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A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE 
 

Plán odpadového hospodářství města Roztoky (dále jen POHo) byl zpracován na základě 

naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Produkce odpadů 

města Roztoky činila v roce 2010 přibližně 10 t nebezpečného odpadu a přibližně 4325 t 

ostatního odpadu. 

 

Plán odpadového hospodářství společnosti musí být v souladu se závaznou částí Plánu 

odpadového hospodářství Středočeského kraje (dále jen POH STŘ), která byla vydána v 

březnu 2005 obecně závaznou vyhláškou kraje a v srpnu roku 2008 byla aktualizována. 

 

Účelem POHo je v souladu s POH ČR a POH Středočeského kraje stanovit: 

- výhled pro systém OH obce na období nejméně 5 let, 

- cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností, 

- opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a 

nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři, 

- podmínky pro realizaci navrženého systému OH obce, 

- způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH obce, 

- ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci, 

- způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POHo, 

- postup posouzení shody POHo s příslušným POH kraje. 
 

 

POH města Roztoky je zpracován podle Metodického návodu k plánu odpadového 

hospodářství původce-obce vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR (dále jen 

„Metodický návod“) a vychází z analýzy stávajícího stavu odpadového hospodářství na území 

města Roztoky. POH města Roztoky 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 Roztoky. 

 

 

B. PŮSOBNOST A DOBA PLATNOSTI POH OBCE 
 

POH města Roztoky má platnost na dobu 10 let, tj. od 2011 do 2020, a může být změněn při 

každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Dalším důvodem pro 

změnu v POH města Roztoky může být změna podmínek, za kterých byl tento POHo 

zpracován, zejména v případě legislativních změn, majících dopad na oblast odpadového 

hospodářství. Změna je nutná i v případě změny POH STČK a POH ČR. 

 

 

C. ZPRACOVATEL PLÁNU ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ OBCE 

 

Obchodní firma:   Ing. Pavel Novák 

Adresa:    Matěchova 20, 140 00 Praha 4 

IČ:     411 665 82 

Tel.:    603 161 021 

Fax.:    371 594 497 
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Email:    ing.pavel.novak@seznam.cz 

Tým zpracovatele POH: Ing. Pavel Novák, Jitka Nováková 

 

 

D. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŮVODCI 
 

D.1. Všeobecné údaje 
 

D.1.1. Název a kontakt na původce: 
 

Název: Roztoky 

Adresa:  Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky 

IČ:  002 416 10 

Statutární zástupce:  Jan Jakob, starosta 

Pracovník odpovídající za OH:  Ing. Ladislav Zeman 

Tel.:  220 400 211, 220 400 225 

Email:  mu@roztoky.cz nebo zeman@roztoky.cz 

 

 

D.1.2. Rozloha katastrálního území a počet obyvatel: 

 

Výměra města: 844 ha 

Počet obyvatel: 7196 (zdroj: www.roztoky.cz) 

 

D.2. Charakteristika odpadového hospodářství obce 

 
D.2.1. Seznam společností a firem zabezpečujících pro obec nakládání s odpady 

 

1. Technické služby města Roztoky,  

Adresa:  Lidická 1642, 252 63 Roztoky 

Organizace zajišťuje pro město Roztoky sběr a periodicky organizovaný svoz objemného 

odpadu a odpadů ze zeleně, provoz sběrného dvora. 

 

2. Regios, a.s., Úholičky 

Adresa:  Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy 

Společnost zajišťuje provoz skládky (mimo řešené území), na kterou se sváží KO 

z Roztok, zajišťuje částečně též svoz KO (110 l nádoby – rodinné domy, 1100 l nádoby – 

bytové domy), nádobový svoz bioodpadů a dále sběr a svoz nebezpečného odpadu. 
 

 

D.2.2. Svozové oblasti a jejich charakteristika 

 

Svozová oblast města Roztoky představuje produkci odpadů z  města Roztoky, včetně jeho 

části Žalov. Odpady z provozu domácností jsou shromažďovány do 110 l (zástavba rodinných 

domů) a 1100 l nádob (zástavba bytových domů). 

 

Mobilním způsobem je organizován svoz nebezpečných a objemných odpadů (duben a říjen), 

sběr kovů - železného šrotu (duben a září) a odpadů ze zeleně (18x za rok). 
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Oddělený sběr je prováděn v 17 kompletně vybavených sběrných hnízdech (papír, sklo bílé, 

sklo barevné, plasty) na území města. Na některých stanovištních jsou navíc též kontejnery na 

tetrapakové obaly (jsou postupně přidávány). 

 

Svozová oblast města Roztoky představuje produkci odpadů od minimálně cca 7200 obyvatel 

v zástavbě rodinných domů, resp.v zástavbě bytových domů městského typu a sídlištní 

zástavbě. Odpad v Roztokách, které leží v těsném sousedství Prahy, je produkován též 

osobami, které zde nejsou trvale hlášeny. 
1
Na celém území města je zabezpečen sběr a svoz 

KO, tudíž jsou vytvořeny dobré předpoklady předcházení vzniku divokých skládek v blízkosti 

obytné zástavby. 

 

Podrobnosti o nakládání s odpady jsou v obsaženy v kapitole E.2. 

 

 
D.2.3. Základní zodpovědnost obce v oblasti odpadového hospodářství 
 

1. Obec je subjekt zodpovědný ze zákona za řádné nakládání s komunálním odpadem 

vznikajícím na území obce. Tento odpad vzniká jednak při činnosti občanů (domovní 

odpad, objemný odpad, tekutý odpad ze septiků a žump) a při zajišťování čistoty obce 

(uliční smetky – štěrk a písek ze zimního posypu, odpad ze zeleně apod.). 

2. Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při zajišťování její vlastní činnosti 

(administrativní činnost). 

3. Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při činnosti zařízení obce. 

 

 

E. PŘEHLED DRUHŮ A KATEGORIÍ PRODUKOVANÝCH 
ODPADŮ, ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NIMI A ZPŮSOB 
JEJICH VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ 

 

Pro zpracování POH města Roztoky byla využita data z evidence odpadů stanovené v zákoně 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vykazovaná obcí za období 2007 – 2010. 

 

Tabulky byly vytvořeny dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP (Ministerstva 

životního prostředí) pro zpracování POH původce-obce. MŽP v Metodickém návodu 

požaduje uvedení dat pouze za poslední čtyři roky. Po detailním průzkumu dokumentace OH 

obce byly některé údaje, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, zpřesněny. Údaje z evidence 

poskytují detailní obrázek odpadového hospodářství města a jsou základním podkladem pro 

vyhodnocení výchozího stavu odpadového hospodářství ve vztahu k cílům POH STČK. 

Veškeré tabulky jsou uvedené v Příloze č. 1 POH města Roztoky. 

 

 

                                                           
1
 To může zkreslovat měrné ukazatele, jako je produkce odpadů na obyvatele, separace odpadů na obyvatele a 

produkce BRKO na obyvatele. Míru tohoto zkreslení není možné stanovit, a proto jsou pro výpočet měrných 

ukazatelů použity údaje o trvale hlášených obyvatelích. 
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E.1. Produkce 
 

Produkce všech odpadů ve městě Roztoky je uvedena v tabulce č. 1 a produkce komunálních 

odpadů v tabulce č. 2, pro časovou řadu let 2007 - 2010 na základě údajů z hlášení o produkci 

odpadu města Roztoky. 

 

Největší množství je dosahováno u směsného komunálního odpadu, stavebního odpadu, 

biologicky rozložitelného a objemného odpadu, dále pak jiných odděleně shromažďovaných 

surovin: papíru, skla, plastů. U odděleně shromažďovaných surovin je patrný nárůst v rámci 

sledovaného období o 10 – 20%. U biologicky rozložitelných odpadů došlo téměř ke 

zdvojnásobení shromažďovaného množství, zejména díky zavedení nádobového sběru 

bioodpadů. U dalších komodit trend nehodnotíme. V roce 2010 činila produkce všech odpadů 

města cca 600 kg na obyvatele, produkce KO (odpady skupiny 20) na obyvatele činila cca 

460 kg. 

 

Nebezpečný odpad je blíže specifikován v tabulkách č. 3 a č. 4. Převažující podíl 

nebezpečného odpadu mají barvy, tiskové barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 

látky (elektronický odpad je předmětem zpětného odběru). V roce 2010 činila produkce 

tohoto odpadu na jednoho obyvatele města Roztoky 1,43 kg. 

 

E.2. Nakládání s odpadem 
 

Nakládání s komunálními odpady města je upraveno vyhláškou města (Obecně závazná 

vyhláška města Roztoky č. 2/2010). Systém nakládání s komunálními odpady a stavebními 

odpady zajišťuje jejich bezpečné shromažďování k dalšímu využití nebo odstranění. 

 

E.2.1 Komunální odpady 

 

Komunální odpad třídí fyzické osoby na níže uvedené složky:  

 

a) na využitelné složky komunálního odpadu: papír, bílé a barevné sklo, plasty, kov, 

kompostovatelný odpad a tetrapakové obaly. 

b) na nebezpečné komunální odpady: olej, tuk, barvu, lepidlo, pryskyřici, rozpouštědlo (např. 

aceton, benzen, benzín), kyselinu, hydroxid (např. louh sodný a draselný), detergenty, 

odmašťovací přípravky (např. mycí a prací prostředky), fotochemikálie, léky, pesticidy, 

galvanické články elektrické suché nebo mokré (např.baterie, autobaterie), zářivky, nebo 

ostatní odpad s obsahem rtuti (např.teploměry), zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků 

(např.ledničky a mrazáky) a elektronický odpad (např.televizory). Většina vyřazených 

elektrických a elektronických výrobků („VEEZ“), baterií a akumulátorů a upotřebených olejů 

však nevstupuje do systému odpadového hospodářství obce, ale tyto materiály jsou vraceny 

občany jako vyřazené/upotřebené výrobky v režimu zpětného odběru. Možnost vrácení 

vyřazených/upotřebených výrobků je v síti obchodů, které uvádí dané výrobky na trh nebo (u 

VEEZ) na sběrném dvoře, obec má uzavřenou smlouvu se systémy zpětného odběru Asekol, 

Ekolamp a Elektrowin. 

c) Po vytřídění zbude směsný komunální odpad, který se dále dělí na: směsný komunální 

odpad z popelnic, směsný komunální odpad z uličních a parkových košů a objemný směsný 

komunální odpad. 
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Papír, plast, sklo a tetrapakové obaly se ukládají v kontejnerech na tříděný odpad, které jsou 

celoročně přistaveny na vyhrazených místech. Je také možnost využít pytlový sběr 

nápojových kartonů. 

Pro shromažďování komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sběrné 

nádoby a zařízení: 

kontejnery na tříděný odpad s barevným označením: 

- barvou modrou - kontejnery na tříděný odpad určené ke shromažďování papíru 

- barvou zelenou - kontejnery na tříděný odpad určené ke shromažďování barevného skla 

- barvou bílou - kontejnery na tříděný odpad určené ke shromažďování bílého skla 

- barvou žlutou - kontejnery na tříděný odpad určené ke shromažďování plastů 

- barvou oranžovou - kontejnery na tříděný odpad určené ke shromažďování tetrapakových 

obalů 

 

Pro sběr kovového odpadu jsou vyhláškou stanoveny termíny, sběr je prováděn na 

chodnících.  

Objemný odpad se ukládá do mobilních VOK na vyhrazených místech dle předem 

stanoveného harmonogramu pro každý rok.  

Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou sbírány mobilním svozem (2x do roka). 

Shromažďovat staré či nepotřebné léky a veterinární léčiva je možno v lékárnách se sídlem 

Masarykova 526, Roztoky a Tyršovo nám. 2219, Roztoky. Personál lékárny odebere od 

fyzických osob dodaný výše uvedený druh komunálního odpadu, který umístí do příslušné 

sběrné nádoby. 

Zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob 70, 110 a 1100 litrů. Sběrné nádoby jsou 

majetkem fyzických osob, právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Z těchto důvodů o nich není evidence. 

 

 

E.2.2 Stavební odpad 
 

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob (občanů) je odkládán do 

velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby. Kontejnery jsou odváženy na náklady fyzické 

osoby (občana) k dalšímu materiálovému využití nebo na skládku odpadů. Malé množství 

stavebního odpadu, tj. do 0,5 m
3
 na jednoho občana za 14 dnů, lze odložit ve sběrném dvoře. 

 

 

E.3. Zařízení na využívání a odstraňování odpadů 
 

Občané města Roztoky mohou využívat služeb sběrného dvora viz tabulka č. 9. 

 

E.4. Prognóza vývoje 
 

Vývoj celkové produkce komunálních odpadů ani jeho jednotlivých složek nelze v současné 

době kvantifikovat s velkou přesností. Pro prognózu vývoje komunálních odpadů jako celku 

byl zvolen střední trend (2% roční nárůst) doporučený Metodickým návodem, za základ byla 
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vzata produkce r. 2010. Pro prognózu odděleného sběru byla použita směrná čísla dle 

Metodického návodu MŽP ke zpracování POH původců - obcí a byla vztažena k dalšímu 

období. Současně bylo přihlédnuto ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

98/2008, která stanoví cíl využít nejméně 50% složek domovních a podobných odpadů jako 

jsou papír, sklo, plasty, kovy. S ohledem na to, že odpadní kovy jsou vraceny do výkupu 

mimo systém OH města, nejsou cíle pro využití kovů pro prognózu použity. Cíle pro rok 2020 

pro separaci byly stanoveny na úrovni 80% skla, 55% papíru a 50% plastů obsažených v 

(netříděném) směsném KO. Počítá se také s nárůstem separace bioodpadů nádobovým 

způsobem na přibližně trojnásobek nynějšího množství. Odhad produkce jednotlivých složek 

nebezpečných odpadů je proveden většinou jako průměr sledovaného období, u odpadních 

olejů a odpadních barev se počítá s nárůstem trendem celkové produkce odpadů, s produkcí 

některých odpadů, které budou předávány do systému zpětného odběru nebo zařazovány pod 

jiná katalogová čísla se nepočítá. 

 

Pokud se naplní předpoklady o rychlém nárůstem počtu obyvatel, a to ze současných 7 na 

9-10 tisíc, lze v následujících letech očekávat také nárůst produkce směsného komunálního 

odpadu. S ohledem na nejistoty ekonomického růstu a s ním souvisejícího rozvoje výstavby 

nebyl tento předpoklad plně zohledněn a růst produkce komunálních odpadů je uvažován 

pouze shora uvedeným trendem 2% ročně. To však nemá podstatný dopad na závěry 

z analýzy a na navržené cíle a opatření, které se vážou hlavně k měrným ukazatelům produkce 

odpadů. Zatímco komunální odpady jako celek byly prognózovány trendem, směsný 

komunální odpad byl prognózován jako zbytek všech komunálních odpadů po odečtení 

odděleně shromažďovaných odpadů, včetně odpadů objemných apod. 

 

Předpokládaný vývoj produkce odpadů je shrnut v tabulce č. 4 (nebezpečné odpady), 

v tabulce č. 11 (hlavní skupiny komunálních odpadů). 

 
 

F. VYHODNOCENÍ SOULADU STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S POŽADAVKY STANOVENÝMI 
V ZÁKONĚ A PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 

 
Odpady jsou předávány oprávněným osobám dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech k využití a 

odstranění. Separované složky komunálního odpadu jsou předávány k materiálovému využití 

a směsný komunální odpad a stavební odpady jsou skládkovány. 

Nebyl shledán žádný nesoulad mezi nakládáním s odpady a požadavky právní úpravy. 

 

 

G. VYHODNOCENÍ SOULADU PLÁNU ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ OBCE S VYHLÁŠKOU 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE K ZÁVAZNÉ ČÁSTI POHK 

 

G.1. Soulad s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje 

 
Cíle a opatření obsažená v závazné části POH STČK promítají přes určitou korekci, danou 

aktualizací POH STČK v r. 2008, vysoké požadavky na rozvoj odpadového hospodářství 
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v zemích Evropské unie a ambice politiky životního prostředí České republiky na úroveň 

kraje. Tyto požadavky kladou na rozvoj odpadového hospodářství města značné nároky, 

z nichž největší jsou kladeny na nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady 

(„BRKO“), rozvoj odděleného sběru a využití odpadů na celkové využití komunálních a 

všech dalších odpadů. Třebaže je odpadové hospodářství města v uplynulém období dosáhlo 

znatelného zlepšení ve využívání odpadů, přetrvává mezi jeho stavem a některými cíli 

závazné části POH STČK nesoulad, který bude třeba překlenout rozvojem systému OH města 

v období platnosti POHo. 

 

Hlavní oblasti nesouladu jsou na úseku skládkování BRKO (na skládku jsou ukládány BRKO 

obsažené ve směsném KO, odpadu z tržišť a objemného odpadu). Detailní přehled 

vyhodnocení souladu odpadového hospodářství města a závazné části POH STČK je uveden v 

tabulce č. 13. Na základě vyhodnocení nesouladu mezi cíli a opatřeními závazné části POH 

STČK a stavem OH města byly navrženy cíle a opatření POH města Roztoky. Město naopak 

bez problémů naplňuje ukazatele odděleného shromažďování papíru, skla, plastů a využití 

komunálních odpadů celkem. 
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G. 2. Cíle a opatření, která bude obec realizovat 
 

G.2.1. Cíle a programy k jejich realizaci 

 

Cíle Termín Program Odpovědnost 
Cílová hodnota 

(indikátor) 

 Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. 

1. Občané jsou plně 
informováni o rozsahu 
služeb pro odpady a 
potřebách rozvoje 
systému OH města 

Průběžně A.1 Informační kampaň OSRMŽP 

Plná 
informovanost 
občanů prokázaná 
pravidelným 
průzkumem (% 
počet odpovědí v 
průzkumu) 

 Nakládání s komunálními odpady a s odpady z obalů a využívání komunálních odpadů 

2.Je podpořen cíl POH 
Středočeského kraje: 
Trvale se zvyšuje využití 
komunálních odpadů" 

Průběžně 

A.1 Informační kampaň  

B.1 Rozvoj odděleného 
sběru obalových a 
podobných odpadů 

B.2 Rozvoj separace 
bioodpadů 

OSRMŽP, TS 

50% 
materiálového 
využití KO v r. 
2015; 60% 
materiálového 
využití KO v r. 
2020 (% využitých 
KO) 

3. Skládkování biologicky 
rozložitelných 
komunálních odpadů je 
sníženo na úroveň 75 
kg/obyvatele do r. 2013 a 
53 kg/obyvatele do r. 
2020 

2013, 
2020 

A.1 Informační kampaň 

B.1 Rozvoj odděleného 
sběru obalových a 
podobných odpadů 

B.2 Rozvoj separace 
bioodpadů 

C.2 Zajištění odbytu 
zbytkových KO k využití 

OSRMŽP, TS 

Skládkování 
BRKO 75 
kg/obyvatele do r. 
2013 a 53 
kg/obyvatele do r. 
2020 (skládkování 
BRKO kg/obyv.) 

Nakládání s dalšími odpady 

4. Zajistit recyklaci 
stavebních odpadů po 
ukončení odbytu do 
rekultivace pískovny  

Po 
ukončení 
odbytu 
k rekultiva
ci 
pískovny 

C.1 Zajištění recyklace 
stavebního odpadu 

 

OSRMŽP, TS 

Recyklace 
stavebních odpadů 
dosahuje 75% (% 
recyklovaných 
stavebních 
odpadů) 
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G.2.2. Programy pro dosažení cílů, činnosti, zdroje 
 

Program Odpovědnost Činnosti Potřeba zdrojů 

Programy informační a vzdělávací 

A.1 Informační kampaň OSRMŽP 

1. Zpracovat komunikační strategii pro odpadové hospodářství do r. 
2020 s přihlédnutím k potřebě dále zvýšit zapojení obyvatel do 
odděleného shromažďování odpadů a možnému budoucímu zvýšení 
nákladů na zbytkové komunální odpady 

2. Poskytovat informace o službách systému pro odpady prostřednictvím 
novin, internetu, letáků do domácností;  

3. Provádět intenzivní lokální informační kampaně při místním 
zavedení/rozšíření služeb pro odpady (osazení nových sběrových 
nádob);  

4. Část informační kampaně zaměřit na správné nakládání s bioodpady 
s využitím služeb sběrného dvora, mobilních svozů a domácího 
kompostování 

5. V rámci informační kampaně pravidelně informovat i o možnostech 
zpětného odběru vybraných výrobků (oleje, zářivky, baterie a 
akumulátory, elektrošrot, pneumatiky) a o nakládání s odpady s 
obsahem azbestu a autovraky;  

6. Spolupracovat s místními neziskovými organizacemi angažovanými v 
odpadovém hospodářství formou poskytování informací a materiálů 
pro osvětovou činnost. 

7. Zaměření na zpětný odběr a NO v rámci ekologické výchovy. 

V rámci běžné agendy 
města; využití zdrojů 
jiných organizací, např. 
EKOKOMu, povinných 
osob;  

kampaně v lokalitách s 
intenzifikací 
odděleného sběru cca 
30 Kč/obyv. na 
kampaň 

Externí zpracování 
komunikační strategie 
cca 30 tis. Kč 

Programy pro rozvoj infrastruktury 

B.1 Rozvoj odděleného sběru 
obalových a podobných odpadů 

OSRMŽP, TS 

1. Nabízet alternativní postup odděleného sběru domácnostem, kde 
nádobový oddělený sběr není dobře dostupný, kde je větší 
docházková vzdálenost než cca 170 m (pytlový sběr). 

2. Plynule doplňovat recyklační hnízda v nových lokalitách zástavby, 
zahrnovat jejich umístění do podmínek pro vydání územního 
rozhodnutí 

náklady na svoz, 
nádoby a pytle dle 
nabídky servisní firmy, 
obecně jsou měrné 
náklady pytlového 
svozu srovnatelné s 
nádobovým systémem 
nebo nižší 



Plán odpadového hospodářství  Ing. Pavel Novák  
Roztok listopad 2011 

 

         12 

Program Odpovědnost Činnosti Potřeba zdrojů 

B.2 Rozvoj separace bioodpadů 
OSRMŽP, TS, 
vedení města 

1. Dále rozšiřovat nádobový sběr bioodpadů tak, aby do r. 2015 byl 
zaveden pro všechny domácnosti na území města  

Nádoby a jejich odvoz 
dle ceníku servisní 
firmy; náklady by 
částečně měly být 
kompenzovány 
snížením nákladů na 
směsné KO 

Programy organizačního charakteru 

C.1 Zajištění recyklace 
stavebního odpadu 

 

OSRMŽP 

1. Prověřit časový horizont ukončení rekultivace pískovny v Libčicích, do 
které se zaváží stavební odpady.  

2. V návaznosti na ukončení odbytu stavebních odpadů k rekultivaci 
zajistit podle ekonomických možností odbyt stavebních odpadů 
k recyklaci, upřednostňovat recyklační plochu v areálu v Suchdole.  

Náklady na odbyt 
stavebních odpadů 
podle nabídky 
oprávněných osob. 

C.2 Zajištění odbytu zbytkových 
KO k využití 

OSRMŽP, 
vedení města 

1. Sledovat a aktivně se zapojit do aktivit k realizaci POH Středočeského 
kraje, které budou zaměřeny na zajištění nových zařízení pro využití 
zbytkových KO 

2. Novým zařízením pro využití zbytkových KO nabídnout k r. 2013 
(nebo později, jak budou k dispozici) 1 tisíc tun směsných KO, v roce 
2020 cca 1,4 tis. tun směsných KO (nebo veškerou produkci) 

Náklady na odbyt 
zbytkových KO 
k využití budou po 
zatížení skládkování 
zvýšenými poplatky 
zřejmě srovnatelné 
s náklady na 
skládkování, avšak asi 
o tisíc Kč/t vyšší, než 
nyní. 
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H. PŘÍJMY A VÝDAJE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, 
STRUKTURA ZDROJŮ A DYNAMIKA ZMĚN 

 

V tabulce č. 15 je uveden rozpočet příjmů a výdajů města Roztoky pro odpadové 

hospodářství. Z tabulky vyplývá, že město Roztoky má výdaje na odpadové hospodářství 

výrazně vyšší než příjmy (měrné produkce na obyvatele jsou poměrně vysoké v důsledku 

toho, že v Roztokách ve skutečnosti pobývá větší množství obyvatel, než trvale hlášených, od 

kterých má obec mj. příjmy z poplatků). Největší výdaje má město na tříděný sběr a svoz a 

odstranění zbytkového komunálního odpadu. Můžeme předpokládat, že výdaje za svoz a 

odstranění zbytkových odpadů dále výrazně porostou, vzhledem ke zvyšující se produkci KO, 

tlaku na ceny za odstraňování odpadů na skládkách a záměru legislativy znevýhodnit 

skládkování odpadů proti jejich využití podstatným zvýšením poplatku za ukládání odpadů na 

skládkách (od r. 2014). Výdaje na separaci naopak meziročně poklesly, avšak i u nich je třeba 

předpokládat další pozvolný nárůst s ohledem na zvyšování separace odpadů (sklo, papír, 

plasty, nápojové kartonu, bioodpady) nádobovým sběrem. Nárůst výdajů za obalové odpady 

by však měl být zcela kompenzován příjmy od EKOKOMu a snížením nákladů za 

skládkování odděleně shromážděných odpadů. U separace bioodpadů tento efekt kompenzace 

nákladů úsporami za skládkování také existuje a bude se zvyšovat, ovšem zároveň se do 

systému nakládání s KO dostávají i zahradní odpady, které dříve nebyly shromažďovány. To 

zvyšuje náklady na bioodpady, avšak na druhou stranu to také přispívá zlepšování čistoty 

v obci (snížení vyvážení zahradních odpadů do terénu a pálení).  

 

Hlavním příjmem do odpadového hospodářství města Roztoky jsou poplatky od občanů a 

právnických a fyzických osob zapojených do systému města, vybírané na svoz a odstranění 

komunálního odpadu. Výši těchto poplatků stanovuje vyhláška města. Další příjmy obec má 

od Ekonomu, za prodané suroviny a z podpory zpětného odběru. Všechny tyto vedlejší příjmy 

se díky aktivitám města v separovaném sběru a podpoře zpětného odběru v posledním roce 

meziročně výrazně zvýšily.  

 

Příjmy a výdaje byly v letech 2009 a 2010 ovlivněny dotací na projekt rozvoje separace, kdy 

v r. 2009 vstupovaly výdaje na projekt do nákladů a v r. 2010 byla uhrazena dotace. Do 

nákladů systému nakládání s odpady nejsou zahrnuty náklady na pronájem pozemku sběrného 

dvora. 

 

 

I. ZPŮSOB ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ ŘÍZENÍ 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE VČETNĚ 
SEZNAMU VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ 

 

I.1. Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového 
hospodářství obce 
 

I.1.1. Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace POHo 

 

Komunikace s občany Roztok probíhá formou: 

 Vývěsky na úřední desce města 

 Místní časopis Odraz  
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 Internet – hlavní informace městského úřadu jsou k dispozici na webových stránkách 

města 

 Vývěsky na kontejnerových stáních 

 

Město Roztoky vede evidenci komunálních odpadů na základě zákona o odpadech a eviduje ji 

Odbor správy rozvoje města a životního prostředí. Evidence je vedena v elektronické podobě. 

Hlubší analýzou evidence směsných komunálních odpadů by bylo možno dosáhnout 

přesnějšího rozlišení možností pro rozvoj nakládání s komunálními odpady. 

 

I.1.3 Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu obce. 

 

Organizační struktura města a zařazení odpadového hospodářství je patrné z organizačního 

diagramu na následující straně. 

 

I.1.4. Seznam vnitřních dokumentů obce zpracovaných k zajištění řízení OH. 

 

Vyhlášky, které upravují právní vztahy v odpadovém hospodářství města Roztoky: 

 

Město Roztoky vydalo v roce 2010 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na územním obvodu města Roztoky, včetně systému nakládání se stavebním 

odpadem. Vyhláška stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem a se stavebním 

odpadem v územním obvodu města Roztoky, tj. systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Roztoky. 

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm a pro další fyzické 

osoby, které se na území města zdržují. Dále se tato vyhláška vztahuje na fyzické osoby 

oprávněné k podnikání a právnické osoby, které uzavřely s městem Roztoky písemnou 

smlouvu o využití systému zavedeného městem Roztoky pro nakládání s komunálním 

odpadem. Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce nemovitostí určených k bydlení na 

území města Roztoky, ve kterých vzniká komunální odpad a na pořadatele veřejných, 

kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí, pokud je to ve vyhlášce přímo 

uvedeno. 

Výši poplatku stanovuje město Roztoky každoročně dodatkem k obecně závazné vyhlášce o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

 

 

I.2. Aktualizace POHo 
 

Osoba zodpovědná za sledování zásadních změn podmínek, na jejichž základě byl POH 

zpracován: Ing. Ladislav Zeman. 

 

Plnění POHo bude sledováno výročně podle vybraných ukazatelů. Obec bude jednou ročně 

zpracovávat zprávu o plnění POHo a předkládat ji spolu s doporučeními dalšího postupu 

orgánům města. V případě, že nebude po dva roky příznivý vývoj v plnění cílů POHo, může 

se obec rozhodnout pro razantnější provádění plánovaných programů/činností (vyčlenění více 

zdrojů, rozšíření působnosti opatření atp.). Pokud v následujícím roce po takovém opatření 

nenastane zlepšení vývoje, obec uváží změnu POHo rozšířením programů/činností v rámci 

POHo nebo po konzultaci s krajským úřadem změnu cílů POHo. 
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J. SEZNAM ZKRATEK  
 

OH odpadové hospodářství 

POH plán odpadového hospodářství 

POHo plán odpadového hospodářství obce 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

STČK Středočeský kraj 

KO komunální odpady 

NO nebezpečné odpady 

VOK velkoobjemové kontejnery 

BRKO biologicky rozložitelné komunální odpady 

OSRMŽ odbor správy rozvoje města a životního prostředí (města Roztok) 

TS Technické služby Města Roztok 

 

 

K. SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č. 1 Tabulky č. 1 - 15 

Příloha č. 2 Posouzení shody mezi závaznou částí POH STČK a OH Roztok 

 

 

L. POUŽITÉ ZDROJE 
 

- Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 2/2010 o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územním 

obvodu města roztoky, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

- Evidence odpadů města za roky 2007 – 2010 

- Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje 

- Koncepce odpadového hospodářství ČR (Český ekologický ústav, 2001) 

- POH města Roztoky 2005 – 2010 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 

- Bc. Tereza Řeháková: „Řešení nakládání s komunálními odpady 

v Roztokách u Prahy“, Česká zemědělská univerzita, fakulta životního prostředí, 2010 
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Příloha č. 1 

 

Tabulky 

 

Seznam tabulek 

 
Tabulka č. 1. – Celková produkce odpadů města Roztoky v období 2007–2010 

Tabulka č. 2. – Celková produkce komunálních odpadů města Roztoky v období 2007–2010 

Tabulka č. .3. – Celková produkce nebezpečných odpadů města Roztoky v období 2007–2010 

Tabulka č. 4. – Identifikace hlavních druhů NO města Roztoky v období 2007–2010 

Tabulka č. 5.a – Způsob nakládání s odpady města Roztoky v r. 2010 

Tabulka č. 5.b – Způsob nakládání s odpady města Roztoky v roce 2010 po předání jiné 

oprávněné osobě 

Tabulka č. 6.a – Celková produkce a nakládání s odpady města Roztoky v roce 2010 

Tabulka č. 6.b – Nakládání s odpady města Roztoky v roce 2010 po předání jiné oprávněné 

osobě 

Tabulka č. 7.a – Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města Roztoky v roce 

2010 

Tabulka č. 7.b – Nakládání s komunálními odpady města Roztoky v roce 2010 po předání jiné 

oprávněné osobě 

Tabulka č. 8. – Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu města Roztoky v období 

2009–2010 

Tabulka č. 9. –  Provozovaná zařízení k nakládání s odpady města 

Tabulka č. 10. – vynechána 

Tabulka č. 11. – Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších 

odpadů města Roztoky 

Tabulka č. 12. – vynechána 

Tabulka č. 13. – Porovnání POH obce města Roztoky se závaznou částí POH kraje – viz 

samostatná příloha č. 2 

Tabulka č. 14. – vynechána 

Tabulka č. 15. – Příjmy a výdaje města Roztoky na OH v období 2009–2010 
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Tabulka č. 1 – Celková produkce odpadů města v období 2007 – 2010       Město Roztoky  

Katalog. číslo 
odpadu 

Název druhu odpadu 

K
a
te

g
o

ri
e

 

o
d

p
a
d

u
 

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] 
Měrná 

produkce 
v r. 2010 

[kg/obyv.] 
2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O   142,390       -100,0   0,00 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 0,235       -100,0     0,00 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 0,200 0,400     100,0 -100,0   0,00 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné  
N 3,550   2,000 0,800 -100,0   -60,0 0,11 

15 02 02 
Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených) 
N 0,363   0,200   -100,0   -100,0 0,00 

16 01 03 Pneumatiky  O 9,170 11,690 12,000 15,116 27,5 2,7 26,0 2,10 

16 05 07 
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
N   0,700       -100,0   0,00 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce cihel, tašek a 

keramických výrobků 
O 3,160       -100,0     0,00 

17 02 01 Dřevo O     27,980       -100,0 0,00 

17 02 02 Sklo O   3,340       -100,0   0,00 

17 04 05 železo a ocel O     17,200       -100,0 0,00 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod č. 17 05 03 O 1 085,730 965,800 585,050 1 032,640 -11,0 -39,4 76,5 143,50 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 3,120       -100,0     0,00 

20 01 01 Papír a lepenka O 201,360 225,830 229,020 220,490 12,2 1,4 -3,7 30,64 

20 01 02 Sklo O 94,340 109,020 116,220 115,160 15,6 6,6 -0,9 16,00 

20 01 13 Rozpouštědla N 0,580 0,290 0,490 1,570 -50,0 69,0 220,4 0,22 

20 01 14 Kyseliny N       0,010       0,00 

20 01 19 Pesticidy N       0,040       0,01 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O 0,120 0,150     25,0 -100,0   0,00 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 0,100 0,120 0,380 0,440 20,0 216,7 15,8 0,06 

20 01 27 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 

obsahující nebezpečné látky    
N 3,200 5,450 6,640 7,402 70,3 21,8 11,5 1,03 
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Katalog. číslo 
odpadu 

Název druhu odpadu 

K
a
te

g
o

ri
e

 

o
d

p
a
d

u
 

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] 
Měrná 

produkce 
v r. 2010 

[kg/obyv.] 
2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 

20 01 28 
Barvy, tisk.barvy, lepidla a pryskyřice  neuvedené 

pod číslem 20 01 27 
O 0,990 2,300     132,3 -100,0   0,00 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N     0,140 0,038     -72,9 0,01 

20 01 39 Plasty O 91,220 98,100 92,920 109,760 7,5 -5,3 18,1 15,25 

20 01 40 Kovy O 7,340 7,650 13,950 8,400 4,2 82,4 -39,8 1,17 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 421,600 431,350 723,950 816,210 2,3 67,8 12,7 113,43 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 468,904 1 627,988 1 610,444 1 521,674 10,8 -1,1 -5,5 211,46 

20 03 02 Odpad z tržišť O 84,620 96,520 83,220 72,170 14,1 -13,8 -13,3 10,03 

20 03 03 Uliční smetky O 25,000 21,000 2,720   -16,0 -87,0 -100,0 0,00 

20 03 07 Objemný odpad O 333,380 347,420 390,340 413,800 4,2 12,4 6,0 57,50 

  Celkem odpadů   3 838,282 4 097,508 3 914,864 4 335,720 6,8 -4,5 10,8 602,52 

Poznámka: Kompozitní obaly (15 01 05) byly zařazeny k papírům a lepenkám 20 01 01; skleněné obaly (evidované pod kódem 15 01 07) byl zařazeny ke sklu 20 01 02 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Roztoky. 
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Tabulka č. 2 – Celková produkce komunálních odpadů města v období 2007 – 2010         Město Roztoky  

Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

K
a
te

g
o

ri
e

 

o
d

p
a
d

u
 

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] 
Měrná 

produkce 
v r. 2010 

[kg/obyv.] 
2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 

20 01 01 Papír a lepenka O 201,360 225,830 229,020 220,490 12,2 1,4 -3,7 30,64 

20 01 02 Sklo O 94,340 109,020 116,220 115,160 15,6 6,6 -0,9 16,00 

20 01 13 Rozpouštědla N 0,580 0,290 0,490 1,570 -50,0 69,0 220,4 0,22 

20 01 14 Kyseliny N       0,010       0,00 

20 01 19 Pesticidy N       0,040       0,01 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O 0,120 0,150     25,0 -100,0   0,00 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pd číslem 20 01 25 N 0,100 0,120 0,380 0,440 20,0 216,7 15,8 0,06 

20 01 27 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky    
N 3,200 5,450 6,640 7,402 70,3 21,8 11,5 1,03 

20 01 28 
Barvy, tisk.barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky neuvedené pod číslem 20 01 27 
O 0,990 2,300     132,3 -100,0   0,00 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N     0,140 0,038     -72,9 0,01 

20 01 39 Plasty O 91,220 98,100 92,920 109,760 7,5 -5,3 18,1 15,25 

20 01 40 Kovy O 7,340 7,650 13,950 8,400 4,2 82,4 -39,8 1,17 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 421,600 431,350 723,950 816,210 2,3 67,8 12,7 113,43 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 468,904 1 627,988 1 610,444 1 521,674 10,8 -1,1 -5,5 211,46 

20 03 02 Odpad z tržišť O 84,620 96,520 83,220 72,170 14,1 -13,8 -13,3 10,03 

20 03 03 Uliční smetky O 25,000 21,000 2,720   -16,0 -87,0 -100,0 0,00 

20 03 07 Objemný odpad O 333,380 347,420 390,340 413,800 4,2 12,4 6,0 57,50 

  Celkem odpadů   2 732,754 2 973,188 3 270,434 3 287,164 8,8 10,0 0,5 456,80 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Roztoky          
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Tabulka č. 3 – Celková produkce nebezpečných odpadů města  v období 2007 – 2010         Město Roztoky  

Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

K
a
te

g
o

ri
e

 

o
d

p
a
d

u
 

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] 
Měrná 

produkce 
v r. 2010 

[kg/obyv.] 
2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 0,235       -100,0     0,00 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 0,200 0,400     100,0 -100,0   0,00 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné  
N 3,550   2,000 0,800 -100,0   -60,0 0,11 

15 02 02 
Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených) 
N 0,363   0,200   -100,0   -100,0 0,00 

16 05 07 
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
N   0,700       -100,0   0,00 

20 01 13 Rozpouštědla N 0,580 0,290 0,490 1,570 -50,0 69,0 220,4 0,22 

20 01 14 Kyseliny N       0,010       0,00 

20 01 19 Pesticidy N       0,040       0,01 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pd číslem 20 01 25 N 0,100 0,120 0,380 0,440 20,0 216,7 15,8 0,06 

20 01 27 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky    
N 3,200 5,450 6,640 7,402 70,3 21,8 11,5 1,03 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N     0,140 0,038     -72,9 0,01 

  Celkem odpadů   8,228 6,960 9,850 10,300 -15,4 41,5 4,6 1,43 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Roztoky          

 

http://websouhlasy.inisoft.cz/kralovehradeckykraj/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1801
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Tabulka č. 4 – Identifikace hlavních druhů NO města v období 2007 – 2010             Město Roztoky 

Kat. č. 
odpadu 
(poř. dle 
hmotn.) 

Název druhu odpadu 
Produkce  [t/rok] Důvody 

produkce 
Potencionální 

rizika 

Opatření 
k omezení 
produkce 

/rizik 

Očeká- 
vaná 

produk- 
ce 2020 

2007 2008 2009 2010 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 0,235       4 H3-B, H5, H13, H14 1 0,000 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,200 0,400     4 H3-B, H5, H13, H14 1 0,000 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné  
3,550   2,000 0,800 4 

H3-B, H4, H5, H13, 

H14 
1 2,117 

15 02 02 
Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených) 
0,363   0,200   4 H3-B, H5, H13, H14 1 0,282 

16 05 07 
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
  0,700     4 

H1, H2, H5, (H6), 

H8, H13, H14 
1 0,700 

20 01 13 Rozpouštědla 0,580 0,290 0,490 1,570 4 H3-B, H5, H13, H14 1 0,733 

20 01 14 Kyseliny       0,010 4 H6, H8, H13, H14 1 0,010 

20 01 19 Pesticidy       0,040 4 
H4, H5, (H6), H13, 

H14 
1 0,040 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pd číslem 20 01 25 0,100 0,120 0,380 0,440 4 H3-B, H5, H13, H14 1 0,536 

20 01 27 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky    
3,200 5,450 6,640 7,402 4 H3-B, H5, H13, H14 1 9,023 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky     0,140 0,038 4 H4, H5, H13, H14 1 0,089 

  Celkem odpadů 8,228 6,960 9,850 10,300       13,529 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Roztoky         

 

http://websouhlasy.inisoft.cz/kralovehradeckykraj/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1801
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Tabulka č. 5a – Způsob nakládání s odpady města  v roce 2010           Město Roztoky 

Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Nakládání 2010 [t/rok] 
Soulad s 
právními 
předpisy 

R1-R13 D1-D15 
N1-N63  mimo 

N3 N3 

kód [t/rok] kód [t/rok] kód [t/rok] 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování             0,000 nehodnoceno 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje             0,000 nehodnoceno 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje             0,000 nehodnoceno 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné  
            0,800 ano 

15 02 02 
Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených) 
            0,000 nehodnoceno 

16 01 03 Pneumatiky              15,116 ano 

16 05 07 
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
            0,000 nehodnoceno 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce cihel, tašek a keramických 

výrobků 
            0,000 nehodnoceno 

17 02 01 Dřevo             0,000 nehodnoceno 

17 02 02 Sklo             0,000 nehodnoceno 

17 04 05 železo a ocel             0,000 nehodnoceno 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod č. 17 05 03             1 032,640 ano 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady             0,000 nehodnoceno 

20 01 01 Papír a lepenka             220,490 ano 

20 01 02 Sklo             115,160 ano 

20 01 13 Rozpouštědla             1,570 ano 

20 01 14 Kyseliny             0,010 ano 

20 01 19 Pesticidy             0,040 ano 

20 01 25 Jedlý olej a tuk             0,000 nehodnoceno 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25             0,440 ano 

20 01 27 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky    
            7,402 ano 

20 01 28 
Barvy, tisk.barvy, lepidla a pryskyřice  neuvedené pod 

číslem 20 01 27 
            0,000 nehodnoceno 
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Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Nakládání 2010 [t/rok] 
Soulad s 
právními 
předpisy 

R1-R13 D1-D15 
N1-N63  mimo 

N3 N3 

kód [t/rok] kód [t/rok] kód [t/rok] 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky             0,038 ano 

20 01 39 Plasty             109,760 ano 

20 01 40 Kovy             8,400 ano 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad             816,210 ano 

20 03 01 Směsný komunální odpad             1 521,674 ano 

20 03 02 Odpad z tržišť             72,170 ano 

20 03 03 Uliční smetky             0,000 nehodnoceno 

20 03 07 Objemný odpad             413,800 ano 

  Celkem odpadů             4 335,720   

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Roztoky         
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Tabulka č. 5b – Způsob nakládání s odpady města v roce 2010 po předání jiné oprávněné osobě                   Město 

Roztoky 

Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Nakládání 2010 [t/rok] 

 Soulad s POH kraje  R1-R13 D1-D15 N1-N63  mimo N3 

kód [t/rok] kód [t/rok] kód [t/rok] 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování             odpad nebyl v r. 2010 produkován 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje             odpad nebyl v r. 2010 produkován 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje             odpad nebyl v r. 2010 produkován 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné  
    D10 0,800     ano 

15 02 02 
Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených) 
            odpad nebyl v r. 2010 produkován 

16 01 03 Pneumatiky  R1 15,116         ano 

16 05 07 
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
            odpad nebyl v r. 2010 produkován 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce cihel, tašek a keramických 

výrobků 
            odpad nebyl v r. 2010 produkován 

17 02 01 Dřevo             odpad nebyl v r. 2010 produkován 

17 02 02 Sklo             odpad nebyl v r. 2010 produkován 

17 04 05 železo a ocel             odpad nebyl v r. 2010 produkován 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod č. 17 05 03         N1 1 032,640 částečně 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady             odpad nebyl v r. 2010 produkován 

20 01 01 Papír a lepenka R3 220,490         ano 

20 01 02 Sklo R5 115,160         ano 

20 01 13 Rozpouštědla     D9 1,570     ano 

20 01 14 Kyseliny     D9 0,010     ano 

20 01 19 Pesticidy     D10 0,040     ano 

20 01 25 Jedlý olej a tuk             odpad nebyl v r. 2010 produkován 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25     D10 0,440     ano 

20 01 27 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky    
    D1  7,402     ano 

20 01 28 
Barvy, tisk.barvy, lepidla a pryskyřice  neuvedené pod 

číslem 20 01 27 
            odpad nebyl v r. 2010 produkován 
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Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Nakládání 2010 [t/rok] 

 Soulad s POH kraje  R1-R13 D1-D15 N1-N63  mimo N3 

kód [t/rok] kód [t/rok] kód [t/rok] 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky     D10 0,038     ano 

20 01 39 Plasty R1 109,760         ano 

20 01 40 Kovy R4 8,400         ano 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad         N13 816,210 ano 

20 03 01 Směsný komunální odpad     D1 1 521,674     částečně 

20 03 02 Odpad z tržišť     D1 72,170     částečně 

20 03 03 Uliční smetky             odpad nebyl v r. 2010 produkován 

20 03 07 Objemný odpad     D1 413,800     částečně 

  Celkem odpadů R 468,926 D 2 017,944 N 1 848,850   
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Tabulka č. 6a – Celková produkce a nakládání s odpady města v roce 2010    Město Roztoky 

Popis 

Ostatní 
odpady (2010) 

Nebezpečné 
odpady (2010) 

Odpady 
celkem (2010) 

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

Produkce celkem 4 325,420 99,8 % 10,300 0,2 % 4 335,720 100,0 % 

Úprava nebo využití (mimo R12), včetně 

N1, N2 
0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 

Skládkování 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 

Spalování 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 

Předání jiné oprávněné osobě 4 325,420 99,8 % 10,300 0,2 % 4 335,720 100,0 % 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Roztoky       

 

 

Tabulka č. 6b – Nakládání s odpady města v roce 2010 po předání jiné oprávněné osobě               Město Roztoky 

Popis 

Ostatní 
odpady (2010) 

Nebezpečné 
odpady (2010) 

Odpady 
celkem (2010) 

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

Předaný odpad celkem 4 210,260 99,8 % 8,680 0,2 % 4 218,940 100,0 % 

Úprava nebo využití (mimo R12), včetně 

N1, N2 
2 202,616 52,2 % 0,000 0,0 % 2 202,616 52,2 % 

Skládkování 2 007,644 47,6 % 7,402 0,2 % 2 015,046 47,8 % 

Spalování 0,000 0,0 % 1,278 0,0 % 1,278 0,0 % 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Roztoky       
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Tabulka č. 7a - Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města v roce 2010                Město Roztoky 

Popis 

Ostatní 
odpady (2010) 

Z ostatních odpadů 
BRKO (2010) 

Nebezpečné 
odpady (2010) 

Odpady 
celkem (2010) 

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

Produkce celkem 3 276,864 99,7 % 2 038,262 62,0 % 10,300 0,3 % 3 287,164 100,0 % 

Úprava nebo využití (mimo R12), včetně 

N1, N2, N13 
  0,0 %   0,0 %   0,0 % 0,000 0,0 % 

Skládkování   0,0 %   0,0 %   0,0 % 0,000 0,0 % 

Spalování   0,0 %   0,0 %   0,0 % 0,000 0,0 % 

Předání jiné oprávněné osobě 3 276,864 99,7 % 2 038,262 62,0 % 10,300 0,3 % 3 287,164 100,0 % 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Roztoky         

 

 

Tabulka č. 7b - Nakládání s komunálními odpady města v roce 2010 po předání oprávněné osobě               Město Roztoky 

Popis 

Ostatní 
odpady (2010) 

Z ostatních odpadů 
BRKO (2010) 

Nebezpečné 
odpady (2010) 

Odpady 
celkem (2010) 

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

Předaný KO celkem 3 276,864 99,7 % 2 038,262 62,0 % 10,300 0,3 % 3 287,164 100,0 % 

Úprava nebo využití (mimo R12), včetně 

N1, N2, N13 
1 154,860 35,1 % 1 036,700 31,5 % 0,000 0,0 % 1 154,860 35,1 % 

Skládkování 2 007,644 61,1 % 1 001,562 30,5 % 7,402 0,2 % 2 015,046 61,3 % 

Spalování 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,478 0,0 % 0,478 0,0 % 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Roztoky         
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Tabulka č. 8 – Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu města v období  2009 - 2010    Město Roztoky 

Druh vytříděného odpadu 
(katalog. čísla odpadu) 

2009 2010 

[t/rok] [%] 
Měrná 

produkce 
[kg/obyv]  

Převažující 
způsob 
sběru 

[t/rok] [%] 
Měrná 

produkce 
[kg/obyv]  

Převažující 
způsob 
sběru 

Papír (20 01 01, 15 01 01, 15 01 05) 229,020 14,5 % 31,83 SN + SD 220,490 13,0 % 30,64 SN + SD 

Plasty (směsné) (20 01 39) 92,920 5,9 % 12,91 SN + SD 109,760 6,5 % 15,25 SN + SD 

PET (pokud se sbírá odděleně) 0,000 0,0 % 0,00   0,000 0,0 % 0,00   

Sklo (20 01 02) 116,220 7,4 % 16,15 SN + SD 115,160 6,8 % 16,00 SN + SD 

Kovy (20 01 40) + kovy vedené pad 

kat. číslem 17 
13,950 0,9 % 1,94 MS+SD 8,400 0,5 % 1,17 MS+SD 

Biologicky rozložitelný komunální 

odpad (BRKO) bez papíru (20 02 01) 
723,950 45,9 % 100,60 

MS+ SN+ 

SD 
816,210 48,2 % 113,43 

MS+ SN+ 

SD 

Nebezpečný odpad (všechny odpady 

kategorie N) 
9,850 0,6 % 1,37 SD 10,300 0,6 % 1,43 SD 

Objemný odpad (20 03 07) 390,340 24,8 % 54,24 MS+SD 413,800 24,4 % 57,50 MS+SD 

Celkem 1 576,250 100,0 % 219,05   1 694,120 100,0 % 235,43   

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Roztoky        

 

 

Tabulka č. 9 – Provozovaná zařízení k nakládání s odpady města                                                                Město Roztoky 

Název zařízení/ 
/majitel zařízení 

K
ó

d
 z

a
ří

z
e
n

í 

Uvedení do 
provozu/ 

/předpokládané 
ukončení 
provozu 

Projekto- 
vaná 

kapacita 

Kapacitní 
využití v r. 
2010 [%] k 

celkové roční 
projektované 

kapacitě 

Provozovatel/ 
/místo 

provozu 
(nakládání) 

Kódy zpracovávaných odpadů 
Souhlas k 

provozování 
do roku 

Sběrný dvůr / Město Roztoky S6 30.3.2000 - - 
Město Roztoky 

/ Roztoky 

papír, sklo, plasty, kovy, NO, objemný 

odpad, stavební odpad, BRKO 
bez omezení 
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Tabulka č. 11 – Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů města       Město Roztoky 

Odpad 

                Celková produkce odpadů 

2010 2015 2020 

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

Komunální odpady 3 287,164 100,0 % 3 929,295 100,0 % 4 607,035 100,0 % 

Z komunálního odpadu:              

a) vybrané složky odděleného sběru: papír, 

plasty směsné, PET, sklo, kovy 
453,810 13,8 % 594,050 15,1 % 705,660 15,3 % 

b) nebezpečné složky 10,300 0,3 % 13,529 0,3 % 13,529 0,3 % 

c) objemný odpad  413,800 12,6 % 456,869 11,6 % 504,420 10,9 % 

d) bioodpady 816,210 24,8 % 1 301,162 33,1 % 1 794,955 39,0 % 

biologicky rozložitelný odpad (včetně 

složek objemného a směsného odpadu) 
2 038,262 62,0 % 2 550,406 64,9 % 3 084,630 67,0 % 

e) zbytkový směsný odpad 1 521,674 46,3 % 1 784,004 45,4 % 2 100,496 45,6 % 

Stavební odpady   0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 

Odpad z tržišť 72,170 2,2 % 79,682 2,0 % 87,975 1,9 % 

Uliční smetky 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 

Všechny odpady města celkem 4 335,720   4 786,985   5 285,218   

Poznámky: Do NO města se počítají všechny NO města zřazené do skupiny 20 i ostatních skupin. 

Zdroj dat: Evidence odpadů města  Roztoky, vlastní prognózní předpoklady     
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Tabulka č. 15 - Příjmy a výdaje města  na OH v období 2009 – 2010        Město Roztoky 

Položka 
2009 2010 

Kč [%] Kč [%] 

Příjmy 

Poplatky, ceny hrazené občany a živnostníky 3 069 127 76,7 3 227 450 58,5 

Dotace EKO KOM 814 583 20,4 1 262 241 22,9 

Příjmy z prodeje druhotných surovin 94 994 2,4 279 956 5,1 

Jiné příjmy z OH zpětný odběr 22 722 0,6 57 800 1,0 

Dotace SFŽP městu     691 000   

Celkem příjmy 4 001 426 100,0 5 518 447 87,5 

Výdaje 

Netříděný odpad         

Svoz SKO — popelnice, kontejnery 2 889 794 36,2 3 209 391 42,0 

Úklid města, odpadkové koše 602 861 7,6 531 015 6,9 

Černé skládky 16 094 0,2 35 082 0,5 

Ostatní náklady (vyhodnocení POH, sáčky na psí exkrementy, 

opravy) 77 596 1,0 51 610 0,7 

Tříděný odpad         

Výdaje na tříděný sběr 3 348 976 42,0 3 565 067 46,6 

Ostatní náklady (dotace, separační zvon, vysokozdvižný 

vozík) 
1 041 195 13,1 250 273 3,3 

Celkové roční výdaje na OH města 7 976 516 100,0 7 642 438 100,0 

  

Dotace města do systému 3 975 090   2 123 991   

Zdroj: Město Roztoky     
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Příloha č. 2 
Tabulka č. 13 - Porovnání OH obce s cíli a opatřeními POH kraje 

Položka Soulad se zá- 
vaznou částí 

Vysvětlivky v případě neshody a definice 
podmínek dosažení souladu 

Cíle 

Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. 

Zásada: Na území kraje je preferováno následující pořadí při 

nakládání s odpady: 

a) Předcházení vzniku odpadů z hlediska množství, 

b) materiálové využití odpadů,  

c) energetické využití odpadů, 

d) materiálové využití v podzemních prostorách a na povrchu 

(rekultivace apod.) 

e) konečné odstranění odpadů skládkováním na skládkách s 

využitím energie, 

f) konečné odstranění odpadů (jiné než skládkování) bez využití 

energie, 

g) konečné odstranění odpadů formou skládkování. 

Hierarchii nakládání s odpady lze měnit, v případě, že její 

dodržování není při současném stavu znalostí technicky možné, 

nebo vede k  nepřiměřeně vysokým nákladům nebo ke zvýšeným 

rizikům pro lidské zdraví či okolní životní prostředí. 

nehodnoceno     

Občané kraje jsou v rámci informačních kampaní informováni a 

motivováni k omezování produkce komunálních odpadů (například 

v oblasti bioodpadů) 

ano obec informuje o službách pro odpady v místním tisku a 

webových stránkách 

  

Je podporováno zavádění nových systémů pro ekonomickou 

motivaci omezování množství produkovaných komunálních odpadů 

(například zohlednění hmotnosti produkovaných odpadů) 

nehodnoceno     

A. Trvale probíhá informační kampaň zaměřiená na zvýšení 

aktivního zapojení občanů do správného nakládání s komunálními 

odpady 

ano obec informuje o službách pro odpady v místním tisku a 

webových stránkách, probíhají i jednorázové 

informační akce 

  

Opatření A.1. Zpracovat a pravidelně aktualizovat komunikační 

strategii kraje s ohledem na plnění cílů POH. 

částečně Tématem komunikace s veřejností se město průběžně 

zabývá. Návrhy v této oblasti byly zpracovány i v rámci 

diplomové práce, zadané ve spolupráci s městem. 

Komunikační strategii bude třeba zpracovat ve vazbě na 

cíle POH 

1. Občané jsou plně informováni 

o rozsahu služeb pro odpady a 

potřebách rozvoje systému OH 

města 
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Položka Soulad se zá- 
vaznou částí 

Vysvětlivky v případě neshody a definice 
podmínek dosažení souladu 

Cíle 

Opatření A.2. Každoročně realizovat informační kampaň s 

využitím dostupných nástrojů (TV, internet, rozhlas, direkt mail, 

venkovní akce apod.) 

částečně obec informuje o službách pro odpady v místním tisku a 

webových stránkách, probíhají i jednorázové 

informační akce 

viz cíl 1 

Opatření A.3. Vyžadovat, aby informační kampaně pro občany 

byly nedílnou součástí projektů obcí v oblasti nakládání s odpady 

ano dtto   

Opatření A.4. Vyhodnocovat pravidelně účinnost kampaní. 

částečně obec informuje o službách pro odpady v místním tisku a 

webových stránkách, probíhají i jednorázové 

informační akce, občané mohou poskytovat zpětnou 

vazbu formou podněntů obci 

viz cíl 1 

Nakládání s komunálními odpady 

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 - 8 tis. obyvatel. SD budou sloužit zejména pro 

objemné odpady, odpady ze zeleně, NO, zpětný odběr 

ano Sběrný dvůr je v provozu 

  

Je podporován rozvoj domácího a komunitního kompostování, 

zejména ve vesnické a přiíměstské zástavbě 

ano Občané mají možnost kompostovat bioodpady na svých 

pozemcích, v rámci akce města byly také občanům 

podle zájmu poskytnuty kompostéry. Přebytečné 

bioodpady je možno předávat na sběrný dvůr a do 

systému separace bioodpadů. Toto je považováno za 

dostatečné s ohledem na ostatní cíle POH obce 
  

Cíl G. Trvale se zvyšuje využití komunálních odpadů 

Cílový stav v r. 2010 107 kg využitých KO na obyvatele 

ano V roce 2010 bylo využíváno cca 31,5 % odpadů obce, 

celkem 144 kg/obyv. 

  

Opatření G.1. Zvýšit technickou vybavenost sběrové sítě pro 

využitelné složky KO, aby byla dostupná a pohodlná pro obyvatele; 

donášková vzdálenost max. 170 m, počet obyvatel na sběrové místo 

max.  200 

částečně Vybavenost obce se cílovým parametrům významně 

přibližuje (232 obyv. na recyklační hnízdo), recyklační 

hnízda jsou  rozmístěna podle dále identifikovaných 

potřeb. Rozšiřování počtu hnízd bude navazovat 

především na rozvoj sídla 

2. Je podpořen cíl POH 

Středočeského kraje: Trvale se 

zvyšuje využití komunálních 

odpadů" 

Opatření G.2. Zajistit dostatečné informování obyvatel a obcí o 

správných způsobech nakládání s komunálními odpady. 

ano obec informuje o službách pro odpady v místním tisku a 

webových stránkách 
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Položka Soulad se zá- 
vaznou částí 

Vysvětlivky v případě neshody a definice 
podmínek dosažení souladu 

Cíle 

Cíl H. Zvyšuje se využitelnost separovaného sběru složek KO 

(papír, sklo, plasty, nápoj. karton) 

Cílový stav v r. 2010 44 kg využitých složek KO na obyvatele 

ano Směsný KO je skádkován. Ze složek komunálních 

odpadů využitelných jako druhotné suroviny jsou 

odděleně shromažďovány suroviny papír, sklo, plasty, 

nápojový kartón, které by bez předchozího vytřídění na 

využitelné složky byly součástí směsných KO. množství 

využitých odpadů bylo v r. 2010 téměř 62 kg/obyv. 

  

Opatření H.1. Optimalizovat ve spolupráci sAOS využití sběrné 

sítě v obcích (množství nádob, rozmístění nádob, frekvence svozů) 

tak, aby bylo dosaženo efektivity odděleného sběru jednotlivých 

komodit z domovních odpadů. 

částečně 232 obyv. na recyklační hnízdo, recyklační hnízda jsou 

dále identifikovaných potřeb; Rozšiřování počtu hnízd 

bude navazovat především na rozvoj sídla. Relativně 

nízká je separace nápojových kartónů a není zaveden 

nádobový sběr kovových obalů 

viz cíl 2 

Opatření H.2. Rozšířit oddělený sběr papíru na úroveň sběru 

ostatních komodit. 

ano   
  

Opatření H.3. Rozšířit oddělený sběr nápojových kartonů a bílého 

skla v ucelených svozových oblastech. 

ano Je k dispozici 31 plně vybavených recyklačních hnízd s 

nádobami na oddělený sběr pro bílé sklo, barevné sklo a 

nápojový kartón 
  

Opatření H.4. 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 a pod.) 

ano je k dispozici sběrný dvůr, sběr papíru probíhá také ve 

škole – 2 kontejnery, školní budovy v Roztokách a 

Žalově    

Opatření H.5. Zvýšit účast obyvatel na odděleném sběru 

využitelných složek komunálních odpadů formou dlouhodobých 

informačních kampaní na úrovni kraje a jednotlivých obcí. 

částečně obec informuje o službách pro odpady v místním tisku a 

webových stránkách i formou informačních kampaní viz cíl 1 

Cíl I: Postupně se zvyšuje počet obcí, které na svém území 

provozují systém odděleného sběru využitelných složek 

komunálních odpadů 

ano systém odděleného sběru je zaveden 

  

Nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona 

E. Je podporována spolupráce kraje a obcí s kolektivními systémy 

na rozvoji systémů zpětného odběru použitých výrobků 

ano služby zpětného odběru jsou využívány, ke 

shromažďování vyřazených elektrický a elektronických 

zařízení slouží sběrný dvůr 
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Položka Soulad se zá- 
vaznou částí 

Vysvětlivky v případě neshody a definice 
podmínek dosažení souladu 

Cíle 

F. Jsou rozvíjeny systémy zpětného odběru použitých výrobků 

(pneumatiky, minerální oleje, vozidla s ukončenou životností) 

nehodnoceno rozvoj systémů je úkolem povinných osob   

Odpady s obsahem PCB 

Cíl M. Bude provedeno úplné odstranění nebo dekontaminace 

zařízení a odpadů s obsahem PCB 

nehodnoceno odpady se nevyskytují   

Opatření M1.: Zajistit dokončení a vyhodnocení inventarizace 

zařízení s obsahem PCB větším než 5 dm3 a respektovat stanovené 

podmínky pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o 

koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB. 

nehodnoceno     

Opatření M2.:Zajistit v rámci kraje sběr a následné odstraňování 

zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci podle 

příslušné metodiky. 

nehodnoceno     

Odpadní oleje 

Specifické cíle a opatření nestanoveny nehodnoceno     

Odpadní baterie a akumulátory 

Specifické cíle a opatření nestanoveny nehodnoceno     

Kaly z čistíren odpadních vod 

Cíl N.: Zvyšuje se podíl využitých kalů z ČOV na celkové produkci 

těchto kalů na území kraje (66% v r. 2012). 

nehodnoceno Odpady se nevyskytují.   

Opatření N1.: Pravidelně monitorovat kvalitu kalů s ohledem na 

další nakládání s nimi 

nehodnoceno     

Opatření N2.: Provádět opatření ke snižování nebezpečných 

vlastností kalů (například hygienizaci) 

nehodnoceno     

Opatření N3.: Zavádět metody energetického využití kalů 

(například bioplynové stanice) 

nehodnoceno     

Opatření N5.: Podporovat zavádění metod čistší procukce u 

provozovatelů ČOV 

nehodnoceno     

Odpady azbestu 
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Položka Soulad se zá- 
vaznou částí 

Vysvětlivky v případě neshody a definice 
podmínek dosažení souladu 

Cíle 

Specifické cíle a opatření nestanoveny nehodnoceno Odpady se nevyskytují.   

Autovraky 

Specifické cíle a opatření nestanoveny nehodnoceno Odpady se nevyskytují.   

Zářivky — viz nakládání s elektrošrotem 

Pneumatiky — není specifikováno 

Elektrošrot 

Specifické cíle a opatření nestanoveny nehodnoceno VEEZ jsou předmětem zpětného odběru   

Nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými 

Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady 

Cíl K.: Snížit produkci nebezpečných odpadů  nehodnoceno cílem systému OH obcí je podchytit NO, proto tento cíl 

není pro obce přímo použitelný 

  

Opatření K1.: Omezovat produkci nebezpečných odpadů ve 

výrobě, zejména změnou výrobních procesů a technologií 

produkujících nebezpečné odpady. 

nehodnoceno obec není výrobcem.   

Opatření K2.: Důsledně odděleně shromažďovat nebezpečné 

odpady již v místě jejich vzniku, tak aby zbytečně nedocházelo ke 

kontaminaci většího než nezbytně nutného množství odpadů 

nebezpečnými vlastnostmi 

ano NO jsou shromažďovány odděleně na sběrném dvoře   

Opatření K3.:Podporovat zavádění programů čistší produkce do 

výrobních a průmyslových firem. 

nehodnoceno obec není výrobcem.   

Zdravotnické odpady 

Cíl L: Dochází ke snižování podílu NO ze zdravotnictví na celkové 

produkci odpadů ze zdravotnictví (2012 max. 75%) 

nehodnoceno Odpady se nevyskytují, respektive jsou shromažďovány 

zdravotnickými zařízeními a lékárnami 

  

Opatření L1.: Omezovat spotřebu materiálů s obsahem toxických 

složek a snižovat nebezp. vlastnosti in-situ ve zdravotnických 

zařízeních 

nehodnoceno     

Opatření L2.: Zavádět systémy důsledné separace NO ve 

zdravotnic. zařízeních 

nehodnoceno     
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Položka Soulad se zá- 
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Cíle 

Opatření L3.: Podporovat zavádění programů čistší produkce ve 

zdravotnic. zařízeních 

nehodnoceno     

Stavební a demoliční odpady 

Je podporována recyklace stavebních odpadů a vznik recyklačních 

deponií na správních územích obcí s rozšířienou působností 

nesousedících s hl. m. Prahou 

nehodnoceno     

Cíl O.: Na území kraje se zvyšuje materiálová recyklace SaD 

odpadů (75%ˇv r. 2012) 

ano SaD odpady jsou využívány na terénní úpravy - 

rekultivaci pískovny. Toto využití je za daných 

okolností považováno za adekvátní. Po skončení 

rekultivace mohou být stavební odpady předávány na 

některou rekultivační deponii v okolí města (například 

Suchdol) 

  

Opatření O1.: Při stavbách a rekonstrukcích je zajistit řízené 

nakládání s odpady. 

ano Správné nakládání se stavebními odpady v podniku 

podmínkou v rámci stavebního řízení 

  

Opatření O3.: Snižovat množství SaD odpadů odstraňovaných 

skládkováním nebo využívaných pro terénní úpravy a rekultivace 

ne SaD odpady jsou využívány na terénní úpravy - 

rekultivaci pískovny. Toto využití je za daných 

okolností považováno za adekvátní. Po skončení 

rekultivace mohou být stavební odpady předávány na 

některou rekultivační deponii v okolí města (například 

Suchdol) 

3. Zajistit recyklaci stavebních 

odpadů po ukončení odbytu do 

rekultivace pískovny 

Opatření O4.: Podporovat recyklaci stavebních odpadů a vznik 

recykl. deponií na správním území ORP nesousedících s hl. m. 

Prahou 

nehodnoceno     

Opatření O5.: Podporovat uplatnění recyklátů ze staveb. odpadů při 

investiční výstavbě 

nehodnoceno     

Nakládání s odpady z obalů — viz komunální odpad 

Využívání odpadů — není specifikováno 

Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené 
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Cíle 

Cíl J.: Na území kraje postupně snižuje podíl skládkovaných 

BRKO (přiměřeně platí směrná čísla z Metodického návodu MŽP 

112 kg/obyv. a rok v r. 2010, 75 kg/obyv. v r. 2013, 53 kg/obyv. v 

r. 2020 

ne Skládkování BRKO dosahuje v r. 2010 téměř 139 

kg/obyv. Převis skládkování BRKO ve vyjádření jako 

směsný komunální odpad bude v r. 2013 dosahovat 

necelý jeden tisíc tun oproti cílové hodnotě (dané max. 

75 kg/obyv. ročně skládkovaných BRKO), v r. 2020 

bude převis skládkování směsných KO i při další 

intenzifikaci separace tříděného sběru a bioodpadů cca 

1400 tun oproti cílové hodnotě (dané max. 53 kg/obyv. 

ročně skládkovaných BRKO) 

4. Skládkování biologicky 

rozložitelných odpadů je sníženo 

na úroveň 75 kg/obyvatele do r. 

2013 a 53 kg/obyvatele do r. 

2020 

Opatření J.3. 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) 

ano obec informuje o službách pro odpady v místním tisku a 

webových stránkách a jednorázovými akcemi 

  

Opatření J.4. Rozšířit kompostovací zařízení a další technologie na 

zpracování odpadů ze zeleně, příp. dalších vhodných 

biodegradabilních odpadů v obcích. 

ano v okolí obce je kompostárna   

Cíl P.: Na území kraje se trvale snižuje množství odpadů 

ukládaných na skládky (k roku 2010 o 20% proti r. 2000) 

částečně Množství skládkovaných odpadů činilo v roce 2003 cca 

1,6 tis. tun, zatímco v roce 2010 cca 2 tis. tun. Množství 

skládkovaných odpadů na obyvatele pokleslo ve 

stejném období z cca 266 kg/obyv. na 222 kg/obyv. a 

tedy se proti minulému plánovacímu období o cca 16% 

snížilo   

viz cíle 1, 2, 4 

Vytváření integrovaného systému nakládání s odpady 

Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady — viz cíle a opatření k jednotlivým komoditám 

 

 


