číslo odpadu)

2014

2015

(t/rok)

(%)

Převažující způsob
sběru/kg/obyv.5

(t/rok)

(%)*

Převažující způsob
sběru/kg/obyv.

Papír

121,560

7,58 %

SN, SD

112,980

7,05 %

SN, SD

Plasty (směsné)

127,580

7,96 %

SN, SD

142,380

8,88 %

SN, SD

-

-

SN, SD
SN, SD
SN, SD

56,96
37,840
19,120
0,462

3,55 %
2,36 %
1,19 %
0,29 %

SN, SD
SN, SD
SN, SD

PET (pokus se sbírá odděleně)

-

-

Sklo celkem

49,47

3,09 %

 sklo barevné
 sklo bílé
Kovy
Biologicky rozložitelný komunální
odpad (BRKO) bez papíru
Nebezpečný odpad (z KO)
Objemný odpad

39,750
9,720
-

2,48 %
0,61 %
-

540,740

33,73 %

SN, SD, VOK

459,530

28,66 %

SN, SD, VOK

1,392
27,820

0,87 %
1,74 %

SD
SD, VOK

1,183
42,270

0,74 %
2,64 %

SD
SD, VOK

918,032

57,26 %

-

872,725

54,43 %

-

Celkem
Zdroj dat: Evidence odpadů města Hořovice.

* % vůči celkovému objemu komunálních odpadů

Z tabulky 2.3.4 je patrné, že meziročně došlo k poklesu vytříděného odpadu o 45,307 t. Z vytříděného odpadu se nejvíce podílí na komunálním
odpadu Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), a to téměř ze 30 %. Celkově se v roce 2015 vytříděný odpad podílel na komunálním
odpadu 54,43 %.

5

SN – Sběrné nádoby; SD – Sběrné dvory; PS – Pytlový sběr; MS – Mobilní sběr, VOK – Velkoobjemový kontejner
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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:


výbojky a zářivky,



pneumatiky,



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

Podrobnosti provedení zpětného odběru jsou ošetřeny vyhláškou č. 237/2002 Sb., o
podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších
předpisů.
Město Hořovice má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy ASEKOL, s.r.o.;
ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o. a ECOBAT s.r.o.

ASEKOL, s.r.o.
Společnost ASEKOL, s.r.o. 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.

ECOBAT s.r.o.
ECOBAT s. r. o. byl založen jako nezisková organizace v roce 2002 na základě tzv.
Dobrovolné dohody mezi Ministerstvem životního prostředí a Českým sdružením výrobců a
dovozců přenosných baterií. V prosinci roku 2009 získala společnost ECOBAT s.r.o.
oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k provozování kolektivního systému pro
zpětný odběr použitých baterií.
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F.3. ZAŘÍZENÍ NA VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ
Město samo neprovozuje žádné zařízení k nakládání s komunálním ani jinými odpady pouze využívá sběrný dvůr provozovaný společností AVE CZ
Hořovice s.r.o..

Tabulka 2.4.1: Provozovaná zařízení k nakládání s odpady
Název
zařízení/majitel
zařízení

Skládka SOO3

Kompostárna

Kód
zařízení

IČZ:
CZS00748

IČZ:
CZS00749

Uvedení do
provozu /
Předpokládané
ukončení
provozu

1994/2023

1994/
nestanoveno

Projektovaná
kapacita
zařízení v
(t/rok)

Kapacitní využití
v roce 2015 v (%)
k celkové roční
projektované
kapacitě

Provozovatel/místo
provozu
(nakládání)

Kódy
zpracovaných
odpadů

Souhlas
k provozování
do/rok

758 000 m3

Nelze stanovit;
není stanovena
roční projektovaná
kapacita skládky,
ale pouze celková

AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
/Areál -Skládka
odpadů SOO3 a
kompostárna
Hořovice – Hrádek

široké
spektrum
odpadů

není stanoven

AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
/Areál -Skládka
odpadů SOO3 a
kompostárna
Hořovice – Hrádek

02 01 03
02 01 07
02 03 04
02 06 01
03 01 01
03 01 05
03 03 01
15 01 03
17 02 01
17 05 04
17 05 06
19 05 03
19 08 05
20 01 08

není stanoven

10 000 t / rok

31%
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20 01 38
20 02 01
20 02 02
20 03 02
Biodegradační
plocha

Sběrný dvůr

Výkup kovů

IČZ:
CZS00520

IČZ:
CZS01998

IČZ:
CZS01998

2011/
nestanoveno

20 000 m3

15%

2008/
nestanoveno

Okamžitá
kapacita 150 t,
roční kapacita
600 t papíru a
500 tun plastu

0,6%

2013/
nestanoveno

Okamžitá
kapacita 150 t,
roční kapacita
600 t papíru a
500 tun plastu

0%

Zdroj: Vlastní šetření, 2016.
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AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
/Areál -Skládka
odpadů SOO3 a
kompostárna
Hořovice – Hrádek
AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
/Areál -Skládka
odpadů SOO3 a
kompostárna
Hořovice – Hrádek
AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. /
Areál -Skládka
odpadů SOO3 a
kompostárna
Hořovice – Hrádek

široké
spektrum
odpadů

není stanoven

široké
spektrum
odpadů

není stanoven

široké
spektrum
odpadů
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Název
zařízení/majitel
zařízení

Skládka SOO3

Kompostárna

Kód
zařízení

Tabulka 2.4.2: Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO)

IČZ:
CZS00748

IČZ:
CZS00749

Uvedení do
provozu /
Předpokládané
ukončení
provozu

1994/2023

1994/
nestanoveno

Projektovaná
kapacita
zařízení v
(t/rok)

Kapacitní využití
v roce 2015 v (%)
k celkové roční
projektované
kapacitě

Provozovatel/místo
provozu
(nakládání)

Kódy
zpracovaných
odpadů

Souhlas
k provozování
do/rok

758 000 m3

Nelze stanovit;
není stanovena
roční projektovaná
kapacita skládky,
ale pouze celková

AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
/Areál -Skládka
odpadů SOO3 a
kompostárna
Hořovice – Hrádek

široké
spektrum
odpadů

není stanoven

AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
/Areál -Skládka
odpadů SOO3 a
kompostárna
Hořovice – Hrádek

02 01 03
02 01 07
02 03 04
02 06 01
03 01 01
03 01 05
03 03 01
15 01 03
17 02 01
17 05 04
17 05 06
19 05 03
19 08 05
20 01 08
20 01 38
20 02 01

není stanoven

10 000 t / rok

31%
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20 02 02
20 03 02

Sběrný dvůr

Výkup kovů

IČZ:
CZS01998

IČZ:
CZS01998

2008/
nestanoveno

Okamžitá
kapacita 150 t,
roční kapacita
600 t papíru a
500 tun plastu

2013/
nestanoveno

Okamžitá
kapacita 150 t,
roční kapacita
600 t papíru a
500 tun plastu

0,6%

0%

Zdroj: Vlastní šetření, 2016.
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AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
/Areál -Skládka
odpadů SOO3 a
kompostárna
Hořovice – Hrádek
AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. /
Areál -Skládka
odpadů SOO3 a
kompostárna
Hořovice – Hrádek

široké
spektrum
odpadů

široké
spektrum
odpadů

není stanoven
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F.4: PROGNÓZA VÝVOJE
Tabulka 2.5.1: Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních odpadů a dalších odpadů města Hořovice
Celková produkce odpadů
Odpad
Komunální odpady (KO)

2015

2017

(t/rok)

(%)

1603,2635

100 %

2019

(t/rok)

1643,35

(%)

100

(t/rok)

1684,43

(%)

100

Vybrané složky z komunálního odpadu
Papír

113

7,05 %

116

7,06 %

116

6,89 %

PET + Plasty směsné

142

8,86 %

146

8,88 %

149

8,85 %

Sklo

57

3,56 %

58

3,53 %

60

3,56 %

Kovy

0,5

0,03 %

0,5

0,03 %

0,5

0,03 %

Nebezpečné látky vyseparované z KO

1,2

0,07 %

1,1

0,07 %

1

0,6 %

Objemný odpad

42

2,62 %

41

2,5 %

40

2,37 %

Biologicky rozložitelný odpad

460

28,7 %

472

28,5 %

484

28,7 %

Zbytkový směsný odpad

133

8,3 %

136

8,28 %

136

8,07 %

0

0%

0

0%

0

0%

948,7

59,2 %

970,6

59,1 %

990,5

1076,120

67,1 %

1103

67,12 %

1131

59,3 %
67,14 %

Stavební odpad
Celkem vyseparováno
Směsný komunální odpad

Zdroj: Evidence odpadů města Hořovice, vlastní technický odhad, 2016.
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Výše uvedená prognóza vychází ze všech dostupných údajů, které se odrážejí v údajích za rok
2015. Při stanovování prognózy se vycházelo z vývoje odpadů do roku 2015. Do budoucna se
nepředpokládá žádná výrazná změna struktury ani počtu obyvatelstva a neplánuje se ani
zásadní změna charakteristiky města.
Prognóza vývoje produkce KO pro rok 2017 a 2019 předpokládá nárůst vybraných složek o
2,5 % za rok (v závislosti na růstu ekonomiky, spotřeby domácností a vývoje počtu obyvatel).
U látek vyseparovaných z KO, tzn. papír, plasty, sklo je předpokládán nárůst také o 2,5 %,
kromě papíru, kdy se hodnota od roku 2017 ustálí. Vývoj celkové produkce kovů
předpokládáme stabilní. Vývoj produkce nebezpečných látek vyseparovaných z KO
předpokládáme, že se bude snižovat, kdy předpokládaná produkce v roce 2019 bude 1 t/rok.
Prognóza vývoje objemného odpadu pro rok 2017 a rok 2019 předpokládá pokles v produkci
tohoto odpadu. V roce 2015 dosáhlo město Hořovice cca 6 kg objemného odpadu na
obyvatele. Předpokládá se, že město v roce 2019 dosáhne cca 5,77 kg objemného odpadu na 1
obyvatele.
U biologicky rozložitelného odpadu je předpoklad nárůst produkce do roku 2017, poté se
předpokládá stagnace. Stagnace produkce se předpokládá na základě zlepšení nakládání
s BRKO, především díky domácímu a komunitnímu kompostování. Již dnes je v zákoně o
odpadech zakotveno, že město stanoví obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím
katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky. Obec je od 1. ledna
2015povinna zajisti místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů, a to
minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.
Produkce nebezpečných odpadů bude do budoucna mírně klesat. Ostatní separace
z komunálních odpadů mírně vzroste.
Z výše uvedené prognózy je nejdůležitější zjištění, že podle platné legislativy stanovující
limity pro ukládání BRKO na skládky musí město Hořovice snižovat podíl BRKO uloženého
na skládku. Důležité je, aby město co nejvíce dbalo na správné třídění, domácí a komunitní
kompostování, díky kterému lze předcházet jeho vzniku.
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stávajícího

způsobu

nakládání

s odpady

s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních
předpisech

Kat. číslo
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Tabulka 1.6.1: Vyhodnocení způsobu nakládání s odpady města Hořovice v roce
2015 – neshody
Kód stávajícího
způsobu
nakládání s
odpadem

200301

Směsný komunální odpad

O

D1

§9a zákona o odpadech

200307

Objemný odpad

O

D1

§9a zákona o odpadech

Neshoda s požadavky
zákona

Zdroj. Vlastní šetření, 2016.

Odpady jsou předávány oprávnění osobě, dle zákona o odpadech, k využití a odstranění.
Separované složky jsou předávány k materiálovému využití a směsný komunální odpad je
odvážen na skládku.
Z vyhodnocení způsobu nakládání s odpady města v roce 2015 vyplynula jedna neshoda,
která se týká §9a zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve kterém je
zakotvena povinnost upřednostňovat využití odpadů před jejich odstraněním. Jedná se
především o skutečnost, že veškerý směsný komunální odpad a objemný odpad je skládkován.
V současné době však není možné vzhledem k ekonomickým podmínkám a neexistenci
vhodného zařízení v kraji s tímto odpadem nakládat jinak.
V zákoně o odpadech je definována závazná hierarchie 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.
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Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě
posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním
prokáže, že je to vhodné.
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3. NÁVRHOVÁ A SMĚRNÁ ČÁST
H. Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství města se
závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje
Závazná část plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje je závazným podkladem
pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti
odpadového hospodářství. V POH kraje je stanoveno:
Tabulka 2.7.1: Porovnání POH města Hořovice se závaznou částí POH Středočeského
kraje


zásady pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných

Číslo opatření

vlastností,

3.1.1.1.A
3.1.1.1.B
3.1.1.1.C
3.1.1.1.D
3.1.1.1.E
3.1.1.1.F
3.1.1.1.G
3.1.1.1.H

Soulad
nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje

Název opatření

Ano

Ne

Předcházení vzniku odpadů z hlediska
množství a nebezpečných vlastností,
materiálové využití odpadů (kromě
využití uvedeného pod písm.d/,
energické využití odpadů,
materiálové
využití
odpadů
v podzemních prostorách a na povrchu
terénu (rekultivace a terénní úpravy),
konečné odstranění odpadů skládkováním
na skládkách s vyuţitím energie,
konečné odstranění odpadů bez využití
energie,
konečné odstranění odpadů formou
skládkování
U původců odpadů i u oprávněných osob
je podporováno zavádění systémů
environmentálního managementu EMAS
a ISO 14 000 (například jako jedno z
44

Podporováno

Podporováno

Vysvětlivky
v případě
neshody a
definice
podmínek
dosažení
souladu
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kritérií při výběrových řízeních).

3.1.1.1.I

3.1.1.1.J



Jsou podporovány projekty zavádění
metod bezodpadové technologie a čistší
produkce (například pro zvýšení kvality
kalů z ČOV).
Občané kraje jsou v rámci informačních
kampaní informováni a motivováni k
omezování
produkce
komunálních
odpadů (například v oblasti bioodpadů).

Podporováno

Podporováno

zásady pro vytváření integrovaného systému nakládání s odpady (bez konkrétních

Číslo opatření

opatření)

3.1.2.1.A
3.1.2.1.B
3.1.2.1.C

3.1.2.1.D

3.1.2.1.E

3.1.2.1.F

Soulad
nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje

Název opatření

Ano
Výstavba zařízení je v souladu s
prioritami a strategickými cíli kraje v
oblasti odpadového hospodářství.
Stavba je plánována v souladu s územně
plánovací dokumentací daného území.
Provoz zařízení neohrozí lidské zdraví,
okolní prostředí, splní všechny zákonné
požadavky a technické normy a
nepřekročí stanovené emisní limity.
Provoz zařízení nezatíží neúměrně
infrastrukturu území, ve kterém je stavba
plánována.
Navrhovaná technologie zvažovaného
zařízení je na úrovni BAT (nejlepší
dostupná technologie), případně se jedná
o technologii prověřenou dlouhodobým
provozem v ČR nebo v zahraničí.
Odpady potřebné jako vstupní surovina
pro provoz zařízení jsou ve spádovém
území k dispozici.

3.1.2.1.G

Je zajištěn odbyt koncových produktů.

3.1.2.1.H

Je preferována zejména výstavba a
provoz regionálních či nad regionálních
45

Ne

Podporováno
Podporováno
Podporováno

Netýká se města

Netýká se města

Netýká se města
Netýká se města
Podporováno

Vysvětlivky
v případě
neshody a
definice
podmínek
dosažení
souladu

Plán odpadového hospodářství
města Hořovice

3.1.2.1.I

zařízení z důvodu lepší rentability a tím
nižší dosahované ceny za zpracování
odpadů, vyšší míry dodržování provozní
a technologické kázně a efektivnější
možnosti kontroly.
Není podporována výstavba a provoz
zařízení
umístěných
ve
zvláště
chráněných územích ve smyslu zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, nakládajících s
odpadem, který má původ mimo tato
území.

Netýká se města

zásady pro nakládání s komunálními odpady,

Číslo opatření



Září 2016

3.1.2.2.A

3.1.2.2.B

3.1.2.2.C

Soulad
nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje

Název opatření

Ano
Ve všech obcích s více než 1.000
obyvateli je podporována výstavba
sběrných dvorů (u obcí nad 5.000
obyvatel v rozsahu 1 sběrný dvůr na 5 až
8.000 obyvatel). Sběrné dvory budou
zejména sloužit pro shromažďování
objemných odpadů, odpadů ze zeleně,
výrobků s povinností zpětného odběru a
nebezpečných
složek
komunálních
odpadů.
Je podporován provoz stávajících
dotřiďovacích linek využitelných složek
komunálních odpadů, pokud jejich
technologie bude obsahovat třídění,
lisování nebo drcení odpadů a jejich roční
kapacita bude minimálně 1.000 t odpadů
v jedné směně. Výstavba nových
dotřiďovacích linek je podporována jen v
těch oblastech, kde tato zařízení doposud
chybí.
Je podporována výstavba zařízení pro
konečné
využití
a
zpracování
komunálních
odpadů
regionálního
významu včetně zařízení pro energetické
46

Ne

Podporováno

Netýká se
původce

Netýká se
původce

Vysvětlivky
v případě
neshody a
definice
podmínek
dosažení
souladu
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využití.

zásady pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,

Číslo opatření



Název opatření

Ano

3.1.2.3.A

3.1.2.3.B

3.1.2.3.C

3.1.2.3.D

Je podporován rozvoj domácího a
komunitního kompostování, zejména ve
vesnické a příměstské zástavbě.
Jsou podporovány aktivity vedoucí k
uplatnění
kompostů
vzniklých
z
biologicky
rozložitelných
odpadů
například při rekultivaci skládek, důlních
děl, bývalých průmyslových zón apod. i
aktivity vedoucí k přímé i nepřímé
aplikaci
biologicky
rozložitelných
odpadů na k tomu účelu vhodné
zemědělsky obdělávané půdy.
Jsou shromažďovány, vyhodnocovány a
zveřejňovány informace o bilanci
produkce BRKO a zpracovatelských
kapacit na území kraje.
Je podporováno budování a provozování
zařízení
na
materiálové
využití
(kompostárny) a energeticko-materiálové
využití (bioplynové stanice) biologicky
rozložitelných odpadů včetně kalů z
ČOV.

Ne

Vysvětlivky
v případě
neshody a
definice
podmínek
dosažení
souladu

Podporováno

Netýká se
původce

Netýká se města

zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady,

Číslo
opatření



Soulad
nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje

Soulad
nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje

Název opatření
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definice
podmínek
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Ano

3.1.2.4.A

3.1.2.4.B
3.1.2.4.C
3.1.2.4.D

dosažení
souladu

Realizováno
předáním
oprávněné osobě
Realizováno
předáním
oprávněné osobě
Netýká se
původce
Netýká se
původce

zásady pro nakládání s ostatními odpady a použitými výrobky,

Číslo opatření



Je podporováno budování zařízení na
regeneraci
a
materiálové
vyuţití
nebezpečných odpadů v případě, ţe
takové zařízení bude z hlediska potřeb
kraje účelné.
Není podporováno budování nových
zařízení pro skládkování a spalování
nebezpečných odpadů (s výjimkou
zdravotnických odpadů).
Není podporováno budování nových
zařízení na zpracování odpadů s PCB.
Jsou upřednostňovány termické procesy
odstraňování zdravotnických odpadů.

Ne

3.1.2.5.A

3.1.2.5.B

Soulad
nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje

Název opatření

Ano
Je podporována recyklace stavebních
odpadů a vznik recyklačních deponií na
správních územích obcí s rozšířenou
působností (ORP) nesousedících s
hlavním městem Praha.
Je podporován rozvoj stávajících zařízení
pro úpravu nebo využití minerálních
olejů, baterií, akumulátorů, autovraků,
použitých
elektrozařízení,
případně
dalších odpadů, které mají nadregionální
či celostátní význam.

3.1.2.5.C

Jsou podporovány chráněné dílny
zabývající se zpracováním elektrozařízení
a elektroodpadů

3.1.2.5.D

Je podporováno vybudování zařízení pro
materiálové nebo energetické využití
opotřebovaných pneumatik.
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Ne

Podporováno

Realizováno
uzavřením
smlouvy s
kolektivními
systémy
Realizováno
uzavřením
smlouvy s
kolektivními
systémy
Realizováno
předáním
oprávněné osobě

Vysvětlivky
v případě
neshody a
definice
podmínek
dosažení
souladu

Plán odpadového hospodářství
města Hořovice

zásady pro skládky, terénní úpravy a rekultivace

Číslo opatření



Září 2016

3.1.2.6.A

3.1.2.6.B

3.1.2.6.C

3.1.2.6.D

Soulad
nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje

Název opatření

Ano
Na území kraje není podporována
výstavba skládek všech skupin v nových
lokalitách. Výstavba nových kazet u
stávajících skládek je možná.nebo
jsou povolovány pouze skládky s
minimální celkovou kapacitou víc než
250 tis.m3 a s roční kapacitou větší než
20.000 tun.
Je podporována přeměna stávajících
skládkových
areálů
na
centra
komplexního nakládání s odpady.
Pro terénní úpravy a rekultivace jsou
používány pouze neznečistěné výkopové
zeminy a hlušiny, upravené stavební a
demoliční odpady, respektive další inertní
odpady
obdobného
charakteru
a
vlastností a rekultivační výrobky a
materiály s příslušnými certifikáty. Jak
tyto výrobky tak všechny využívané
odpady musí svými vlastnostmi splnit
požadavky dané předpisy upravujícími
využití odpadu na povrchu terénu (v
současnosti je to vyhláška č. 294/2005
Sb.).
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Ne

Netýká se
původce
Netýká se
původce
Podporováno

Podporováno

Vysvětlivky
v případě
neshody a
definice
podmínek
dosažení
souladu

Závazná část POH města Hořovice je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti
příslušných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství. V rámci svého odpadového
hospodářství bude původce v maximální možné míře podporovat naplnění krajských cílů
stanovených v POH Středočeského kraje. Splnění strategických cílů a opatření podpoří
realizací svých vlastních dílčích cílů a opatření stanovených ve směrné části POH.
V následující tabulce 2.8.1.je rozepsáno porovnání s POH města Hořovice se závaznou částí
POH Středočeského kraje. Jsou zde vypsány jednotlivé cíle a opatření závazné části POH
Středočeského kraje. K těmto cílům a opatřením je poté přisouzena míra shody s POH města
Hořovice.

Tabulka 2.7.2: Porovnání POH města Hořovice se závaznou částí POH Středočeského
kraje – obecné cíle

Cíl A: Trvale probíhá informační kampaň zaměřená na zvýšení aktivního zapojení

Číslo
opatření

občanů do správného nakládání s komunálními odpady.

A.1.

A.2.

A.3.
A.4.

Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Název opatření
Zpracovat a pravidelně aktualizovat
komunikační strategii kraje s ohledem
na plnění cílů POH
Každoročně
realizovat
informační
kampaň s využitím dostupných nástrojů
(TV, internet, rozhlas, direkt mail,
venkovní akce apod.).
Vyžadovat, aby informační kampaně
pro občany byly nedílnou součástí
projektů obcí v oblasti nakládání
s komunálními odpady.
Vyhodnocovat pravidelně účinnost
kampaní.
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Podporováno

Podporováno
Podporováno

Vysvětlivky
v případě neshody a
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Cíl B: Obce a města kraje jsou dostatečně a pravidelně informovány o možnostech

Číslo
opatření

efektivního nakládání s KO.

B.1.
B.2.
B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

Název opatření
Organizovat pro zástupce obcí pravidelné
semináře na téma komunální odpady
v praxi.
Provozovat a aktualizovat internetový
portál zaměřený na nakládání s odpady.
Dokončit vývoj krajského informačního
systému o odpadech s cílem jeho co
nejširšího využití v praxi.
Vyhodnocovat, porovnávat a zveřejňovat
aktivity a výsledky obcí (například
v oblasti odděleného sběru využitelných
složek, zpětného odběru vybraných
výrobků a pod.).
Pravidelně
vyhodnocovat
bilanci
produkce BRKO a zpracovatelských
kapacit na území kraje.
Informovat města a obce o možnostech
získávání dotačních podpor ze zdrojů
kraje, ČR a EU, propagovat pozitivní
příklady získání a využití dotačních
prostředků.

Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Vysvětlivky
v případě neshody a
definice podmínek
dosažení souladu

Podporováno
Netýká se původce
Netýká se původce

Podporováno

Netýká se původce

Částečně
podporováno

Cíl C: Kraj aktivně podporuje zlepšování legislativních podmínek pro plnění cílů POH

Číslo
opatření

SK a pro efektivní nakládání s komunálními odpady.

Název opatření

Zlepšit postoj státu k energetickému
C.1. využívání komunálních odpadů a některých
jeho složek.
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Zlepšit metodiku pro stanovení podílu
BRKO v komunálních odpadech.
Změnit současný systém přerozdělování
C.3.
poplatků za ukládání odpadů na skládky.
Zlepšit podmínky pro trvale udržitelné
C.4.
financování nákladů na komunální odpady.
Zajistit minimálně bezplatný přístup obcí do
systémů zpětného odběru všech výrobků, na
C.5.
které je uplatňován princip odpovědnosti
výrobců.
C.2.

Netýká se původce
Netýká se původce
Netýká se původce
Netýká se původce

Cíl D: Je sledováno a vyhodnocováno dodržování právních předpisů a závazné části
POH StčK při nakládání s níže vyjmenovanými druhy odpadů a výrobků formou
systematických kontrol nebo specializovaných studií. Týká se zejména těchto skupin

Číslo
opatření

odpadů a výrobků:
Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Název opatření

Stavební odpady (zejména jejich využívání
D.1. pro terénní úpravy a rekultivace dle
vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
D.2. Kaly z ČOV

Podporováno
Nepodporováno

Odpady s obsahem azbestu (zejména
produkce při demolicích a rekonstrukcích,
D.3.
způsoby odstraňování, zákaz jejich
recyklace drcením)
Použité výrobky (týká se zvláště komodit,
D.4. kde převládá individuální plnění této
povinnosti ze strany výrobců)
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Podporováno
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definice podmínek
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Cíl E: Je podporována spolupráce kraje a obcí s kolektivními systémy na rozvoji
systémů zpětného odběru použitých výrobků (například přenosné baterie a

Číslo
opatření

akumulátory, elektrozařízení).

Název opatření

Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Vysvětlivky
v případě neshody a
definice podmínek
dosažení souladu

Vyhodnocovat
a
zveřejňovat
účinnosti
E.1. zpětného odběru/odděleného sběru jednotlivých Netýká se původce
komodit na území kraje.
Zveřejňovat informace o místech a podmínkách
zpětného odběru na území kraje (například Netýká se původce,
E.2.
umístěním
informací
na
portálu
je podporováno
www.stredoceske-odpady.cz).
Uplatňovat legislativní požadavky na míru
využití a recyklace při zpracování použitých
Netýká se původce
E.3.
výrobků v rámci udělování souhlasů dle § 14
zákona o odpadech.
Spolupracovat s kolektivními organizacemi na
informování měst a obcí o podmínkách
Podporováno
E.4.
zpětných odběrů a možnosti zapojení obcí do
kolektivních systémů.
Spolupracovat s kolektivními organizacemi na
programech environmentální osvěty pro občany
Podporováno
E.5.
a na programech environmentálního vzdělávání
pro školní mládež.

Cíl F: Jsou rozvíjeny systémy zpětného odběru použitých výrobků (pneumatiky,
minerální oleje, vozidla s ukončenou životností) s cílem snížit organizační a finanční

Číslo
opatření

zátěž měst a obcí.

F.1.

Název opatření
Sledovat a kontrolovat plnění zákonných
požadavků na dostatečnou dostupnost míst
zpětného odběru ze strany výrobců, povinných
osob a posledních prodejců.
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F.3.

Září 2016

Zajišťovat dostatečnou informovanost měst a obcí
na území kraje o podmínkách a principech
zpětného odběru použitých výrobků.
Aktivně prosazovat možnost bezplatného zapojení
obcí do systémů zpětnému odběru použitých
výrobků.


Podporováno
Podporováno

Indikované cíle

Cíl G: Trvale se zvyšuje využití komunálních odpadů na území kraje.
indikátor : měrná hmotnost využitých komunálních odpadů (kg/obyvatele/rok)
Skutečný stav v roce 2001
65 kg/obyvatele/rok
Skutečný stav v roce 2005
81 kg/obyvatele/rok
Skutečný stav v roce 2006
130 kg/obyvatele/rok
Cílový stav v roce 2008
93 kg/obyvatele/rok
Cílový stav v roce 2010
107 kg/obyvatele/rok
Účel
Cíl představuje snahu zajistit důsledné třídění využitelných složek komunálních odpadů a
jejich následné využití (materiálové, energetické, biologické atd.) a omezit množství
neupravených komunálních odpadů odstraňovaných skládkováním. Definovaný cíl vychází
z cíle POH ČR na zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % do r.2010 ve
srovnání s rokem 2000. Cíl Středočeského kraje zohledňuje reálné možnosti na území kraje a

Číslo
opatření

zachovává základní požadavek na zvyšování podílu využívaných komunálních odpadů.

G.1.

G.2.

Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Název opatření
Zvýšit technickou vybavenost sběrové sítě pro
využitelné složky KO, aby byla dostupná a
pohodlná pro občany jednotlivých obcí (doplnění
dostatečného množství sběrových nádob nebo
jiných sběrových prostředků tak, aby 1 sběrové
místo připadalo maximálně na 200 obyvatel a
donášková vzdálenost nepřekročila 170 m nebo
zavedení pytlového sběru z domácností).
Zajistit dostatečné informování obyvatel a obcí o
správných způsobech nakládání s komunálními
odpady.
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G.4.
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G.6.
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Pravidelně kontrolovat nakládání s využitelnými
KO u všech původců s cílem dosáhnout co
nejvyššího využití odpadů.
Zajistit dostatečnou podporu pro vytváření
infrastruktury k následné úpravě odpadů na
druhotné suroviny nebo jinak využitelnou formu
(dotřiďovací linky s požadovanou kapacitou a
vybavením odpovídající požadavkům na zařízení
v regionální síti zařízení).
Podpořit vytváření integrovaných systémů
nakládání s KO obcemi nebo svazky obcí ve
větších svozových oblastech s optimalizovaným
využitím regionálních i republikových zařízení na
konečné využití druhotných surovin nebo jinak
upravených odpadů.
Iniciovat změnu přístupu státu k energetickému
využití upravených i neupravených komunálních
odpadů jako jednoho z hlavních způsobů využití
KO.

Částečně
podporováno
Realizováno
předáním
oprávněné osobě

Podporováno

Netýká se původce

Cíl H: Zvyšuje se výtěžnost separovaného sběru využitelných složek komunálního
odpadu (papír, plasty, sklo barevné a bílé, nápojový karton) na území kraje.
indikátor : měrná hmotnost odděleně sebraných využitelných složek KO (kg/obyvatele/rok)
Skutečný stav v roce 2002
17 kg/obyvatele/rok
Skutečný stav v roce 2005
22 kg/obyvatele/rok
Skutečný stav v roce 2006
26 kg/obyvatele/rok
Cílový stav v roce 2008
33 kg/obyvatele/rok
Cílový stav v roce 2010
44 kg/obyvatele/rok
Účel
Zajistit zvýšení podílu vytříděných a využitých komunálních odpadů (včetně obalové složky)
pocházejících z domácností v návaznosti na plnění požadavků zákona o obalech a POH ČR.
Zvýšit účast obyvatel na uvědomělém nakládání s komunálním odpadem a především s jeho
využitelnými složkami.
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H.1.

H.2.
H.3.

H.4.

H.5.

H.6.
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Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Název opatření
Optimalizovat ve spolupráci s AOS využití sběrné
sítě v obcích (množství nádob, rozmístění nádob,
frekvence svozů) tak, aby bylo dosaženo vyšší
efektivity odděleného sběru jednotlivých komodit
z domovních odpadů.
Rozšířit oddělený sběr papíru na úroveň sběru
ostatních komodit.
Rozšířit oddělený sběr nápojových kartonů a
bílého skla v ucelených svozových oblastech.
Doplnit systém odděleného sběru využitelných
složek KO (zejména papír, kovy) o další
doplňkové způsoby sběru odpadů od občanů (např.
sběrné dvory, sběry ve školách, občasné sběry
zájmových organizací, výkupny surovin apod.
Zvýšit účast obyvatel na odděleném sběru
využitelných složek komunálních odpadů formou
dlouhodobých informačních kampaní na úrovni
kraje a jednotlivých obcí.
Pravidelně vyhodnocovat a zveřejňovat výsledky
odděleného sběru v obcích na webových stránkách
kraje.

Vysvětlivky
v případě neshody a
definice podmínek
dosažení souladu

Podporováno

Podporováno
Podporováno

Podporováno

Podporováno

Netýká se původce

Cíl I: Postupně se zvyšuje počet obcí, které na svém území provozují systém odděleného
sběru využitelných složek komunálních odpadů ve složení papír, plasty, sklo
(tzv.třísložkový systém sběru).
indikátor : podíl obcí s třísložkovým systémem sběru (% ze všech obcí kraje)
Stav v roce 2004
40% obcí
Stav v roce 2005
61% obcí
Stav v roce 2006
62 % obcí
Cílový stav v roce 2009
100 % obcí s počtem obyvatel ≥ 200 obyvatel
Cílový stav v roce 2012
100 % všech obcí
Účel
Zvýšení sběru využitelných složek komunálních odpadů u tří hlavních materiálových komodit
(papír, plast, sklo) za účelem materiálového, příp. energetického nebo jiného využití. Zvýšení
dostupnosti sběrové sítě pro občany ve všech obcích jako jeden z hlavních předpokladů
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aktivní účasti občanů na odděleném sběru využitelných KO. Podpora zákonné povinnosti
obcí-původců

odděleně

sbírat

a

předávat

k využití

maximální

možné

množství

produkovaných komunálních odpadů. Naplnění cílů zákona o obalech v integrovaném

Číslo
opatření

systému nakládání s komunálními a obalovými odpady založeném na spolupráci s obcemi.

Název opatření

Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

I.1.

Zajistit dostatečnou a dostupnou sběrovou síť při
kombinaci nádobového, pytlového a dalších
způsobů sběru pro komodity papír, plasty, sklo pro
všechny občany kraje.

Podporováno

Vysvětlivky
v případě neshody a
definice podmínek
dosažení souladu

Cíl J: Na území kraje se postupně snižuje podíl skládkovaných komunálních bioodpadů
(BRKO).
indikátor : podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ukládaného na
skládky vzhledem ke srovnávací základně v roce 1995 (%)
srovnávací stav v roce 1995
168 tis.t BRKO/rok
100 %
Skutečný stav v roce 2001
163 tis.t BRKO/rok
97 %
Skutečný stav v roce 2005
234 tis.t BRKO/rok
139 %
Skutečný stav v roce 2006
242tis tun BRKO/rok
144%
Požadovaný stav v roce 2010
126 tis.t BRKO/rok
75 %
Požadovaný stav v roce 2013
84 tis.t BRKO/rok
50 %
Požadovaný stav v roce 2020
59 tis.t BRKO/rok
35 %
Účel
Požadavek na snižování množství ukládaných BRKO je jednoznačně zformulován v v Plánu
odpadového hospodářství České republiky (nařízení vlády č. 197/2003 o Plánu odpadového
hospodářství České republiky) a dále ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Požadované kvóty jsou rovněž
obsaženy v této legislativě a vychází ze Směrnice 99/31/ES o skládkování. Evropská komise
letos oficiálně konstatovala, že 14 států EU včetně ČR tuto směrnici neplní.
Ke splnění náročného cíle povede pouze výstavba a provozování technologií, které umožňují
zpracovat a následně energeticky využít směsný komunální odpad jako hlavní zdroj
produkovaného BRKO. Všechny ostatní technologie jsou pro intenzivní zpracování směsného
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BRKO nepoužitelné nebo je lze využít jen omezeným způsobem (anaerobní digesce,
pyrolýza, kompostování apod.). Výstavba zařízení na energetické využívání komunálních
odpadů včetně BRKO není v současné době podporována ze strany státu a projektům tohoto
typu i při zapojení komunální sféry jsou kladeny značné překážky. Dokud se tato situace

Číslo
opatření

nezmění, nebude Středočeský kraj mít nástroj na plnění požadovaného cíle pro BRKO.

J.1.

J.2.

J.3.

J.4.

Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Název opatření
Dosáhnout revize stanovení podílu BRKO na
úrovni státem doporučené metodiky s ohledem na
změny skladby a produkce komunálních odpadů
v čase.
Dosáhnout změnu přístupu státu k uznání
energetického využití upravených i neupravených
komunálních odpadů jako jednoho z hlavních
způsobů využití BRKO a KO.
Podpořit na úrovni obcí a kraje domácí
kompostování a informovat obyvatele o nakládání
s kompostovatelnými
složkami
KO
prostřednictvím
dostupných
komunikačních
prostředků (letáky, internet, školení obcí, ostatní
média).
Rozšířit kompostovací zařízení a další technologie
na zpracování odpadů ze zeleně příp. dalších
vhodných biodegradabilních odpadů v obcích.

Vysvětlivky
v případě neshody a
definice podmínek
dosažení souladu

Netýká se původce

Netýká se původce

Podporováno

Podporováno

Cíl K: Na území kraje se snižuje množství produkovaných nebezpečných odpadů.
indikátor : maximální možná produkce nebezpečných odpadů
na území kraje (tis.t /rok)
stav produkce N odpadů v roce 2000
410 tis.t/rok
stav produkce N odpadů v roce 2005
195 tis.t/rok
stav produkce N odpadů v roce 2006
198 tis. t/rok
cílový stav v roce 2010
328 tis.t/rok(maximálně)
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Účel
Minimalizování vlivu nebezpečných odpadů na zdraví lidí a životní prostředí ve všech fázích
nakládání s nimi je jednou s priorit Plánu odpadového hospodářství ČR. POH ČR požaduje
snížit měrnou produkci N odpadů o 20 %. Z důvodů jednoduššího sledování dosahovaných
hodnot byl zvolen ve Středočeském kraji indikátor celkového množství produkovaných N

Číslo
opatření

odpadů.

K.1.

K.2.

K.3.
K.4.

Název opatření
Omezovat produkci nebezpečných odpadů ve
výrobě, zejména změnou výrobních procesů a
technologií produkujících nebezpečné odpady.
Odděleně shromažďovat nebezpečné odpady již
v místě jejich vzniku, tak aby zbytečně
nedocházelo ke kontaminaci většího než nezbytně
nutného
množství
odpadů
nebezpečnými
vlastnostmi.
Podporovat zavádění programů bezodpadových
technologií a čistší produkce do výrobních a
průmyslových firem.
Kontrolovat způsob nakládání s nebezpečnými
odpady ve výrobních a průmyslových firmách.

Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Vysvětlivky
v případě neshody a
definice podmínek
dosažení souladu

Netýká se původce

Podporováno

Netýká se původce
Netýká se původce

Cíl L: Dochází ke snižování podílu nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkovém
množství odpadů ze zdravotnictví.
Identifikátor : podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkovém množství
odpadů ze zdravotnictví (%)
stav v roce 2004
85 %
stav v roce 2005
87 %
stav v roce 2006
86%
cílový stav 2012
75 %
Účel
Přestože problematice odpadů ze zdravotnictví není v POH ČR věnována speciální pozornost,
jedná se o významnou skupinu odpadů vzhledem k vysoké potenciální nebezpečnosti
(radioaktivita, infekčnost) některých druhů odpadů. Podíl N odpadů v rámci zdravotnických
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odpadů je navíc sledován jako celostátně platný doplňkový indikátor (I-20). Cílová hodnota

Číslo
opatření

byla stanovena s ohledem na stávající ekonomické možnosti zdravotnických zařízení.

L.1.
L.2.
L.3.
L.4.

Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Název opatření
Omezovat spotřebu materiálů s obsahem toxických
složek a snižovat nebezpečné vlastnosti odpadů insitu ve zdravotnických zařízeních.
Zavádět systémy důsledné separace nebezpečných
odpadů ve zdravotnických zařízeních.
Podporovat zavádění programů čistší produkce ve
zdravotnických zařízeních.
Kontrolovat nakládání se zdravotnickými odpady
ve zdravotnických zařízeních.

Vysvětlivky
v případě neshody a
definice podmínek
dosažení souladu

Netýká se původce
Netýká se původce
Netýká se původce
Netýká se původce

Cíl M: Bude provedeno úplné odstranění nebo dekontaminaci zařízení a odpadů s
obsahem PCB na území kraje.
indikátory
Skutečný stav v roce 2004
Skutečný stav v roce 2005
Skutečný stav v roce 2006
Cílový stav v roce 2010

celková produkce odpadů
s obsahem PCB (t/rok)
13
34
32
0

celkové množství
skladovaných odpadů
s obsahem PCB (t)
33
62
91
0

Účel
PCB je nebezpečný kontaminant, který se kumuluje v životním prostředí. Z tohoto důvodu
byla jeho výroba v minulosti ukončena. Cíl striktně vychází z POH ČR. U starých zásob je
třeba provést důslednou inventarizaci odpadů a zařízení s obsahem PCB a provést jejich
dekontaminaci a odstranění. V průběhu doby stanovené ke konečnému odstranění těchto látek
z prostředí je třeba zabránit pronikání stávajících médií s obsahem PCB do jiných technických
kapalin, včetně případné následné kontaminace zemin při havarijním úniku těchto kapalin.
Konečné odstranění je třeba provést v souladu se světovými standardy.
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Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Název opatření

Zajistit dokončení a vyhodnocení inventarizace
zařízení s obsahem PCB větším než 5 dm3 a
stanovené
podmínky
pro
M.1. respektovat
dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o
koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB.
Zajistit v rámci kraje sběr a následné odstraňování
M.2. zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají
inventarizaci podle příslušné metodiky.

Vysvětlivky
v případě neshody a
definice podmínek
dosažení souladu

Netýká se původce

Netýká se původce

Cíl N: Zvyšuje se podíl využitých kalů z ČOV na celkové produkci těchto kalů na území
kraje.
indikátor : podíl využitých kalů z ČOV na celkovém množství kalů produkovaných
na území kraje (%)
Skutečný stav v roce 2002
60 %
Skutečný stav v roce 2005
54 %
Cílový stav v roce 2012
66 %
Účel
Produkce kalů z ČOV je doprovodným jevem procesů čištění odpadních vod. Tyto kaly jsou
problematické z hlediska jejich velkého množství (48 tis.t sušiny/rok), ale i z hlediska
biologické i potenciální chemické kontaminace. Při nezvládnutém využití těchto kalů hrozí
nejen ekologické škody, ale i podstatné zvýšení nákladů pro komunální sféru a občany. Cíl a

Číslo
opatření

navržené cílové hodnoty podporují obecněji stanovené cíle POH ČR.
Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Název opatření

Pravidelně monitorovat kvalitu kalů s ohledem na
další nakládání s nimi.
Provádět opatření ke snižování nebezpečných
N.2.
vlastností kalů (například jejich hygienizací).
Zavádět metody energetického využití kalů
N.3.
(například formou instalace bioplynových stanic).
N.1.
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Provést komplexní kontrolu/studii nakládání s kaly
na území kraje.
Podporovat zavádění metod čistší produkce u
N.5.
provozovatelů ČOV.
N.4.

Netýká se původce
Netýká se původce

Cíl O: Na území kraje se zvyšuje materiálová recyklace stavebních a demoličních
odpadů.
indikátor : množství recyklovaných (R5) stavebních a demoličních odpadů (tis.t/rok)
Stav v roce 2001
94 tis.tun/rok
Stav v roce 2005
185 tis.tun/rok
Stav v roce 2006
172 tis. tun/rok
Cílový stav v roce 2012
190 tis.tun/rok
Účel
POH ČR stanovuje cíle pro postupný nárůst využití stavebních a demoličních odpadů
z důvodu omezování negativního vlivu skládkování těchto odpadů na tvorbu krajiny a
z důvodu postupného nahrazování spotřeby primárních surovin. POH SK se zaměřuje pouze
na materiálovou recyklaci stavebních odpadů (kód nakládání R5), neboť kraj nepovažuje
terénní úpravy a rekultivace za optimální způsob využití všech druhů stavebních odpadů.
Cílová hodnota byla stanovena tak, aby bylo v roce 2012 využito 75 % z produkovaných

Číslo
opatření

recyklovatelných odpadů.

O.1.
O.2.
O.3.
O.4.
O.5.

Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Název opatření
Při stavbách, rekonstrukcích a demolicích zajistit
řízené nakládání s odpady.
Zavádět recyklaci stavebních odpadů jako součást
komunálních systémů nakládání s odpady.
Snižovat množství stavebních a demoličních
odpadů
odstraněných
skládkováním
nebo
využívaných pro terénní úpravy a rekultivace.
Podporovat recyklaci stavebních odpadů a vznik
recyklačních deponií na správních územích ORP
nesousedících s hlavním městem Praha
Podporovat uplatnění recyklátů ze stavebních
odpadů při investiční výstavbě.
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Cíl P: Na území kraje se trvale snižuje množství odpadů ukládaných na skládky.
indikátor : množství odpadů ukládaných na skládky (tis.t/rok)
Skutečný stav v roce 2000:
1 893 tis.t/rok
Skutečný stav v roce 2005
1 280 tis.t/rok
Skutečný stav v roce 2006
998 tis t/rok
Cílový stav v roce 2010:
1 500 tis.t/rok (maximálně)
Účel
Omezit skládkování odpadů bez jejich využití je trvalou prioritou nakládání s odpady v ČR a
negativní vlivy skládkování na životní prostředí jsou evidentní. Cíl stanovený POH ČR
ukládá omezit množství skládkovaných odpadů o 20 % v porovnání s výchozím rokem 2000 a

Číslo
opatření

tomu odpovídá i cílová hodnota POH SK.

P.1.

P.2.

Soulad nakládání
s odpady obce se
závaznou částí
POH kraje
Ano
Ne

Název opatření
Zvyšovat postupně zákonný poplatek za ukládání
odpadů na skládky a vyhodnocovat účinnost tohoto
ekonomického nástroje pro snižování množství
skládkovaných odpadů.
Sledovat, kontrolovat a vyhodnocovat dodržování
zákazu skládkování odpadů uvedených v prováděcí
vyhlášce.
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Netýká se původce

Podporováno

Vysvětlivky
v případě neshody a
definice podmínek
dosažení souladu

I. Přehled cílů POHo a opatření (programů) k jejich dosažení
(včetně termínů), které bude město realizovat
Přehled cílů a opatření závazné části Plánu odpadového hospodářství města Hořovice je
závazným dokumentem sloužící jako zásadní podklad v oblasti odpadového hospodářství
města. K jednotlivým opatřením je přiřazena odpovědnost, cílová hodnota, způsob
monitoringu, stanovení termínu a potřeba zdrojů.
V rámci svého odpadového hospodářství bude města Hořovice v maximální možné míře
podporovat naplnění krajských cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství
Středočeského kraje. Splnění strategických krajských cílů podpoří město Hořovice realizací
následujících cílů a opatření.
Tabulka 2.8.1: Přehled cílů a opatření (programů) k jejich realizaci


Směsný komunální odpad

Cíl POHo č. 1

Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Pokračovat v maximální možné
míře ve využívání stávajících
Termín
Průběžně
systémů nakládání s odpady, které
realizace:
je v souladu se závaznou částí POH
Středočeského kraje
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní, svozová firma
1a Využití stávajících systémů nakládání s odpady
Opatření A1, E3, I4, I5, J5, P2, P3, P4, Q2, Q5,
Udržování stávajících systémů

Činnosti
− Pokračovat v nastavených systémech nakládání
s odpady,
− Průběžně sledovat legislativní změny v oblasti
nakládání s odpady,
− Začleňovat případné legislativní změny
stávajících systémů nakládání s odpady ve městě,
− Realizovat pouze takové změny, které budou
v souladu se závaznou částí POH Středočeského
kraje.
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Způsob
monitoringu

Potřeba
zdrojů

Sledování vývoje
odpadového
hospodářství
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Porovnání současného stavu nakládání s odpady na území města se závaznou částí POH
Středočeského kraje identifikovalo jednotlivé způsoby a systémy nakládání s odpady, které
jsou již nyní v souladu se závaznou částí POH. Město Hořovice bude v maximální možné
míře pokračovat v již fungujících systémech způsobu nakládání s odpady. Odpovědní
pracovníci odboru životního prostředí budou také v rámci tohoto cíle průběžně sledovat
legislativní změny v oblasti nakládání s odpady a případné změny související s činností města
budou promítnuty i do stávajícího systému nakládání s odpady ve městě. Realizované změny
budou zohledňovat i požadavky závazné části POH Středočeského kraje.

Cíl POHo č. 1

Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Pokračovat v maximální možné
míře ve využívání stávajících
Termín
Průběžně
systémů nakládání s odpady, které
realizace:
je v souladu se závaznou částí POH
Středočeského kraje
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní, svozová firma
1b Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu
Opatření G.5
Svoz směsného komunálního odpadu pro 100 % obyvatel

Činnosti
− Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu
pro 100 % obyvatel města,
− Nabízet smluvní zajištění svozu původcům
odpadu, kteří nemají uzavřenou smlouvu
s oprávněnou osobou.

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Průběžně

Cca 6 – 6,5 mil.
Kč ročně

Směsný komunální odpad je dlouhodobě nejprodukovanějším odpadem města. Každý občan
má městem zajištěn pravidelný svoz odpadů, v místě trvalého pobytu hradí obci poplatek za
provozování systému nakládání s odpady. Povinností města je umožnit všem občanům zapojit
se do systému odpadového hospodářství města a pravidelně svážet směsný komunální odpad
od všech obyvatel města.
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Cíl POHo č. 1

Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Září 2016

Pokračovat v maximální možné
míře ve využívání stávajících
Termín
od 8/2016
systémů nakládání s odpady, které
realizace:
je v souladu se závaznou částí
POH Středočeského kraje
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní, svozová firma
1c Zajistit trvalé zvyšování výběru poplatků za komunální odpad
od občanů
Nespecifikována
100 % platících občanů města

Činnosti
− Navrhnout konkrétní opatření na zlepšení
stávajícího stavu
− Realizovat navržená opatření
− Posílit informovanost občanů o problematice
výběru poplatků za komunální odpad

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Sledování
stavu
zaplacených
poplatků

V rámci běžné
agendy

Poplatky za komunální odpad hrazené občany města tvoří nejvýznamnější část příjmů v
oblasti odpadového hospodářství. Dle údajů města Hořovice bylo v roce 2015 evidováno 7 %
neplatičů. Cílem pro nadcházející roky je zajistit výběr poplatků od 100 % občanů.
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Cíl POHo č. 2
Odpovědnost:
Název
opatření/programu

Září 2016

Udržovat nádoby na
shromažďování směsného KO
Termín
Průběžně
v počtu a stavu vyhovující
realizace:
potřebám obyvatel města
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní, svozová firma
2a Udržovat unifikované nádoby na shromažďování směsného KO
na standard 4-6 l/obyvatel/den; maximální docházková vzdálenost
100m

Vazba na závaznou
část POH kraje

Opatření G.5

Cílová hodnota:

Unifikované nádoby pro100 % občanů města
Způsob
monitoringu

Činnosti

− Požadovat od svozové firmy, aby zajistila
potřebné množství nádob na shromažďování
směsného KO
− Průběžné modernizovat nádoby na směsný KO
Průběžně
− Požadovat od svozové firmy modernizaci svozové
techniky z hlediska výkazu emisí, tak aby
splňovaly nejméně normu EURO V.

Potřeba zdrojů

Ano

V systému odpadového hospodářství jsou nádoby na shromažďování směsného KO ve
vlastnictví města. V roce 2015 celkem město vlastnilo 2 000 ks nádob na směsný komunální
odpad. Rozmístěná nádob ve městě je optimální a odpovídá standardům v naší republice. Do
budoucna bude nutné udržovat současný počet, za samozřejmost je považována pravidelná
obnova a modernizace.
Sběr a svoz odpadu od obyvatel zajišťuje na území města svozová firma. Pro omezení
množství emisí produkovanými svozovou technikou, pro snížení hlučnosti a optimalizaci
výkonu bude velmi vhodné požadovat po svozové firmě pravidelnou modernizaci svozové
techniky. V případě nákupu nové svozové techniky vyžadovat nejméně normu EURO V.
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Skládkování odpadů

Cíl POHo č. 3
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje

Snížit množství komunálních
Termín
Do 2020
odpadů odstraňovaných
realizace:
skládkováním
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
3a Snížit množství komunálního odpadů uloženého na skládku
Opatření 3.1.2A, 3.1.2B, 3.1.2C, P.2.

Snížit o 45 % množství komunálních odpadů uloženého na skládku
oproti roku 2015
Způsob
Potřeba zdrojů
Činnosti
monitoringu
− Podporovat dodržování hierarchie nakládání s
Náklady a
odpady
přínosy by se
Roční
− Ukládat odpady na sládku jen v případě, že s nimi
měly vyrovnat
hodnocení
nelze naložit jiným způsobem, v závislosti na
díky úspoře za
dle hlášení o
ekonomických podmínkách
skládky a
odpadech
− Prověřovat technické a ekonomické možnosti
odměny od
využití odpadů, které jsou ukládány na skládku
EKOKOMu
Cílová hodnota:
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Cíl POHo č. 3
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:
Činnosti

Září 2016

Snížit množství komunálních
Termín
Do 2020
odpadů odstraňovaných
realizace:
skládkováním
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
3b Uplatnit podmínku přednostního materiálového/energického
využití komunálního odpadu dle ekonomických možností města
Opatřeni 3.1.1.1A, 3.1.1.1B, 3.1.1.1C, 3.1.1.1D, 3.1.1.1E, 3.1.1.1F, 3.1.1.1G

Zvýšit materiálové/energické využití komunálního odpadu alespoň o
20 % oproti roku 2015
Potřeba
Způsob
monitoringu
zdrojů

− Ukládat odpady na sládku jen v případě, že s nimi
nelze naložit jiným způsobem
− Podle finančních možností předávat část směsných
komunálních odpadů ke spalování
− Při zpracování směsného komunálního odpadu, v
závislosti na technických a ekonomických
možnostech, upřednostňovat využívání směsného
komunálního odpadu před jeho odstraňováním.

Roční
hodnocení dle
hlášení o
odpadech

Dle ceníků
ve spalovně

Plán odpadového hospodářství ČR stanovuje cíl snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných
na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného
snižování. Tento cíl je také součástí krajského plánu odpadového hospodářství.
Město Hořovice vlastní skládku odpadů, ale pro podporu republikového cíle se bude snažit
maximálně snížit množství odpadů uloženého na skládku.
Město Hořovice bude při své činnosti, v závislosti na technických a ekonomických
možnostech, při nakládání s komunálními odpady upřednostňovat využívání směsného
komunálního odpadu před jeho odstraněním. Bohužel v současné době neexistuje v blízkém
okolí zařízení, které by umožňovalo materiálově využívat směsný komunální odpad.
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Separovaný sběr

Cíl POHo č. 4
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Maximalizovat oddělený sběr
Termín
Průběžně
využitelných složek odpadu
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
4a Podporovat a motivovat k separaci využitelných složek
komunálního odpadu přímo u občanů
Opatřeni 3.1.1.1A, 3.1.1.1B, 3.1.1.1C, 3.1.1.1D, 3.1.1.1E, 3.1.1.1F, 3.1.1.1G

Nestanovena
Způsob
monitoringu

Činnosti
− Podporovat dodržování hierarchie nakládání s odpady
− Pravidelně informovat občany o správných způsobech
nakládání s komunálními odpady
− Správné označení kontejnerů na tříděný odpad

Cíl POHo č. 4
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje

Průběžně

Potřeba
zdrojů
Nestanoveno

Maximalizovat oddělený sběr
Termín
Do 2020
využitelných složek odpadu
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
4b Zvýšit podíl vytřízených složek – papír, sklo, plasty
Opatřeni G.1, G.2.,H.1., H.2.,H.3., I.1.

Více než 25 % podíl vytřízených složek (papír, sklo, plasty)
z komunálního odpadu
Způsob
Činnosti
Potřeba zdrojů
monitoringu
− Zvýšení intervalů svozu separovaných odpadů
− Intenzivní informační kampaň o separaci pro
obyvatele
− Působení na příspěvkové organizace města
Roční
(školy) k zavedení a provozování třídění odpadu
hodnocení dle
− Vybavit všechny sběrné nádoby názornými
Nestanoveno
hlášení o
popiskami, co do nich lze dávat, popisky
odpadech
pravidelně obnovovat.
− Zajistit čištění nádob v počtu min. 10 % z
instalovaných ročně.
− Zajistit pravidelnou obnovu nádob.
Cílová hodnota:
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Základním principem moderního odpadového hospodářství je co možná největší využití
odpadů. V roce 2015 bylo ve městě Hořovice 62 sběrných hnízd na tříděný odpad.
Z komunálního odpadu se v roce 2015 vytřídilo 19,48 % složek (papír, sklo, plast). Do
budoucna bude kladen důraz na to, aby se vytřídilo co největší množství využitelných složek
komunálního odpadu. Cílem je, aby podíl vytřízených složek z komunálního odpadu byl větší
než 25 %.

Cíl POHo č. 5
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Podporovat separovaný sběr
Termín
Průběžně
odpadů
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
5a Podporovat separovaný sběr odpadů u firem a objektů
občanské vybavenosti
Opatřeni G.3, H.2.,H.5., H5.

Nestanoveno

Činnosti
− Na MěÚ udržovat nádoby na separovaný sběr
(sklo, papír, plast)
− Pravidelný sběr a svoz papíru, skla a plastů
z objektů občanské vybavenosti (úřady, školy)
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Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Průběžně

Nestanoveno
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Zpětný odběr výrobků.

Cíl POHo č.6
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Efektivní sběr drobného
Termín
Průběžně
elektrozařízení
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
6a Navýšení množství kontejnerů na drobný elektroodpad
Opatření E.4, E.5
Alespoň 4 kontejnery na sběr drobného elektroodpadu

Činnosti
− Rozšíření počtu kontejnerů určených pro sběr
drobných elektrozařízení
− Pravidelná informovanost občanů o místech
zpětného odběru

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Průběžně

Nestanoveno

Ve městě Hořovice je vytvářena síť míst zpětného odběru na základě smluvní spolupráce se
společností ASEKOL, ELEKTROWIN, ECOBAT a EKOLAMP. Občané využívají systém
zpětného

odběru

především

u

rozměrově

větších

druhů

elektrozařízení.

Drobná

elektrozařízení, mezi které řadíme např. mobilní telefony, elektronické hračky, počítačové
příslušenství, tvoří malou část objemu sběru. Často tyto předměty končí ve sběrných
nádobách na směsný komunální odpad. Jednou z příčin může být, že docházková vzdálenost
na sběrný dvůr popř. do prodejny a opravny spotřebičů je příliš velká. Vhodným řešením
mohou být stacionární kontejnery určené pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a
baterií, které nabízí kolektivní systémy ASEKOL nebo ELEKTROWIN.
Na území města Hořovice mají občané k dispozici pouze 2 ks stacionárních kontejnerů
určených pro sběr drobných elektrozařízení. Jeden je na křižovatce ulic Anýžova a Svatopluka
Čecha a druhý ve Višňovce na křižovatce ulic Višňová a U Remízku. Do budoucna je vhodné
rozšiřovat síť těchto kontejnerů.
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Cíl POHo č..7
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Září 2016

Zvýšení informovanost občanů o Termín
Průběžně
místech zpětného odběru
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
7a Informovanost o místech zpětného odběru
Opatření 3.1.1.1J, A.2., A.3., E.2., E.4., E.5., F.1., F.2.
Maximální informovanost občanů

Činnosti
− Zveřejňování informací o místech a podmínkách
zpětného odběru na webových stránkách města
− V tisku (Hořovický měšťan) pravidelně (2x ročně)
informovat občany o výrobcích podléhající
zpětnému odběru
− Ve spolupráci s kolektivními systémy zorganizovat
kampaň zaměřenou na sběr a třídění vysloužilých
spotřebičů (1xročně).

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Průběžně

5 000/rok

Stále ještě velké množství výrobků, které podle § 38 zákona podléhají povinnosti zpětného
odběru, po skončení své životnosti neputuje systémem zpětného odběru zpět k výrobci
k odstranění (např. pneumatiky), ale vstupuje jako odpad do systému odpadového
hospodářství města. Náklady na zpracování, případné odstranění těchto odpadů pak plně hradí
město. Proto bude nezbytné do budoucna klást mnohem větší důraz na informování veřejnosti
o povinnosti výrobců zajistit zpětný odběr vybraných výrobků.
Prodejci s povinností zpětného odběru vybraných výrobků jsou povinni informovat zákazníky
o této povinnosti. Bohužel zákon nestanoví přesně, jakým způsobem. Proto prodejci často
zákazníky informují takzvaně „ústně“ a pokud na to „náhodou“ zapomenou, nelze to
prokázat. Nejdříve bude nutno pro jednotlivé neřešené komodity (pneumatiky, oleje) sestavit
seznamy prodejen a prodejců, kteří tuto povinnost mají a tento seznam pravidelně
aktualizovat. Dalším krokem bude tento seznam pravidelně zveřejňovat v místním tisku s
vysvětlujícím komentářem.
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Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

Cíl POHo č. 8
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Snížit množství BRKO
Termín
Do 2020
v komunálním odpadu
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
8a Podpora domácího kompostování
Opatření 3.1.1.1J, 3.1.2.3A, A.2., A.3., J.3., J.4.
Snížení množství BRKO v komunálním odpadu pod 400t/rok

Činnosti
− Informovat občany o možnostech a přínosech
domácího kompostování
− Nabízet občanům v rodinné zástavbě domácí
kompostéry

Cíl POHo č. 8
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Roční dle
výkazů o
odpadech

Náklady by
mely
být vyrovnány
přínosům
opatření

Snížit množství BRKO
Termín
Do 2020
v komunálním odpadu
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
8b Vybudování odvozného systému v bytové výstavbě – rozmístění
nádob na BRKO
Opatření 3.1.1.1J, 3.1.2.3A, A.2., A.3., J.3., J.4.

Zvýšit množství vytřízeného BRKO v bytové zástavbě nejméně o
10 % oproti roku 2015
Způsob
Potřeba
Činnosti
monitoringu
zdrojů
− Informovat občany o možnostech a přínosech
třídění bioodpadu
Podle
− Vytipování oblastí města, kde je dostatečná hustota
rozsahu
obyvatel pro efektivní oddělený sběr bioodpadů
Průběžně
zvolené
− Navýšení počtu kontejnerů na bioodpad v bytové
oblasti
zástavbě
− Pravidelný svoz kontejnerů na bioodpad
Cílová hodnota:

74

Plán odpadového hospodářství
města Hořovice

Září 2016

Prvním stupněm, kterým je možno podpořit republikový cíl6 je separace biologicky
rozložitelných odpadů přímo u občanů města s tím, že je občané budou sami kompostovat na
vlastních zahradách. Předcházení vzniku odpadů je aktivní ochrana životního prostředí, neboť
„nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikl“. Pokud budou občané kompostovat bioodpady
na svých zahradách, představuje to pro město jeden z nejjednodušších způsobů, jak snížit
podíl odpadů ze zahrad a ostatních bioodpadů ve směsném komunálním odpadu.



Nakládání s objemnými odpady

Cíl POHo č.9

Zajistit nakládání s objemnými
odpady

Odpovědnost:

Provozovatel sběrného dvora – svozová firma

Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Termín
realizace:

Průběžně

9a Zajistit provoz sběrného dvora
Opatření 3.1.1.1J, 3.1.2.1A, 3.1.2.1B, 3.1.2.1C,3.1.2.2A, A.2., A.3.,H.1H,
G.2.

Provozovaný sběrný dvůr s odpovídajícím počtem nádob

Činnosti
− Nadále zajišťovat provoz sběrného dvora
− Vybavit sběrný dvůr odpovídajícím počtem nádob,
nádoby pravidelně obnovovat
− Na sběrném dvoře důsledně evidovat přijaté
odpady
− Pravidelná osvěta a výchova občanů o tom jaké
odpady lze odkládat a za jakých podmínek

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Průběžně

Nestanoveno

Město Hořovice disponuje sběrným dvorem v areálu skládky Hrádek, kde občané mohou
odevzdávat elektroodpad, nebezpečné odpady, zářivky, výbojky aj. Provozovatelem zařízení
je společnost AVE CZ.

6

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak,
aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a
výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.
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Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:
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Zajistit nakládání s objemnými
Termín
Průběžně
odpady
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní, svozová firma
9b Pravidelný svoz objemných odpadů
Opatření 3.1.2A
Nestanovena

Činnosti
− Stanovit místa pro plánované mobilní svozy
objemného odpadu.
− Zvýšit frekvenci mobilního svozu - minimálně 1x
za dva měsíce.
− Pravidelně informovat občany o místech a
termínech svozu.

Cíl POHo č. 9
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Průběžně

Nestanoveno

Zajistit nakládání s objemnými
Termín
Průběžně
odpady
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní, svozová firma
9c Dle ekonomických možností upřednostňovat využívání
objemných odpadů před jejich odstraněním
Opatření 3.1.1.1A, 3.1.1.1B, 3.1.1.1C, 3.1.1.1D, 3.1.1.1E, 3.1.1.1F, 3.1.1.1G

Snížit % skládkovaných objemných odpadů z celkové produkce
odpadů
Způsob
Činnosti
Potřeba zdrojů
monitoringu
− Minimalizovat skládkování objemných odpadů
− Upřednostňovat materiálové využití objemných
odpadů před energetickým
Průběžně
Nestanoveno
− Pravidelně posuzovat a ekonomicky vyhodnocovat
Cílová hodnota:

náklady na materiálové a energetické využívání
objemných odpadů

Za objemné odpady je považován komunální odpad, který svými rozměry přesahuje rozměry
„běžných“ popelnic a kontejnerů o objemu 1.100 l a nemůže být umístěn do těchto sběrných
nádob, například skříně, stoly, křesla, dveře, koberce. Objemný odpad vzniká především
„nárazově“ – např. při větších úklidech, nebo vyklízení bytu při stěhování, kdy občané
„vyhazují“ již vysloužilé nebo nepotřebné věci. Na území města jsou pravidelně přistavovány
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velkoobjemové kontejnery na objemný odpad. Občané mohou objemné odpady odkládat také
na skládku.
V POH ČR je stanoven strategický cíl zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na
50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. Tento cíl je součástí také krajského plánu
odpadového hospodářství. Pro podporu naplnění tohoto republikového a krajského cíle bude
město Hořovice, v závislosti na technických a ekonomických možnostech, při nakládání s
objemnými odpady upřednostňovat využívání objemného odpadu před jeho odstraněním.



Nakládání se stavebními a demoličními odpady

Cíl POHo č. 10
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Zajistit sběr a využití drobných
Termín
Průběžně
stavebních a demoličních odpadů
realizace:
od občanů
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní, svozová firma
10a Sběr drobných stavebních a demoličních odpadů
Opatření 3.1.2.5A
Sběr stavebních a demoličních odpadů produkovaných občany města

Činnosti
− Zajistit přijímání stavebních a demoličních odpadů
od občanů města na sběrném dvoře
− Zajistit na vyžádání (za úplatu) přistavení
kontejneru na stavební a demoliční odpad pro 100
% občanů města
− Pravidelné informování obyvatel
− Přijaté stavební odpady neskládkovat, ale
materiálně využívat

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Průběžně

Ne

Při drobných stavebních úpravách a přestavbách v domácnostech a bytech vzniká občanům
stavební odpad. Pokud se skutečně jedná pouze o drobné úpravy, pak množství odpadu není
nijak výrazné a občané by měli mít možnost tento odpad odložit na sběrném dvoře.
Pokud jsou stavební úpravy větší a odpadů vzniká více, pak je nutno zabránit zneužívání
zavedeného systému přijímání odpadů na sběrném dvoře. Je zde tedy možnost,
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prostřednictvím svozové firmy, provozovatele sběrného dvora, zajistit si na vyžádání
přistavení kontejneru na stavební a demoliční odpady přímo ke stavbě.
Cíl POHo č. 10
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Zajistit sběr a využití drobných
Termín
Průběžně
stavebních a demoličních odpadů
realizace:
od občanů
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní, svozová firma
10b Využití drobných stavebních a demoličních odpadů
Opatření 3.1.2.6D, O.2., O.3., O.4.
Nestanovena

Činnosti
− Při stavebních pracích používat stavební recykláty
a upravené stavební a demoliční odpady všude tam,
kde je to možné

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Průběžně

Ne

V důsledku stavební činnosti, rekonstrukcí obecních budov a areálů mohou městu vznikat
výrazná množství stavebních a demoličních odpadů. Recyklát pak může být použit v rámci
stavebních prací či zpevnění polních cest.
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Nakládání s nebezpečnými odpady

Nebezpečné odpady tvoří pouze 0,23 % z celkové produkce odpadů města, přesto 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.
Cíl POHo č.11
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Zajistit nakládání
Termín
Průběžně
s nebezpečnými odpady
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
11a Zajistit dostatečné množství sběrných nádob na nebezpečné
odpady
Opatření K.2
Nestanovena

Činnosti
− Pravidelně informovat občany o bezplatném
přijímání nebezpečných odpadů a důležitosti
jejich vytřídění z KO
− Při předávání odpadů oprávněným osobám
upřednostňovat materiálové a energetické využití
nebezpečných odpadů před jejich odstraněním
− Zabránit smíchání jednotlivých druhů přijatých
nebezpečných odpadů

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Průběžně

V rámci běžné
agendy

Základním prvkem systému odpadového hospodářství města pro sběr a nakládání s
nebezpečnými odpady je sběrný dvůr. Zákon o odpadech jasně deklaruje, že je nutno zamezit
míchání nebezpečných odpadů nejen mezi sebou, ale také je nutno zabránit jejich míchání s
ostatními odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti. Proto je nutné, aby byl sběrný dvůr
vybaven dostatečným množstvím sběrných nádob pro bezpečné uložení jednotlivých druhů
nebezpečných odpadů.
Město Hořovice disponuje sběrným dvorem, kam mohou občané nosit nebezpečné odpady.
Mobilní svoz nebezpečných odpadu se neprovádí. Z evidence odpadů je patrné, že množství
nebezpečných odpadů je velmi nízké. Je tedy velmi důležité dbát na výchovu občanů a
pravidelně informovat občany o bezplatném přijímaní nebezpečných odpadů na sběrném
dvoře a důležitosti vytřídění nebezpečných složek z KO.
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Pro podporu republikových i krajských cílů odpadového hospodářství bude při předávání
sesbíraných nebezpečných odpadů oprávněným osobám upřednostňováno materiálové a
energetické využívání nebezpečných odpadů před jejich odstraněním.



Informování obyvatel

Cíl POHo č. 12
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Zohlednit ekologicky šetrné
Termín
Průběžně
výrobky v nákupech města
realizace:
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní
12a Stanovit příslušná doplňující kritéria pro nákup zboží a
investic města
Opatření 3.1.1.1H, 3.1.1.1I, 3.1.2.3B,O.2., O.5.
Nestanovena

Činnosti
− Zohlednění výrobků se známkou "Ekologicky
šetrný výrobek" při nákupech spotřebních
předmětů
− Opatření podepřít úpravou vnitřní směrnice města

Způsob
monitoringu

Potřeba zdrojů

Každoroční
hodnocení

V rámci běžné
agendy

Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého
životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele.
Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Město nemá mnoho nástrojů, pomocí
kterých může podpořit ochranu životního prostředí a zároveň pozitivně ovlivnit odpadové
hospodářství subjektů působících na jejím území. Právě proto, by mělo v plné výši využívat
ty, které má. Jedním z těchto nástrojů je stanovování podmínek a hodnotících kritérií při
zadávání veřejných zakázek. Při zadávání veřejných zakázek bude velmi vhodné vedle ceny
uplatňovat i environmentální kritéria.
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Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:
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Zajistit zvýšení informovanosti a
Termín
Průběžně
zapojení občanů do správného
realizace:
nakládání s komunálními odpady
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní ve spolupráci se svozovou firmou
13a Informační kampaně pro občany a motivování k omezování
produkce komunálních odpadů
Opatření 3.1.1.1J, 3.1.1.1K, A.2., A.3., A.4., B.4., E.4., E.5., G.2.
Nestanovena
Způsob
monitoringu

Činnosti
− Informační kampaně v oblasti nakládání s
komunálními odpady
− Semináře pro zástupce obcí na téma komunální
odpady v praxi
− Vyhodnocení informačních kampaní
− Ekonomická motivace občanů k omezení produkce
odpadů
− Projednání zavedení zohledňování hmotnosti
produkovaných odpadů při platbách za komunální
odpad

Cíl POHo č.13
Odpovědnost:
Název
opatření/programu
Vazba na závaznou
část POH kraje
Cílová hodnota:

Průběžně

Potřeba
zdrojů

V rámci
běžné
agendy

Zajistit zvýšení informovanosti a
Termín
Průběžně
zapojení občanů do správného
realizace:
nakládání s komunálními odpady
Město Hořovice, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství,
ovzduší, odbor technický a dopravní ve spolupráci se svozovou firmou
13b Pořádat pro školy vzdělávací exkurze v zařízeních na
nakládání s odpady
Opatření B3, F3, I3, J3, K3, Q4
Nestanovena
Způsob
monitoringu

Činnosti
− Umožnit školám exkurze do zařízení pro nakládání
s odpady města (sběrný dvůr)
− Informační materiály ve školách
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Hlavním cílem v působení města na veřejnost by měla být 100 % „ekogramotnost“ všech
obyvatel města, které lze docílit efektivně vedenými osvětovými programy cílenými na
jednotlivé skupiny občanů.
Náležitě informovaný občan zaujímá mnohem pozitivnější vztah k tolik potřebnému třídění
odpadů, které je nezbytné pro jejich další využití. Třídění odpadů by v budoucnu nemělo být
pro občany jen další obtěžující povinností, ale mělo by se stát přirozenou činností kulturně
vzdělaného člověka.
Nezbytná je mezisektorová spolupráce při zajišťování ekologické výchovy a osvěty
veřejnosti, zejména s kulturní a sociální sférou a osvětou v okruhu produkce a spotřeby
(propagace

ekologicky

šetrných

výrobků,

environmentálních aspektů výroby a spotřeby).
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J. Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura
zdrojů a dynamika změn – komunální odpad
J.1 Ekonomické řízení OH
Tabulka 2.9.1: Příjmy a výdaje města Hořovice na OH v období 2012–2015
Název nástroje

2012
Kč

2013
(%)

Kč

2014
(%)

2015

Kč

(%)

Kč

(%)

100

2 838 474

100

PŘÍJMY
Poplatky za KO
od občanů nebo
místní poplatek
Poplatky za
odpady od
rekreantů
Příjmy za
zpětný odběr
elektrozařízení
Jiné příjmy
z OH
Celkem příjmy

2 312 028

99

2 852 533

98,7

2 936 438

21 100

1

37 083

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

2 333 128

100

2 889 616

100

2 936 438

100

2 838 474

100

VÝDAJE NA OH MĚSTA
Směsný
komunální
odpad
Sběr
využitelných
odpadů (tříděný
sběr)
Oddělený sběr
biologických
odpadů
Oddělený sběr
nebezpečných
odpadů
Oddělený sběr
objemných
odpadů
Koše na
veřejných

2 350 841

41,3

2 842 979

45,9

2 699 724

46,2

2 804 283

46,5

2 000 343

35,2

1 941 985

31,4

1 900 259

32,5

2 140 848

35,5

480 587

8,5

435 879

7,0

0

0

411 555

6,8

73 744

1,3

137 299

2,2

0

0

112 209

1,9

127 596

2,2

286 705

4,6

99 340

1,7

81 611

1,4

265 038

4,7

271 176

4,4

0

0

388 129

6,4
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Úklid veřejných
prostranství
Černé skládky
Celkové roční
výdaje na OH
města Hořovice
Bilance
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347 731

6,1

228 987

3,8

0

0

0

0

39 893

0,7

45 444

0,7

45 421

0,8

94 369

1,6

5 685 772

100

6 190 453

100

5 840 961

100

6 033 004

100

-3 352 644

- 3 300 837

-2 904 523

-3 194 530

Zdroj: Město Hořovice, dotazníky EKO-KOM, 2016.

Největším příjmem odpadového hospodářství jsou poplatky hrazené občany města Hořovice.
V roce 2015 se na poplatcích od občanů vybralo 2,84 milionu korun. V budoucnu by měly být
učiněny kroky, vedoucí ke zlepšení vybírání poplatků, tak aby poplatek uhradili všichni
občané. V roce 2015 poplatek nezaplatilo 7 % plátců. Oproti předešlým rokům byl však
zaznamenán pokrok. V roce 2014 poplatek nezaplatilo 11 % plátců a v roce 2013 dokonce až
12 % plátců.
Největší výdaje jsou za směsný komunální odpad a sběr využitelných odpadů. Z výše uvedené
tabulky 2.8.1 je zřejmé, že město na odpadové hospodářství musí doplácet, neboť výdaje
převyšují příjmy z odpadového hospodářství.
Poplatek za odpad, na základě vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze
dne 14. dubna 2016, platí:
a) občan (fyzická osoba), který:


zde má trvalý pobyt;



byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů;



podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců;



byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
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b) Občan (FO), který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Sazba poplatku za komunální odpad je určena následovně:


500 Kč/rok, občan mladší 70 let;



400 Kč/rok, občan nad 70 let nebo narozený do 31. 12. 1946;



500 Kč/rok, občan, který má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek za komunální odpad musí být uhrazen za příslušný kalendářní rok nejpozději
do 31. 5.
Od poplatku jsou osvobozeny:


dětské domovy pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy;



zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého;



nezaopatřené dítě v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo



v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení;



držitelé průkazu ZTP/P, kteří jej doloží;



osoby dlouhodobě pobývající v cizině a tuto skutečnost oznámí.
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organizačního

zabezpečení

řízení

odpadového

hospodářství města Hořovice, včetně seznamu vnitřních
dokumentů
Sběr, třídění a shromažďování komunálních odpadů pocházejících z činnosti fyzických osob
na území města Hořovice se řídí obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem (současně platná vyhláška č. 1/2008).
Dle této vyhlášky jsou občané a osoby zdržující se na území města mimo jiné povinni:
- předcházet vzniku komunálních odpadů a přednostně využívat zpětného odběru výrobků
- komunální odpad třídit na jednotlivé složky a tyto odkládat na místa k tomu určená
- zajistit si nádobu o dostatečném objemu na odkládání zbytkového odpadu vzniklého
v souvislosti s běžným provozem domácnosti nebo nemovitosti určené nebo sloužící k
individuální rekreaci. atd.
Město Hořovice každoročně vydává harmonogram svozu komunálního odpadu
Město Hořovice každoročně vydává harmonogram svozu biologického odpadu
Výše a způsob hrazení poplatku jsou upraveny vyhláškou města č. 1/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Dle této vyhlášky jsou občané a osoby zdržující se na území města mimo jiné povinni:
- nejpozději do 31. 5. Příslušného kalendářního roku uhradit jednorázově splatný poplatek ve
výši 500 Kč.
Řízení odpadového hospodářství přísluší dle organizačního řádu odboru životního prostředíodpadové hospodářství, ovzduší, výběr poplatků zajišťuje odbor finanční a školství
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L. Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení
odpadového hospodářství města Hořovice
Komunikace s občany města probíhá formou:
− vývěsky na úřední desce města,
− hlášení v městském rozhlase – městský rozhlas pokrývá většinu plochy měst,
− Hořovický měšťan - vychází jednou za měsíc.
Veškeré vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství musí být schváleny zastupitelstvem
města.
Stav a vedení evidence:
− Město Hořovice vede evidenci komunálních odpadů na základě zákona. Evidence je
vedena v papírové i elektronické podobě.

Odpadové hospodářství města Hořovice spadá pod správu odboru životního prostředíodpadové hospodářství, ovzduší (Eva Podubecká).
Práva a povinnosti města Hořovice v oblasti odpadového hospodářství:
− může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem,
− je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické
osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické
osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu
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Aktualizace POH města Hořovice

Plán odpadového hospodářství města Hořovice je strategickým dokumentem města v oblasti
odpadového hospodářství, který hodnotí současný stav nakládání s odpady a navrhuje
nezbytné změny v systému nakládání s odpady, které povedou k dosažení shody s požadavky
platné legislativy a POH Středočeského kraje.
Samotná existence tohoto strategického dokumentu k provedení změn nestačí, je nezbytná
trvalá, iniciační, koordinační, správní a rozhodovací činnost zodpovědného subjektu. Tímto
subjektem vedení města, především pak odbor životního prostředí.
Město Hořovice má na základě § 10 a § 84 odst. 2 pism. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve zněni pozdějších předpisů a na základě §17 odst. 2 zákona o odpadech obecně závaznou
vyhlášku města, o stanoveni systému shromažďováni, sběru, přepravy, tříděni, využíváni
a odstraňováni komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Hořovice. Vyhláška města bude aktualizována dle stanovených požadavků a lhůt k dosaženi
cílů POH města Hořovice, občanům bude k dispozici na úřední desce a webových stránkách
města.
POH je zpracován na dobu 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na
jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek.
Aktualizace bude provedena odborem životního prostředí města Hořovice, s možnou pomocí
odborné firmy zaměřené na plánování v oblasti odpadového hospodářství.
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N. Seznam tabulek, obrázků a grafů
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Hořovice.
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Hořovice v období 2014–2015
Provozovaná zařízení k nakládání s odpady
Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady
(KO)
Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních
odpadů a dalších odpadů města Hořovice
Vyhodnocení způsobu nakládání s odpady města Hořovice
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Celková produkce komunálních odpadů města Hořovice v letech 19
2012–2015 v členění

Graf 2.2.3
Graf 2.2.4
Graf 2.2.5

Separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu 20
v letech 2012–2015
Produkce biologicky rozložitelného odpadu ve městě Hořovice 21
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Celková produkce a nakládání s odpady města Hořovice v roce 30
2015

Graf 2.3.2

Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města
Hořovice v roce 2015

90

32

Plán odpadového hospodářství
města Hořovice

Září 2016

O. Seznam používaných zkratek a pojmů
BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad
BRO Biologicky rozložitelný odpad
ČR Česká republika
KO Komunální odpad
NO Nebezpečné odpady
OO Ostatní odpad
SKO Směsný komunální odpad
VOK Velkoobjemové kontejnery
ŽP Životní prostředí
POH - plán odpadového hospodářství
POH ČR - Plán odpadového hospodářství České republiky
Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
prováděcím právním předpise (vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a jakýkoliv jiný
odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o
odpadech.
Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
který je uveden jako komunální odpad v prováděcím předpisu (vyhláška č. 381/2001 Sb.,
Katalog odpadů) s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s
odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto
činností.
Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
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Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny,
sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.
Skládka odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným
uložením na zemi nebo do země.
Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou
k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
Výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou
osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
Úprava odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo
fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění
jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení
jejich nebezpečných vlastností.
Využívání odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech (např. využití
odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie,
získání/regenerace rozpouštědel, organických látek, recyklace/znovuzískání kovů a kovových
sloučenin atd. - celkem13 způsobů využívání odpadů.
Materiálové využití odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které
lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu
účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.
Energetické využití odpadů - použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za
účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.
Druhotný energetický zdroj - využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál
vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie a při likvidaci odpadů
(§ 2 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií).
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Odstraňování odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 zákona o odpadech (např. ukládání v
úrovni nebo pod úrovní terénu, úprava půdními procesy, hlubinná injektáž atd. - celkem
15 způsobů odstraňování odpadů).
Původce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální
odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se
nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává
původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k
tomu účelu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona
o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 455/1991 Sb.
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).
Odvozný systém - systém odděleného sběru odpadu, který se vyznačuje odděleným
shromažďováním složek nebo látkových skupin v menších nádobách (zpravidla do 0,24 m3),
jejichž stanoviště jsou v malé donáškové vzdálenosti.
Donáškový systém - systém odděleného sběru odpadu, který se vyznačuje odděleným
shromažďováním většinou látkových skupin ve větších nádobách (zpravidla nad 1 m3), jejichž
stanoviště jsou ve větší donáškové vzdálenosti.
Kombinovaný systém - sběrné nádoby na sběr příslušné složky nebo látkové skupiny
komunálního odpadu jsou umístěny ve svozové oblasti v odvozném i donáškovém systému.
Zpětný odběr obalů - odebírání použitých obalů od spotřebitelů na území České republiky za
účelem opakovaného použití obalů nebo za účelem využití nebo odstranění odpadu z obalů.
Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit
zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů. Zpětný odběr přímo od spotřebitele
zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Zpětný odběr může tato osoba zajistit sama,
přenesením povinnosti na jinou osobu či uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti
zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností.
Autorizovaná obalová společnost může zajistit zpětný odběr obalů z obce na základě smlouvy
s touto obcí (integrovaný systém).
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Příloha č. 1: Přehled kódů nakládání s odpady
Původ odpadu
Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)
Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup,
shromažďování), nebo jiné provozovny
Množství odpadu převedené z minulého roku
Způsob nakládání s odpady
Využívání odpadů
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k
výrobě energie
Získání /regenerace rozpouštědel
Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla
(včetně kompostování a dalších biologických procesů)
Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů
Regenerace kyselin a zásad
Obnova látek používaných ke snižování znečištění
Získání složek katalyzátorů
Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii
Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod
označením R1 až R10
Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením
R1 až R11
Odstraňování odpadů
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)
Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů
v půdě apod.)
Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů,
solných komor nebo prostor přírodního původu apod.)
Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo
kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.)
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do
oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od
okolního prostředí apod.)
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z
postupů uvedených pod označením D1 až D12
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž
konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují
některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování,
sušení, kalcinace)
Spalování na pevnině
Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
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Kód
A00
B00
C00
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
D1
D2
D3
D4
D5
D8
D9

D10
D12
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Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z
postupů uvedených pod označením D1 až D12
Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich
odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13
Ostatní
Využití odpadů na rekultivace, terénní úpravy apod
Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě
Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné
provozovně
Zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku
Dovoz odpadu
Vývoz odpadu
Zdroj: Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce.
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D13
D14
N1
N2
N3
N5
N6
N7

