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Seznam zkratek 
Česká republika  ČR 

Olomoucký kraj   OK  

Krajský úřad   KÚ  

Plán odpadového hospodářství   POH  

Plán odpadového hospodářství České republiky   POH ČR  

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje   POH OK  

Ministerstvo životního prostředí   MŽP  

Státní fond životního prostředí České republiky   SFŽP ČR  

Česká inspekce životního prostředí   ČIŽP  
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PCB/PCT (polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, 

monometyltetrachlor difenylmetan,monometyldichlordifenyl-metan, 

monometyldibromdifenylmetan a veškeré směsi obsahující 

kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50mg/kg)  

 PCB  

Odpadové hospodářství   OH  

Obec s rozšířenou působností   ORP  

Mechanicko-biologická úprava   MBÚ  

Zařízení pro energetické využití odpadů   ZEVO  
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Kilotuna (1000 tun)   kt  
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Úvod 
Plán odpadového hospodářství města Kojetín (dále také „POH obce“) je zpracován na základě § 44 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále také 

jen „zákon o odpadech“). Podle tohoto ustanovení obec zpracovává plán odpadového hospodářství v 

samostatné působnosti.  

Plán odpadového hospodářství musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství 

Olomouckého kraje (dále je „POH OK“). Závazná část POH OK pro období 2015 – 2024 je již 

vyhlášena a POH města Kojetín z ní vychází. POH města Kojetín byl zpracován s vazbou na aktuální 

strategie obce a příslušného ORP, které odráží odpovídající samosprávné priority (jak místní plány 

rozvoje, tak v návaznosti například také Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje) 

Účel Plánu odpadového hospodářství obce 
Účelem POH obce je zajištění trvale udržitelného a ekonomicky únosného systému hospodaření s 

odpady vznikajícími na území města Kojetín (i mimo něj) při dosažení zákonných cílů v oblasti 

nakládání s odpady stanovených zákonnými normami ČR.  

 

POH obce je dlouhodobou strategií, která určuje základní směr v nakládání s hlavními skupinami 

odpadů, pro které jsou stanoveny zákonné cíle, a to při maximální snaze o dodržení hierarchie způsobů 

nakládání s odpady. Strategie je závazná pro všechny původce odpadů v kraji, zejména pak pro obce a 

města, protože velká část zákonných cílů je směřována do oblasti komunálních odpadů.  

 

Struktura POH města Kojetín vychází z platné právní úpravy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech), 

současně však reflektuje obsah plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje. 

 

Působnost a doba platnosti POH obce 
Analytická část POH obce hodnotí vývoj a současný stav odpadového hospodářství. Vývoj 

odpadového hospodářství (dále také „OH“) byl dán především legislativním rámcem OH 

v Olomouckém kraji, který byl zohledněn i do předchozího Plánu odpadového hospodářství přijatého 

v roce 2005 s platností na 10 let.  

 

Analytická část se zabývá popisem produkce a nakládání s hlavními skupinami odpadů na území 

kraje, rovněž tak hodnotí síť zařízení pro nakládání s odpady a další aspekty odpadového hospodářství. 

Plán odpadového hospodářství obce se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé 

zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od změny 

podmínek. 

 
 

1. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

1.1  Název obce/svazku obcí a základní údaje o obci/obcích  
 

1.1.1 Název obce, kontaktní údaje 
 

Název obce:   Město Kojetín 

Kontaktní poštovní adresa: Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín 

IČ:    003 01 370 

Starosta:   Ing. Jiří Šírek, starosta města 

Telefon/e-mail:   581 277 422 

Oficiální web:   http://www.kojetin.cz/cs/  

Odpadový hospodář:  Eliška Izsová - osoba odp. za činnost samosprávy v odpadovém hosp. 

http://www.kojetin.cz/cs/
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Kontakty:   radnice@radnice.kojetin.cz 

    ID datové schránky – r3cb8hq 

    e.izsova@radnice.kojetin.cz  

 

 
 

1.1.2 Statistické údaje o obci 

Kraj:    Olomoucký 

ZUJ:    514 055 

Statut:    Město, spadá pod ORP Přerov 

Počet částí:   3 - Kojetín-Město, Kojetín II-Popůvky a Kojetín III-Kovalovice 
 

Tabulka 1 – Vývoj počtu obyvatel 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok zpracování 

POH 

Výhled na konci 

plánovaného 

období 

6 439 6 378 6 330 6 263 6 229 6220 6020 

 

 

 

1.2  Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních a jiných 

odpadů 
 

1.2.1 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů za posledních 5 let převzatý 

z evidence odpadů obce/obcí, z evidence oprávněných osob (odpady předávané občany 

obce mimo systém OH obce) a jiných zdrojů (formou vstupní tabulky); identifikace 

trendů v datech a jejich dynamiky (graficky) 
 

Tabulka 2 – Celková produkce odpadů Kojetín za posledních 5 let  

Kat. číslo 

odpadu 

Název druhu 

odpadu 

Kat. 

odpadu 

Produkce       [t/rok] 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

08 03 18 Odpadní tiskař. 

toner 

O 0,007 0,047 0,06 0,123 0,083 

15 01 01 Papírové obaly O 141,635 178,191 48,404 45,527 51,384 

15 01 02 Plastové obaly O 1,05 1,18   2,841 

1501 05 Kompozitní obaly O 2,857 1,641 1,14 0,978 1,218 

15 01 06 Směsné obaly O      

15 01 07 Skleněné obaly O 18,703 57,538 66,556 56,833 80,074 

15 01 10 Obaly s obsahem 

neb. látek 

N 5,219 3,774 4,699 4,915 3,042 

15 02 02 Absorp. 

materiály 

N 0 0,084 0,045 0,094 0,191 

16 01 03 Pneumatiky O 12,293 16,974 18,095 0,2 0 

17 01 01 Beton O 7,5 0 0 0 0 

17 01 02 Cihly O 0 0 0 0 1,5 

17 01 06 Směsi betonu a 

cihel 

N 8,76 14,06 15,86 25,16 10,6 

17 01 07 Směsi betonu a 

cihel 

O 15,604 7,759 8,866 5,631 10,631 

17 04 01 Měď, bronz, 

mosaz 

O 0 4,193 0 0 0 

mailto:radnice@radnice.kojetin.cz
mailto:e.izsova@radnice.kojetin.cz
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17 04 02 Hliník O 0 6,735 0 0 0 

17 04 03 Olovo O 0 0,26 0 0 0 

17 04 04 Zinek O 0 0,16 0 0 0 

17 04 07 Směsné kovy O 0 1,105 0 0 0 

17 04 11 Kabely O 0,43 0,418 0,36 0,438 0,57 

17 06 04 Izolační 

materiály 

O 10,22 12,157 11,1 13,84 17,32 

17 06 05 Stav. mater. 

obsahující azbest 

N 0 0 0 0 0 

18 01 03 Zdravotní 

odpady 

N 0,001 0,009  0,006 0,051 

19 12 04 Plasty a kaučuk O 0 0 0,138   

20 01 01 Papír a lepenka O 296,241 226,296 40,256 35,982 28,512 

20 01 02 Sklo O 57,282 5,06 0,041   

20 01 11 Textilní 

materiály 

O 19,88 

 

24,599 16,222 17,715 17,637 

20 01 19 Pesticidy N 0,187 0,123 0,176 0,163 0,109 

20 01 21 Zářivky N 0,001 0 0 0,003 0,003 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O 0,007 0,005 0 0 0 

20 01 26 Olej a tuk N 0,228 0,113 0,108 0,125 0,11 

20 01 27 Barvy a tisk. 

toner 

N 0 0,25 0 0 0 

20 01 32 Jiná nepoužitelná 

léčiva 

N 0 0,059 0,059 0,086 0,042 

20 01 33 Baterie a 

akumulátory 

N 0 0,248 0,088 0 0 

20 01 36 Vyřazené 

elektrické a 

elektron. zařízení 

O 0 0,518 0 0 0 

20 01 38 Dřevo O 0 42,475 34,916 34,309 42,595 

20 01 39 Plasty O 0 53,704 62,033 58,628 63,55 

20 01 40 Kovy O 0 209,839 9,525 7,705 15,914 

20 02 01 Biologicky 

rozlož. odpad 

O 0 205,15 232,23 266,02 550,18 

20 02 03 Jiný biolog. 

odpad 

O 0 6,64 0 0 0 

20 03 01 Komunální 

odpad 

O 0 1443,58 1380,17 1360,45 1263,31 

20 03 02 Odpad z tržišť O 0 40,81 44,26 44,8 34,26 

20 03 03 Uliční smetky O 0     

20 03 07 Objemný odpad O 0 141,385 146,941 158,183 238,573 

        

SUMA ODPADŮ O 583,709 2688,419 2121,313 2107,362 2420,152 

SUMA ODPADŮ N 14,396 18,72 21,035 30,552 14,148 

SUMA ODPADŮ O + N 598,105 2707,139 2142,348 2137,914 2434,3 

       

Produkce komunálních odpadů,ale obecně všech odpadů je dlouhodobě vyrovnaná, ale oscilující na obou 

stranách osy. Je odvislá spíše od vývoje legislativy, smluvních vztahů, zaváděných systémů apod. 

Pokud se produkce odpadů za obec mění, je to závislé spíše na vazbě podnikatelská sféra : oprávněná osoba. 

Zda je právnický subjekt navázán na předání odpadů do sběrného dvora, nebo jiné oprávněné osobě. 

Zpětný odběr výrobků (ZPOV) 

Kat. číslo 

odpovídaj

ícího 

druhu 

odpadu 

Název druhu 

ZPOV 

Kateg. 

(anal. ke 

kategor. 

odpadu) 

Produkce       [t/rok] 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 
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15 01 01 Papírové obaly O 141,635 178,191 48,404 45,527 51,384 

15 01 02 Plastové obaly O 1,05 1,18 0 0 2,841 

1501 05 Kompozitní obaly O 2,857 1,641 1,14 0,978 1,218 

15 01 06 Směsné obaly O 0 0 0 0 0 

15 01 07 Skleněné obaly O 18,703 57,538 66,556 56,833 80,074 

        

20 01 01 Papír a lepenka O 296,241 226,296 40,256 35,982 28,512 

20 01 02 Sklo O 57,282 5,06 0,041   

20 01 11 Textilní 

materiály 

O 19,88 

 

24,599 16,222 17,715 17,637 

20 01 39 Plasty O 0 53,704 62,033 58,628 63,55 

20 01 40 Kovy O 0 209,839 9,525 7,705 15,914 

        

20 01 33 Baterie a 

akumulátory 

N 0 0,248 0,088 0 0 

        

20 01 36 Vyřazené 

elektrické a 

elektron. zařízení 

O 0 0,518 0 0 0 

        

Celkové odpadní materiálové toky 

Celkem   Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

   

kategorie 

O 

  

90,651 421,514 335,121 336,478 375,858 

   

kategorie 

N 

  

2,236 2,935 3,323 4,878 2,197 

   

podskupi

na 15 01 

  

27,417 40,063 21,200 16,532 21,046 

   skupina 

17  

(mimo 17 

04) 

  

6,536 5,327 5,660 7,126 6,220 

   

podskupi

na 17 04 

  

0,067 2,018 0,057 0,070 0,089 

   skupina 

20 celkem 

  

58,057 376,427 310,746 316,808 350,178 

   skupina 

20 jen 

kategorie 

  

0,065 0,124 0,068 0,060 0,041 
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N 

   součet 

skupin 15 

01 + 20 

  

85,474 416,491 331,946 333,340 371,224 

 

Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín, Evidence ZPO města Kojetín 

 

Graf 1 – Celkové množství odpadů v r. 2015 

 

 

Graf 2 – Množství ostatních odpadů v r. 2015 
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Graf 3 – Množství nebezpečných odpadů v r. 2015 

 

 

Graf 4 – Množství ostatních odpadů skupiny 15 01 v tunách za r. 2015 
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Graf 5 - Množství ostatních odpadů skupiny 20 01 v tunách za r. 2015 

 

 

Graf 6 - Vývoj skupiny 17 04 za r. 2011 - 2015 
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Graf 7 - Vývoj skupiny 15 01 za r. 2011 - 2015 

 

 

Graf 8 - Vývoj skupiny SKO a Objemný odpad za r. 2011 - 2015 
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Graf 9 - Vývoj NO skupiny 20 za r. 2011 - 2015 

 

 

Graf 10 - Vývoj odpadů skupin 15 01 01 a 20 01 01 za r. 2011 - 2015 
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Graf 11 - Vývoj odpadů skupin 15 01 02 a 20 01 39 za r. 2011 - 2015 

 

V rámci hodnocení vývoje odpadů v obci za uvedené období let 2011 – 2015 není možné provést 

grafické znázornění vývoje všech požadovaných druhů z různých důvodů. Například: 

• Skupina 17 04 byla evidována pouze v r. 2012 

• Skupiny stavebních odpadů mají evidované pouze dva kódy odpadů – 17 01 06 „N“ a 17 01 

07 „O“ 

• U obalových materiálů to není možné v rámci porovnání skupin 15 01 a 20 01 například u 

skla. V komunální sféře je vývoj pouze za r. 2011, dále je nulový, nebo se blíží nule. Zde se 

musíme podívat na skladbu odpadu 15 01 07 a vyhodnotit, zda se jedná o obal z průmyslové 

činnosti, nebo o sklo z komunální sféry (což lze předpokládat) 

• Obecně některé odpady průmyslové a komunální podobného druhu nejsou v jedné skupině 

vůbec vedeny a nemají mezi sebou možnost sledování vývoje 

 
Tabulka 3 – Měrná produkce odpadů Kojetín za posledních 5 let 

Kat. číslo 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Měrná produkce       [kg/obyv.] 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Rok 

2014 

Rok 

2015 

08 03 18 Odpadní tiskař. toner O 0,000 0,007 0,009 0,020 0,013 

15 01 01 Papírové obaly O 21,996 27,938 7,647 7,269 7,980 

15 01 02 Plastové obaly O 0,163 0,185 0,000 0,000 0,441 

1501 05 Kompozitní obaly O 0,444 0,257 0,180 0,156 0,189 

15 01 06 Směsné obaly O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 01 07 Skleněné obaly O 2,905 9,021 10,514 9,074 12,436 

15 01 10 Obaly s obsahem neb. látek N 0,811 0,592 0,742 0,785 0,472 

15 02 02 Absorp. materiály N 0,000 0,013 0,007 0,015 0,030 

16 01 03 Pneumatiky O 1,909 2,661 2,859 0,032 0,000 

17 01 01 Beton O 1,165 0,000 0,000 0,000 0,000 

17 01 02 Cihly O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,233 

17 01 06 Směsi betonu a cihel N 1,360 2,204 2,506 4,017 1,646 

17 01 07 Směsi betonu a cihel O 2,423 1,217 1,401 0,899 1,651 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 0,000 0,657 0,000 0,000 0,000 

17 04 02 Hliník O 0,000 1,056 0,000 0,000 0,000 

17 04 03 Olovo O 0,000 0,041 0,000 0,000 0,000 

0

10

20

30

40

50

60

70

15 01 02 20 01 39
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Kat. číslo 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Měrná produkce       [kg/obyv.] 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Rok 

2014 

Rok 

2015 

17 04 04 Zinek O 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 

17 04 07 Směsné kovy O 0,000 0,173 0,000 0,000 0,000 

17 04 11 Kabely O 0,067 0,066 0,057 0,070 0,089 

17 06 04 Izolační materiály O 1,587 1,906 1,754 2,210 2,690 

17 06 05 Stav. mater. obsahující azbest N 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18 01 03 Zdravotní odpady N 0,000 0,001 0,000 0,001 0,008 

19 12 04 Plasty a kaučuk O 0,000 0,000 0,022 0,000 0,000 

20 01 01 Papír a lepenka O 46,007 35,481 6,360 5,745 4,428 

20 01 02 Sklo O 8,896 0,793 0,006 0,000 0,000 

20 01 11 Textilní materiály O 3,087 3,857 2,563 2,829 2,739 

20 01 19 Pesticidy N 0,029 0,019 0,028 0,026 0,017 

20 01 21 Zářivky N 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

20 01 26 Olej a tuk N 0,035 0,018 0,017 0,020 0,017 

20 01 27 Barvy a tisk. toner N 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 

20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva N 0,000 0,009 0,009 0,014 0,007 

20 01 33 Baterie a akumulátory N 0,000 0,039 0,014 0,000 0,000 

20 01 36 Vyřazené elektrické a 

elektron. zařízení 

O 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 

20 01 38 Dřevo O 0,000 6,660 5,516 5,478 6,615 

20 01 39 Plasty O 0,000 8,420 9,800 9,361 9,870 

20 01 40 Kovy O 0,000 32,900 1,505 1,230 2,472 

20 02 01 Biologicky rozlož. odpad O 0,000 32,165 36,687 42,475 85,445 

20 02 03 Jiný biolog. odpad O 0,000 1,041 0,000 0,000 0,000 

20 03 01 Komunální odpad O 0,000 226,337 218,036 217,220 196,197 

20 03 02 Odpad z tržišť O 0,000 6,399 6,992 7,153 5,321 

20 03 03 Uliční smetky O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 03 07 Objemný odpad O 0,000 22,168 23,213 25,257 37,051 

        

        

Celkem, 

z toho: 

       

  kategorie 

O 

  

90,651 421,514 335,121 336,478 375,858 

  kategorie 

N 

  

2,236 2,935 3,323 4,878 2,197 

  

podskupina 

15 01 

  

27,417 40,063 21,200 16,532 21,046 

   skupina 

17 kromě 

17 04 

  

6,536 5,327 5,660 7,126 6,220 

podskupina 

17 04 

  

0,067 2,018 0,057 0,070 0,089 

   skupina 

20, z toho: 

  

58,057 376,427 310,746 316,808 350,178 

    kategorie 

N 

  

0,065 0,124 0,068 0,060 0,041 

Součet 

skupin 15 

01 + 20 

  

85,474 416,491 331,946 333,340 371,224 

Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín a statistické údaje o obyvatelstvu 

 

 



17 

 

Graf 12 – Celkové množství odpadů v kg/obyvatele v r. 2015 

 

 

Graf 13 - Celkové množství ostatních odpadů v kg/obyvatele v r. 2015 
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Graf 14 - Celkové množství nebezpečných odpadů v kg/obyvatele v r. 2015 

 

 

Graf 15 - Vývoj skupin SKO a Objemný odpad v kg/obyv. za r. 2011 - 2015 
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Graf 16 - Vývoj skupin 15 01 01 a 20 01 01 v kg/obyv. za r. 2011 - 2015 

 

 

Graf 17 - Vývoj skupin 15 01 02 a 20 01 39 v kg/obyv. za r. 2011 - 2015 
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Graf 18 - Vývoj skupiny 17 01 40 v kg/obyv. za r. 2011 - 2015 

 

 

Graf 19 - Vývoj skupiny 15 01 v kg/obyv. za r. 2011 - 2015 
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Graf 20 - Vývoj skupiny NO v kg/obyv. za r. 2011 - 2015 

 

Pro hodnocení vývoje odpadů podle tabulky č. 3, to znamená množství odpadů na jednoho obyvatele 

je v podobné duchu jako hodnocení u souboru dat v tabulce č. 2. Zde je pouze přepočet a znázornění 

vývoje nakládání s odpady na jednoho obyvatele. 

  

Tabulka 4 – Identifikace hlavních druhů NO Kojetín v roce 2015 (poslední hodnocený rok)  

Pořadí dle 

produkce 

Kat. číslo 

odpadu 

 

Název druhu odpadu Produkce 

[t/rok] 

Způsob odděleného 

sběru odpadu  

1. 17 01 06 Směsi betonu a cihel 10,6 2 

2. 15 01 10 Obaly obsah. nebezp. látky 3,042 2 

3. 15 02 02 Sorbenty a čistící materiály 0,191 2 

4. 20 01 26 Olej a tuk 0,11 2 

5. 20 01 19 Pesticidy 0,109 2 

Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín 

Jako největší produkce nebezpečného odpadu se dlouhodobě jeví stavební odpady. Je to logické, 

pokud si vezmeme, že druhým odpadem jsou prázdné obaly od nebezpečných látek. Specifická 

hmotnost sutě je výrazně větší a v okamžiku vzniku se vždy jedná o větší množství. 

Další typy odpadů vychází z komunální sféry, ze sběru od občanů. Ani zde nelze předpokládat tunová 

množství produkovaných odpadů. Ty z oblasti tuků, olejů a dalších drobných množství nebezpečných 

odpadů stále končí v nádobách spolu s SKO. 

Produkce nebezpečných odpadů komentovat tak, že se jedná o minimální množství. To jak z pohledu 

celkově produkovaných odpadů, tak i z množství přepočteného na kg/obyvatele. 

 

Z uvedeného lze stanovit závěr, že občané obce Kojetín málo třídí své odpady, které nakonec musí 

končit jako součást SKO. 
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1.3  Vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání 

s komunálními odpady na území obce minimálně pro směsný komunální 

odpad, biologicky rozložitelné komunální odpady, papír, plasty, sklo, 

kovy, obalové odpady, nebezpečné složky komunálních odpadů, a jejich 

soulad se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje 

 
1.3.1 Způsoby nakládání s odpady obce a způsob jejich využití nebo odstranění 

 
Tabulka 5 – Způsob nakládání s odpady v městě Kojetín za rok 2015  

Kat. číslo 

odpadu 

Název 

druhu  

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Nakládání v roce 2015 [t/rok] 

Kódy R množství Kódy N množství Kódy D množství 

08 03 18 Odpadní 

tiskař. toner 

O R12 0,013 AN3 0,013   

15 01 01 Papírové 

obaly 

O R12 7,980 AN3 7,980   

15 01 02 Plastové 

obaly 

O R12 0,441 AN3 0,441   

1501 05 Kompozitní 

obaly 

O R12 0,189 AN3 0,189   

15 01 06 Směsné 

obaly 

O   AN3 0,000   

15 01 07 Skleněné 

obaly 

O R12 12,436 AN3 12,436   

15 01 10 Obaly 

s obsahem 

neb. látek 

N   AN3 0,472 D10 0,472 

15 02 02 Absorp. 

materiály 

N   AN3 0,030 D10 0,030 

17 01 02 Cihly O R5 0,233 AN3 0,233   

17 01 06 Směsi 

betonu a 

cihel 

N   AN3 1,646 D1 1,646 

17 01 07 Směsi 

betonu a 

cihel 

O R5 1,651 AN3 1,651   

17 04 01 Měď, bronz, 

mosaz 

O   AN3 0,000   

17 04 02 Hliník O   AN3 0,000   

17 04 03 Olovo O   AN3 0,000   

17 04 04 Zinek O   AN3 0,000   

17 04 07 Směsné 

kovy 

O   AN3 0,000   

17 04 11 Kabely O R4 0,089 AN3 0,089   

17 06 04 Izolační 

materiály 

O   AN3 2,690 D1 2,690 

17 06 05 Stav. mater. 

obsahující 

azbest 

N   AN3 0,000   

18 01 03 Zdravotní 

odpady 

N   AN3 0,089 D10 0,089 

19 12 04 Plasty a 

kaučuk 

O R3 2,690 AN3 2,690   

20 01 01 Papír a 

lepenka 

O R12 4,428 AN3 4,428   

20 01 02 Sklo O   AN3 0,000   
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20 01 11 Textilní 

materiály 

O R3 2,739 AN3 2,739   

20 01 19 Pesticidy N   AN3 0,017 D10 0,017 

20 01 21 Zářivky N   AN3 0,000   

20 01 25 Jedlý olej a 

tuk 

O   AN3 0,000   

20 01 26 Olej a tuk N   AN3 0,017 D10 0,017 

20 01 27 Barvy a 

tisk. toner 

N   AN3 0,000   

20 01 32 Jiná 

nepoužiteln

á léčiva 

N   AN3 0,007 D10 0,007 

20 01 33 Baterie a 

akumulátor

y 

N   AN3 0,000   

20 01 36 Vyřazené 

elektrické a 

elektron. 

zařízení 

O   AN3 0,000   

20 01 38 Dřevo O R3 6,615 AN3 6,615   

20 01 39 Plasty O R12 9,870 AN3 9,870   

20 01 40 Kovy O R4 2,472 AN3 2,472   

20 02 01 Biologicky 

rozlož. 

odpad 

O   AN3 85,445   

20 02 03 Jiný biolog. 

odpad 

O   AN3 0,000   

20 03 01 Komunální 

odpad 

O   AN3 196,197 D1 196,197 

20 03 02 Odpad z 

tržišť 

O   AN3 5,321 D1 5,321 

20 03 03 Uliční 

smetky 

O   AN3 0,000   

20 03 07 Objemný 

odpad 

O R12 37,051 AN3 37,051   

         

Zdroj dat: Evidence odpadů města Kojetín 

Pozn. Obec všechny své odpady předává oprávněné osobě bez úpravy a bez využití. Neprovozuje vlastní skládku, 

pouze sběrný dvůr 
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Graf 21 – množství odpadů recyklovaných a odstraňovaných v r. 2015 

 
 

V uvedeném grafu je znázorněné množství odpadů v r. 2015, které byly předány k využití a 

k odstranění. Je zde zcela evidentní, že dominantní složkou jsou KO. Vzhledem k absenci spaloven 

KO v české republice (jsou zde pouze čtyři, z nich jedna ve zkušebním provozu) a velké dojezdové 

vzdálenosti do nejbližší z nich – SAKO Brno, je tento odpad skládkován. Skládky jsou, bohužel 

nejbližší a nejekonomičtější nástroj pro nakládání s odpady. Tuto situaci vyřeší úprava poplatků 

skládkovaných odpadů, tlak na vyšší a důkladnější separaci využitelných odpadů. 

KO tvoří prakticky dvě třetiny celkové produkce odpadů, kdy je tedy logické, že jsou v této míře 

z odpadů vyčleněny v metodách odstraňování. 

Zbytek jsou odpady, které obec předává oprávněné osobě, která je následně třídí a recykluje, nebo 

k recyklaci předává. 

 

Graf 22 – množství odpadů a druh recyklace v r. 2015 
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V tomto grafu je znázorněno, jaké druhy kódů R jsou použity a jaké množství jsou k nim vázány. Opět 

logicky převládá kód R12 – třídění odpadů. Teprve následně se mohou odpady využít např. 

materiálově. Jedná se především o třídění skupin papír a plast. Účinnost separace papíru je obecně 

v ČR na úrovni 90 – 95 %, a zbytek je výmět. U plastů je toto číslo výrazně menší cca 45 – 50 % 

vytřídění a zbytek výmět. Nakládání s ním je různé, podle poptávky trhu, například výroba TAP. 

 
Graf 23 – množství odpadů a druh odstranění v r. 2015 

 
 

V grafu je vykázán odpad, který je odstraněn. Dominantní, prakticky 100 % produkce je KO, který je 

ukládán na skládku S-OO. 

 

1.3.2 Podíl využitých komunálních odpadů a skládkování BRKO 
 

Tabulka 6 – Množství komunálního odpadu v městě Kojetín předávaného k využití v roce 2015  

Název druhu odpadu                      Množství využitých odpadů (t) 

Papír (15 01 01, 20 01 01) 79,896 

Plasty (15 01 02, 20 01 39) 66,391 

Sklo (15 01 07, 20 01 02) 80,74 

Kovy (15 01 04, 20 01 40) 15,914 

Nápojový karton (15 01 05) 1,218 

Textil (20 01 10, 20 01 11) 17,637 

Bioodpady (20 02 01, 20 01 08, z toho: 550,18 

- z veřejné zeleně -- 

- od občanů na sběrném dvoře -- 

- z rodinných domů -- 

- ze sídlištní zástavby -- 

Nebezpečný odpad skupiny 20 0,041 

Elektrošrot (20 01 35, 20 01 36) 0 

Baterie a akumulátory (20 01 33, 20 01 34) 0 

Zdroje světla (20 01 21) 0,003 

Ledničky (20 01 23) 0 

Dřevo (20 01 38) 42,595 

Směsný komunální odpad (20 03 01) 1263,31 

205,854

0,632

množství odpadů a druh odstranění  v r. 2015

D1 D10
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Odpady z tržišť (20 03 02) 34,26 

Uliční smetky (20 03 03) 0 

Objemný odpad (20 03 07) 238,573 

...  

Celkové množství využitých komunálních 

odpadů 

854,62 = 35,75 % 

 

- z toho BRKO *) 550,18 = 23,01 % 

*) výpočet viz Příloha č. 3 

 

Tabulka 7 – Celkové množství odpadů města Kojetín předávaného k využití v roce 2015 

Název druhu odpadu                      Množství využitých odpadů (t) 

Komunální odpady 1536,143 

Stavební odpady skupiny 17 (bez 

podskupiny 17 05 04 a bez kovů 17 04) 

29,451 

Kovy (podskupina 17 04) 0 - Nejsou vybírány, pouze 1x v r. 2012 

15 01 – papír, plast, sklo, dřevo ... 135,517 

20 01 – papír, plast, sklo, dřevo ...  168,208 

  

Celkové množství využitých odpadů 303,725 

 

Zde je velký problém s využitelnými odpady, když je jejich produkce velice podlimitní 

• stavební odpad – minimální množství, produkce azbestu neexistuje 

Občan své stavební odpady řeší mimo komunální systém 

• kovy jsou v minimálním množství 

kovy jsou předávány mimo komunální systém, respektive v rámci možností OZV není 

zahrnuto předání v zařízení oprávněné osoby. Tento systém využívá spousta obcí i proto, že ve 

výkazu pro EKO-KOM zvyšuje množství tříděných a využívaných odpadů 

• obaly jsou na minimální úrovni 

zde se velice rychle přizpůsobili oprávněné osoby, pro které je v tuto dobu lepší obchodovat 

s papírem a plastem. Produkce papíru oproti r. 2011 klesla na cca 10 % 
 

Tabulka 8 – Účinnost separace využitelných složek ze směsného komunálního odpadu v roce 2015 

(poslední dostupný rok) 

Druh vytříděného odpadu Rok 2015 (poslední dostupný rok) 

Potenciál produkce 

 SKO (t/rok) *) 

Shromážděné 

množství (t/rok) 

Účinnost separace ze 

směsných KO)* 

Papír a nápojový karton (15 

01 01, 20 01 01, 15 01 05) 

98,4 81,1 82,4 

Plasty (15 01 02, 20 01 39) 123,2 66,4 53,9 

Sklo (15 01 07, 20 01 02) 61,5 80,1 130,2 

Kovy (15 01 04, 20 01 40) 28,7 15,9 55,4 

Textil (20 01 10, 20 01 11) 28,7 17,6 61,3 

Bioodpady (20 02 01, 20 01 

08, z toho: 

147,4 550,2 373,3 

- z veřejné zeleně X  x 

- od občanů na 

sběrném dvoře 

X  x 

- z rodinných domů X  x 

- ze sídlištní zástavby X  x 

Nebezpečný odpad (z KO) 0 0 0 

Spalitelný odpad (pro 

dopočet BRKO) 

 x x 

Zbytek 0-40 mm (pro dopočet 

BRKO) 

 x x 

Celkem   x 
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- z toho BRKO    

Zdroje dat: Evidence odpadů obce, oprávněné osoby, ORP 

*) výpočet viz Příloha č. 3 

 

 

Tabulka 9 – Způsoby shromažďování využitelných složek z komunálního odpadu v roce 2015 (poslední 

dostupný rok) 

Druh vytříděného odpadu Způsob shromažďování 

Způsob shromažďování Množství 

shromážděných 

odpadů v t/rok 

Způsob 

shromažďování 

v % z celku 

 

Papír (15 01 01, 20 01 01) Nádoby 

Sběrný dvůr 

79,896 Neznáme 

dělení z celku 

Nápojový karton (15 01 05) Nádoby 

Sběrný dvůr 

1,218 Neznáme 

dělení z celku 

Plasty (15 01 02, 20 01 39) Nádoby 

Sběrný dvůr 

66,391 Neznáme 

dělení z celku 

Sklo (15 01 07, 20 01 02) Nádoby 

Sběrný dvůr 

80,072 Neznáme 

dělení z celku 

Textil (20 01 10, 20 01 11) Sběrný dvůr 17,637 Neznáme 

dělení z celku 

Bioodpady (20 02 01) bez 

veřejné zeleně, z toho: 

x 550,18 x 

- od občanů na sběrném dvoře 

(zahradní odpady od občanů) 

Sběrný dvůr 

 

 

550,18  

 

100 % 

Nebezpečný odpad 

(z KO) 

Sběrný dvůr 

 

 

 

0,264 

 

 

100 % 

Celkem    

 

Pro potřeby výpočtů hodnot jednotlivých způsobů sběru odpadů nemá obec sledované údaje. Tyto jsou 

pouze v celkových dávkách. 

 

 

1.3.3 Množství skládkovaných BRKO 

Množství skládkovaných BRKO celkem a na jednoho obyvatele je jedním ze základních 

ukazatelů OH obce, který je potřebný pro vyhodnocení souladu s POH kraje. Výpočet množství 

skládkovaných BRKO (celkem, na obyvatele) je podrobně rozpracován v Příloze č. 3. Je třeba 

vyhodnotit zda obec plní cíle POH kraje ve vztahu ke snížení skládkování BRKO. 

Způsob vyhodnocení skladby BRKO je dán skladbou obyvatel v rámci sídlištní a rodinné 

zástavby, zde v poměru 1,67 : 1. Dále z druhu paliva, respektive z podílu tuhých paliv, který je zde 

v Olomouckém kraji cca 17 %. Z toho na pevná paliva jsou bytové domy v počtu 3,2 % při etážovém 

vytápění a 2,8 % v topení přímo v kamnech. Rodinné domy v počtu 30,6 % etážové vytápění (kotelna) 

a 6 % vytápěním přímo v kamnech 

Produkce SKO je podle výpočtu vzorcem 469,1 t 

 

2 ZÁVAZNÁ ČÁST 

 

2.1 Předcházení vzniku odpadů  
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Odhad množství odpadů obce, jejichž vzniku se předešlo nebo které byly znovu použity 

Předcházení vzniku odpadů je především úlohou ekologické a společenské výchovy a osvěty. 

Přesto potenciál pro předcházení vzniku již vznikajících odpadů a některé výsledky aktivit 

podporujících předcházení vzniku odpadů mohou být nepřímo měřitelné. 

Množství odpadů, které nevznikly nebo byly znovu použity nelze zjistit přímo z evidence odpadů. Pro 

odhad lze využít nepřímou indikaci. 

V obci je evidován sběr textilních materiálů do sběrných boxů. Množství textilních materiálů je 

v komunálních odpadech cca 2 až 5 % (Eko-Kom, 2015). Průměrné množství KO je okolo 300 kg na 

občana v rámci ČR. Znamená to, že v popelnicích skončí 6 – 15 kg textilu (průměrně 10 kg). Za 

občana obce by mělo být, podle statistik, ročně vyprodukováno cca 20 kg textilního odpadu. Na SD 

města bylo předáno cca 17 500 kg, což představuje přibližně 2,6 kg/osobu. Pokud přijmeme tvrzení, že 

sběrem tříděného textilu je z KO vytříděna zhruba polovina textilního materiálu, a druhá polovina 

skončí v popelnicích, potom se systémovou prací společností, které se zaobírají sběrem textilu, 

podařilo snížit jeho množství v SKO cca o 65 t. Tento textilní materiál jde mimo režim odpadu na 

recyklaci a další využití. Po odečtu sběru v SD lze dopočítat, že v KO zbylo asi 48 tun textilních 

odpadů, asi 7 kg/osobu. 

V obci žije cca 37,5 % občanů v rodinných domech, jejich BRO je z části využito jako produkce 

kompostu. Podíl BRO v KO je stále velice vysoký, ale zeleň z něh ubývá. V rámci předcházení vzniku 

odpadů je v domácích kompostérech zpracována vlastní produkce zelených BRO, kde není možné 

stanovit přesní číslo. Lze jej pouze hrubě odhadnout na cca 70 t zelené hmoty, kuchyňských odpadů 

apod. 
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2.1.1 Technická vybavenost obce pro nakládání s odpady 
 

Tabulka 10 - Způsoby shromažďování odpadů v roce 2015 poslední rok s dostupnými daty) 

 

NÁDOBY, KONTEJNERY, PYTLE   110 l 120 l 240 l 1 100 l 1 300 l 1 500 l 

jiný 

objem (l) 

celkový objem 

(v m3) 

Objem na 1 

obyvatele (l) 

Nádoby/kontejnery na směsný komunální odpad /ks/         
 

Pytle na směsný komunální odpad /ks/          

Nádoby/kontejnery na papír /ks/    48    52,8 8,5 

Pytle/balíčky na papír /ks/          

Nádoby/kontejnery na plast (včetně PET) /ks/    45    49,5 8 

Pytle na plast (směsný včetně PET, i pouze PET) /ks/          

Nádoby/kontejnery na sklo směsné /ks/          

Nádoby/kontejnery na sklo bílé /ks/    4    4,4 0,6 

Nádoby/kontejnery na sklo barevné /ks/    40    44 6,5 

Pytle na sklo /ks/          

Nádoby/kontejnery na nápojové kartony /ks/    11    12,1 2 

Pytle na nápojové kartony /ks/          

Nádoby/kontejnery na kovy /ks/          

Pytle na kovy /ks/          

Nádoby/kontejnery na bioodpady /ks/          

Pytle na bioodpady /ks/          

Nádoby/kontejnery na textil /ks/          

Pytle na textil /ks/          

Nádoby na elektroodpad (červené kontejnery) /ks/          

Jiné ……. /ks/          

Obec má sběrný dvůr, do kterého si odpady občané nosí 

Je zde varianta svozu bioodpadu, velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu, kdy je vyhlášen svoz v obci cca 2x ročně. 
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Tabulka 11 – Frekvence výsypu papíru v roce 2015 (poslední rok s dostupnými daty) 

FREKVENCE VÝSYPU 1x týdně 2x týdně 

vícekrát 

týdně* 

( ) 

14 -denně měsíčně 
1 x za 2 

měsíce 
čtvrtletně 

při 

zaplnění** 

( ) 

sezónně** 

( ) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za 

rok (l) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za 

rok (m3) 

Počet svozů do roka 52 104  26 12 6 7    - 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l x        52   

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném 

objemu (l)          

 

 

Pytel 80 l            

Pytel 120 l            

Pytel o jiném objemu (l)            

 Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby  52 800 52,8 

 Celkové množství všechny objemy pytle    

 Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby + pytle) 52 800 52,8 
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Tabulka 12 – Frekvence výsypu plastového odpadu v roce 2015 poslední rok s dostupnými daty) 

FREKVENCE VÝSYPU 1x týdně 2x týdně 

vícekrát 

týdně* 

( ) 

14 -denně měsíčně 
1 x za 2 

měsíce 
čtvrtletně 

při 

zaplnění** 

( ) 

sezónně** 

( ) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za 

rok (l) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za 

rok (m3) 

Počet svozů do roka 52 104  26 12 6 7    - 

Nádoba  Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l x        52   

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném 

objemu (l)          

 

 

Pytel 80 l            

Pytel 120 l            

Pytel o jiném objemu (l)            

 Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby  49 500 49,5 

 Celkové množství všechny objemy pytle    

 Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby + pytle) 49 500 49,5 
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Tabulka 13 – Frekvence výsypu barevné sklo v roce 2015 (poslední rok s dostupnými daty) 

FREKVENCE 

VÝSYPU 
1x týdně 2x týdně 

vícekrát 

týdně* 

( ) 

14 -denně měsíčně 
1 x za 2 

měsíce 
čtvrtletně 

při 

zaplnění** 

( ) 

sezónně** 

( ) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za rok 

(l) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za rok 

(m3) 

Počet svozů do roka 52 104  26 12 6 7    - 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l x        52   

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o 

jiném objemu (l)          

 

 

 Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby  44 000 40 

 Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby) 44 000 40 
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Tabulka 14 – Frekvence výsypu bílé sklo v roce 2015 (poslední rok s dostupnými daty) 

FREKVENCE VÝSYPU 1x týdně 2x týdně 

vícekrát 

týdně* 

( ) 

14 -denně měsíčně 
1 x za 2 

měsíce 
čtvrtletně 

při 

zaplnění** 

( ) 

sezónně** 

( ) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za 

rok (l) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za 

rok (m3) 

Počet svozů do roka 52 104  26 12 6 7    - 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l x        52   

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném 

objemu (l)          

 

 

 Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby  4 400 4,4 
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Tabulka 15 – Frekvence výsypu nápojový kartón v roce 2015 (poslední rok s dostupnými daty) 

FREKVENCE VÝSYPU 1x týdně 2x týdně 

vícekrát 

týdně* 

( ) 

14 -denně měsíčně 
1 x za 2 

měsíce 
čtvrtletně 

při 

zaplnění** 

( ) 

sezónně** 

( ) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za 

rok (l) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za 

rok (m3) 

Počet svozů do roka 52 104  26 12 6 7    - 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l x        52   

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném 

objemu (l)          

 

 

Pytel 80 l            

Pytel 120 l            

Pytel o jiném objemu (l)            

 Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby  12 100 12,1 

 Celkové množství všechny objemy pytle    

 Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby + pytle) 12 100 12,1 
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Tabulka 16 – Frekvence výsypu směsný KO v roce 2015 (poslední rok s dostupnými daty) 

FREKVENCE VÝSYPU 1x týdně 2x týdně 

vícekrát 

týdně* 

( ) 

14 -denně měsíčně 
1 x za 2 

měsíce 
čtvrtletně 

při 

zaplnění** 

( ) 

sezónně** 

( ) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za rok 

(l) 

Celkové 

množství 

vysypaného 

odpadu za rok 

(m3) 

Počet svozů do roka 52 104  26 12 6 7    - 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l 1000         110000 110 

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l 380         418000 418 

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném 

objemu (l)          

 

 

Pytel 80 l            

Pytel 120 l            

Pytel o jiném objemu (l)            

 Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby  528000 528 

 Celkové množství všechny objemy pytle  -- -- 

 Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby + pytle) -- -- 
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Tabulka 17 – Vysypaný objem nádob, kontejnerů a pytlů u vybraných komodit v roce 2015 (poslední rok 

s dostupnými daty) 

VYSYPANÝ OBJEM NÁDOB, KONTEJNERŮ 

A PYTLŮ l celkem    l/obyvatel 

na směsný komunální odpad    

na papír  52 800 8,5 

na plast (směsný, včetně PET) 49 500 8 

na nápojový karton 12 100 2 

na sklo směsné  -- -- 

na sklo bílé  4 400 0,7 

na sklo barevné  44 000 7,1 

na bioodpady  -- -- 

 

Tabulka 18 – Měrné ukazatele vybavenosti nádobami v roce 2015 (poslední rok s dostupnými daty) 

MĚRNÉ UKAZATELE VYBAVENOSTI 

Celkový 

počet 

nádob (ks) 

Počet obyvatel 

na jednotku 

vybavení 

obyvatel na 1 separační hnízdo - nádobový separovaný sběr*) 148 159 

obyvatel na 1 nádobu na papír 48 129 

obyvatel na 1 nádobu na plast  45 138 

obyvatel na 1 nádobu na nápojový karton 11 564 

obyvatel na 1 nádobu na sklo (celkem za bílé, barevné, směsné) 44 141  

obyvatel na 1 nádobu na textil -- -- 

obyvatel na 1 nádobu na kovy -- -- 

obyvatel na 1 nádobu na bioodpady -- -- 

jiné -- -- 
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Tabulka 19 – Mobilní sběr odpadů v obci v roce 2015 (poslední rok s dostupnými daty) 

MOBILNÍ SBĚR   objemné odpady nebezpečné odpady stavební odpady bioodpady elektroodpady jiné … 

počet stanovišť nádob/mobilních sběren v obci /počet/ 0  0  0  ?     

obyvatel na 1 stanoviště nádob/mobilních sběren v obci  /počet/  0  0  0 ?     

četnost přistavení nádob/mobilních sběren na stanoviště /počet/rok/ 2x 2x 2x 2x   

 

 

Tabulka 20 – Sběr a výkup odpadů v obci v roce 2015 (poslední rok s dostupnými daty) 

SBĚR A VÝKUP ODPADŮ jednotka počet počet obyvatel na jedno zařízení 

počet sběrných dvorů /stálých sběrných míst v obci /ks/obec/ 1  

počet výkupen druhotných surovin v obci /ks/obec/ 2  

 

 

Tabulka 21 – Významná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO) obce 

Název zařízení/majitel 

zařízení 

Druh zařízení Kapacita zařízení 

v [t/rok] 

Provozovatel Místo provozu 

(nakládání) 

Kódy zpracovávaných 

odpadů od obce 

Souhlas k provozování 

do /rok 

Technis Kojetín spol. 

s r.o. 

Oprávněná osoba  město Družstevní 1364 

Kojetín 

 neomezeno 

 

 



38 

 

Tabulka 22 – Dostupnost zařízení OH  

 jednotka hodnota název zařízení/majitel zařízení 

skládka na katastru obce  ano/ne ne 

skládka vzdálenost od centra  km   

třídící linka na papír, plasty v katastru obce  ano/ne ne 

třídící linka papír, plasty vzdálenost od centra  km   

třídící linka na sklo v katastru obce  ano/ne ne 

třídící linka sklo vzdálenost od centra  km    

kompostárna v katastru obce  ano/ne ne 

kompostárna vzdálenost od centra km   

Bioplynová stanice KO v katastru obce  ano/ne ne 

Bioplynová stanice vzdálenost od centra km   

Překládací stanice KO v katastru obce  ano/ne x 

Překládací stanice vzdálenost od centra km   

ZEVO KO v katastru obce  ano/ne ne 

ZEVO KO vzdálenost od centra km  62 SAKO Brno, a.s. 

jiné    

 

2.1.2 Analýza nákladů a příjmů na odpadové hospodářství obce 

 
Tabulka 23 - Náklady a příjmy na OH obce  

č. 
Náklad 

[Kč/obyv.rok] 

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 

2015 

1 Směsný komunální odpad      

 Oddělený sběr      

2    z toho papír     66,6 

3    z toho plasty     66,6 

4    z toho sklo     66,6 

5    z toho nápojové kartony     66,6 

6    z toho kovy     66,6 

7    z toho bioodpady     68,9 

8    z toho objemné odpady     17,8 

9    z toho nebezpečné odpady     11,2 

10 Údržba zeleně     349,9 

11 Koše     59,1 

12 Úklid prostranství     244,1 

13 Černé skládky     8,3 

14 Propagace     17,6 

15 Celkem     1109,9 

 Příjem 

16 Poplatky od občanů či místní poplatky     487,7 

17 Poplatky od původců odpadů zapojených do 

systému obce (zapojení živnostníci) 

    75,5 

18 Poplatky od rekreantů     6,0 

19 Příjem z prodeje druhotných surovin     8,3 

20 Platby od autorizované obalové společnosti      

21 Platby od ostatních kolektivních systémů     15,6 

22 Celkem     593,1 

23 Rozdíl (+/-)     -516,8 
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2.1.3 Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí plánu 

odpadového hospodářství kraje 
 

Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí Plánu odpadového 

hospodářství kraje se provádí porovnáním cílů a opatření POH kraje se stavem odpadového 

hospodářství obce. Cíle POH kraje, které nejsou v odpadovém hospodářství (OH) obce naplněny, jsou 

podnětem pro stanovení vlastních cílů POH obce.  

 

2.1.4 Soustava indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství a plnění POH 

obce 
 

 Indikátory jsou základními ukazateli, kterými je průběžně hodnocen stav a vývoj 

odpadového hospodářství v obci ve vazbě na stanovené cíle uvedené v závazné části POH obce.  

Soustava základních indikátorů vychází ze soustavy indikátorů stanovených MŽP. Indikátory jsou 

doplněny o další indikátory, které upřesňují hodnocení stanovených cílů v závazné části POH 

obce.  

Soustava indikátorů odpadového hospodářství bude zaměřena na hlavní oblasti, ve kterých bude 

realizována a které usnadní řízení odpadového ve sledovaném období. Dle zákona č. 185/2001 Sb. 

§ 44, odst. 6 
 

a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky 

rozložitelnými komunálními odpady, 

b) nakládání s obalovými odpady, 

c) nebezpečnými složkami komunálních odpadů, 

d) nakládání se stavebními odpady, pokud stanovila systém nakládání se stavebním odpadem, 

e) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona v 

případě, že provozuje místo zpětného odběru v rámci spolupráce s povinnými osobami, 

f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, 

g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných odpadů, 

h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. 
 

Indikátory budou sloužit k: 

• Vyhodnocování cílů 

• Popisu stávajícího stavu vývoje 

• Datovou část pro řízení, plánování apod. 

• Vykazování a přenesení výsledků 

 

Tabulka 24 – Porovnání OH Kojetín se závaznou částí POH Olomouckého kraje 

Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Cíl/zásada/opatření POH kraje 
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

zavést tříděný sběr minimálně pro 

odpady z papíru, plastů, skla a kovů  

 

Ano, je zavedeno - dodržovat zásady stanovené ke KO  

- legislativně zakotvit povinnost a 

podmínky tříděného sběru 

komunálních odpadů v obecně 

závazné vyhlášce obce  

- zařazovat tříděný odpad, získaný v 

rámci odděleného sběru v obcích, 

jako komunální odpady (s obsahem 

obalové složky), tj. skupinu 20 

Katalogu odpadů  

- zajistit zavedení tříděného sběru i v 

rámci meziobecní spolupráce za 

podmínek stanovených v 

doporučeních směrné části POH OK  

- důsledně kontrolovat zajištění 

tříděného sběru využitelných složek 

komunálních odpadů, minimálně pro 

papír, plasty, sklo a kovy  

- důsledně kontrolovat dodržování 

hierarchie nakládání s odpady  

- dodržovat legislativou nastavené 

podmínky, za kterých může dojít k 

odchýlení se od hierarchie nakládání s 

odpady. Tyto podmínky budou 

sledovat zejména ochranu životního 

prostředí a zdraví, zohledňovat 

celkový životní cyklus odpadu a jeho 

dopad na životní prostředí  

- průběžně vyhodnocovat systém 

nakládání s komunálními odpady na 

obecní a regionální úrovni  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % 

hmotnosti celkovou úroveň přípravy k 

opětovnému použití a recyklaci 

alespoň u odpadů z materiálů jako je 

papír, plast, kov, sklo, pocházejících z 

domácností, a případně odpady jiného 

původu, pokud jsou tyto toky odpadů 

podobné odpadům z domácností  

 

Je zavedeno pouze částečně. 

Systém je potřeba nastavit 

s nasmlouvanou koncovkou, 

technickými službami. 

Nutné bude zřejmě i následné 

technické vybavení. 

- zařazovat tříděný odpad, získaný v 

rámci odděleného sběru v obcích, 

jako komunální odpady (s obsahem 

obalové složky), tj. skupinu 20 

Katalogu odpadů, ve všech částech 

sběrného systému  

- na úrovni obce informovat jednou 

ročně občany a ostatní účastníky 

obecního systému nakládání s 

komunálními odpady o způsobech a 

rozsahu odděleného sběru 

komunálních odpadů, využití a 

odstranění komunálních odpadů a o 

nakládání s dalšími odpady v rámci 

obecního systému. Součástí jsou také 

informace o možnostech prevence a 

minimalizace vzniku komunálních 

odpadů. Minimálně jednou ročně 

zveřejnit kvantifikované výsledky 

odpadového hospodářství obce  

- průběžně vyhodnocovat systém 

nakládání s komunálními odpady na 

obecní a regionální úrovni  

- průběžně vyhodnocovat obecní 

systém pro nakládání s komunálními 

odpady a jeho kapacitní možnosti a 

navrhovat opatření k jeho zlepšení  

  

 

Zvyšování informovanosti o 

obecním a krajském systému pro 

nakládání s komunálními odpady  

 

Informační systém je zaveden, 

je možné na jeho progresi dále 

pracovat.  

- na úrovni obce informovat 

minimálně jednou ročně občany a 

ostatní účastníky obecního systému 

nakládání s komunálními odpady o 

způsobech a rozsahu odděleného 

sběru komunálních odpadů, využití a 

odstranění komunálních odpadů a o 

nakládání s dalšími odpady v rámci 

obecního systému. Součástí jsou také 

informace o možnostech prevence a 

minimalizace vzniku komunálních 

odpadů  

- minimálně jednou ročně zveřejnit 

kvantifikované výsledky odpadového 

hospodářství obce  

- na úrovni kraje pokračovat v 

realizaci dlouhodobé komunikační 

kampaně zaměřené na správné 

nakládání s odpady pro širokou 

veřejnost a samosprávy obcí  

- na úrovni kraje zajistit pravidelné 

informování obcí a případně dalších 

účastníků OH o regionálním systému 

nakládání s KO založeném na 

principech hierarchie nakládání s 

odpady  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Směsný komunální odpad (po 

vytřídění materiálově využitelných 

složek, nebezpečných složek a 

biologicky rozložitelných odpadů) 

zejména energeticky využívat v 

zařízeních k tomu určených v souladu 

s platnou legislativou  

 

Nyní není SKO využíván, ale 

skládkován. V současné chvíli 

jsou obci  partnerem technické 

služby města, které jsou 

zodpovědné za nakládání 

s přijatým odpadem. Následně 

je potřeba vyhodnotit smluvní 

závazek partnerské organizace 

a dovést je k povinnosti 

zajistit využívání odpadů 

- podporovat budování odpovídající 

efektivní infrastruktury nutné k 

zajištění a zvýšení energetického 

využití odpadů (zejména směsného 

komunálního odpadu),  

- podporovat především vybudování 

tzv. odpadových center, jejichž 

vybavení bude uzpůsobeno také pro 

efektivní překládku a následnou 

ekonomicky a environmentálně 

udržitelnou přepravu SKO. Počet 

zvolených lokalit odpadových center 

je stanoven na 7, přičemž může být 

ještě pozměněn v případě změny 

vstupních podmínek, konkrétní 

navržené lokality jsou uvedeny ve 

směrné části,  

- v adekvátní míře energeticky 

využívat směsný komunální odpad v 

zařízeních pro energetické využití 

odpadů bez jeho předchozí úpravy, 

nebo po jeho úpravě následným 

spalováním/spoluspalováním za 

dodržování platné legislativy,  

- podporovat výstavbu zařízení k 

energetickému využití odpadů na 

území Olomouckého kraje,  

- průběžně vyhodnocovat systém 

nakládání se směsným komunálním 

odpadem na obecní a regionální 

úrovni.  

Snížení produkce směsných 

komunálních odpadů  

 

Plnění je pouze částečné. V 

současné době je množství 

produkce SKO přibližně 

průměrné. Je potřeba, 

v souladu s požadavky 

legislativy zvyšovat efektivitu 

třídění v obci v rámci KO 

občanů. 

- podporovat budování odpovídající 

efektivní infrastruktury nutné k 

zajištění odděleného sběru, efektivní 

přepravy a následného využití dalších 

složek komunálních odpadů  

- průběžně vyhodnocovat systém 

nakládání s komunálním odpadem na 

obecní a regionální úrovni  

- respektovat veškerá opatření v části 

I Předcházení vzniku odpadů, která 

mohou mít vliv na snižování 

množství SKO  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Podpora zavedení systému společného 

nakládání s komunálními a 

živnostenskými odpady v obcích  

 

Zatím nehodnoceno. Obec 

bude reagovat na požadavky 

legislativy při schválení 

nového zákona. Zde by měl 

přijít návrh řešení 

- průběžně vyhodnocovat systém 

obce pro nakládání s komunálními 

odpady v souvislosti s možností 

zapojit do obecního systému 

nakládání s komunálními odpady 

právnické osoby a fyzické osoby 

oprávněné k podnikání s odpady 

podobnými komunálním, které 

produkují  

- na úrovni obce vhodnou formou 

informovat alespoň jednou ročně 

právnické osoby a fyzické osoby 

oprávněné k podnikání a účastníky 

obecního systému nakládání s 

komunálními odpady o způsobech a 

rozsahu odděleného sběru odpadů a o 

nakládání s nimi  

- dodržovat zásady k živnostenským 

odpadům uvedené v NV č. 352/2014 

pro období 2015 - 2024  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Zavedení a/nebo rozšíření odděleného 

sběru biologicky rozložitelných 

odpadů v obcích  

 

Systém zaveden je, je také 

hodnocen. V následujícím 

období je potřeba jeho 

rozšíření především v oblasti 

separace z SKO. Zde bude 

kladen důraz na osvětu a 

podpůrné nástroje. 

- na úrovni obce informovat jednou 

ročně občany a ostatní účastníky 

obecního systému nakládání s 

komunálními odpady o způsobech a 

rozsahu odděleného sběru biologicky 

rozložitelných odpadů a o nakládání s 

nimi. Součástí jsou také informace o 

možnostech prevence a minimalizace 

vzniku biologicky rozložitelných 

odpadů. Minimálně jednou ročně 

zveřejnit kvantifikované výsledky 

odpadového hospodářství obce  

- od roku 2024 zákaz skládkování 

směsného komunálního odpadu, 

recyklovatelných a využitelných 

odpadů  

- stanovit obecně závaznou vyhláškou 

obce systém shromažďování, 

odděleného sběru a nakládání s 

biologicky rozložitelnými odpady na 

území obce a to minimálně pro 

biologicky rozložitelné odpady 

rostlinného původu, dále povinnost 

obcí určit místa, kam mohou fyzické 

osoby a původci napojení na systém 

obce odděleně odkládat biologicky 

rozložitelné odpady, minimálně 

biologicky rozložitelné odpady 

rostlinného původu  

- systém bude vycházet z technických 

možností a způsobů využití 

biologicky rozložitelných odpadů v 

obci v návaznosti na nakládání s 

komunálními odpady v regionu. 

Přičemž mechanicko-biologická 

úprava a energetické využití 

biologicky rozložitelné složky 

obsažené ve směsném komunálním 

odpadu nenahrazují povinnost obce 

zavést systém odděleného sběru 

biologicky rozložitelných odpadů a 

jejich následné využití  

- podporovat technicky a osvětovými 

kampaněmi domácí, komunitní a 

obecní kompostování biologicky 

rozložitelných materiálů (odpadů) u 

fyzických osob a případně 

podnikatelů zapojených do systému 

obce  

- podporovat využití kompostů 

vyrobených z biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů, 

tj. biologických odpadů získaných z 

odděleného sběru biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů, 

k aplikaci do půdy. Vytvořit 

podmínky k odbytu výstupních 

produktů ze zpracování odděleně 

sebraných biologicky rozložitelných 

odpadů, tj. kompostu a digestátu, 

především pro využití v zemědělské 

výrobě a také v obcíc  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Rozvoj infrastruktury k zajištění 

využití biologicky rozložitelných 

odpadů.  

 

nehodnoceno - podporovat výstavbu zařízení pro 

aerobní rozklad, anaerobní rozklad, 

energetické využití a přípravu k 

energetickému využití biologicky 

rozložitelných odpadů. Vytvořit 

přiměřenou síť těchto zařízení v 

regionech pro nakládání s odděleně 

sebranými biologickými 

rozložitelnými odpady z obcí a od 

ostatních původců, včetně kalů z 

čistíren odpadních vod 

- podporovat budování odpovídající 

efektivní infrastruktury nutné k 

zajištění odděleného sběru, efektivní 

přepravy a následného využití dalších 

složek BRKO (zejména směsných 

komunálních odpadů, objemných 

odpadů apod.)  

- zajistit kvalitní datovou základnu o 

produkci biologicky rozložitelných 

odpadů a nakládání s nimi, včetně 

údajů o zařízeních ke zpracování 

biologicky rozložitelných odpadů  

- u zemědělských odpadů podporovat 

jejich zpracování technologiemi jako 

je anaerobní rozklad (digesce, 

fermentace), aerobního rozklad 

(kompostování) nebo jinými 

biologickými metodami  

- důsledně kontrolovat provoz 

zařízení na zpracování a využívání 

biologicky rozložitelných odpadů 

provozovaných v areálu skládky 

odpadů s cílem zamezit skládkování 

těchto odpadů, které je zakázáno 

ukládat na skládky  

- spolupracovat na předávání 

informací s kompetentními orgány 

(kontrolní, povolovací, sankční) - 

KÚ, ORP, ČIŽP  

- podporovat využití kompostů, 

vyrobených z biologických 

komunálních odpadů získaných z 

odděleného sběru v obcích, k aplikaci 

do půdy  

- spolupracovat s kontrolním orgánem 

- Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský  

- separace a využití BRKO má 

vzhledem k plnění cíle na omezení 

skládkování BRKO pouze doplňkový 

charakter, vlastní plnění cíle může být 

dosaženo pouze vyžíváním SKO dle 

opatření v cíli č. 4  

   



46 

 

Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Snížit maximální množství 

biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů ukládaných 

na skládky tak, aby podíl této složky 

činil v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového množství 

biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů 

vyprodukovaných v roce 1995  

 

Zde je asi nejzásadnější 

nesoulad s POH, kdy obec své 

odpady ukládá na skládky. 

Z pohledu BRKO, jak je 

popsáno výše, musí dojít 

k progresi při osvětě občanů a 

ke změně strategie při 

nakládání s odpady obce. 

- průběžně vyhodnocovat systém 

nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady na regionální úrovni  

- zajistit kvalitní datovou základnu o 

produkci biologicky rozložitelných 

odpadů a nakládání s nimi, včetně 

údajů o zařízeních ke zpracování 

biologicky rozložitelných odpadů  

- podporovat budování odpovídající 

efektivní infrastruktury nutné k 

zajištění odděleného sběru, efektivní 

přepravy a následného využití dalších 

složek BRKO (zejména směsných 

komunálních odpadů, objemných 

odpadů apod.)  

- plnění cíle bude zajištěno téměř 

výhradně odklonem SKO od 

skládkování a jeho následným, 

převážně energetickým využíváním 

dle opatření v cíli č. 4  

- důsledně kontrolovat zajištění 

odděleného sběru biologicky 

rozložitelných odpadů  

- podporovat výstavbu zařízení pro 

energetické využití směsného 

komunálního odpadu  

- podporovat energetické využívání 

směsného komunálního odpadu v 

zařízeních pro energetické využití 

odpadů bez jeho předchozí úpravy, 

nebo po jeho úpravě následným 

spalováním/spoluspalováním za 

dodržování platné legislativy  

- důsledně kontrolovat nakládání s 

odpadem ze stravovacích zařízení a s 

odpady vedlejších živočišných 

produktů v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o 

hygienických pravidlech pro vedlejší 

produkty živočišného původu a 

získané produkty, které nejsou určeny 

k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1774/2002 (nařízení o 

vedlejších produktech živočišného 

původu)  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % 

hmotnosti míru přípravy k 

opětovnému použití a míru recyklace 

stavebních a demoličních odpadů a 

jiných druhů jejich materiálového 

využití, včetně zásypů, při nichž jsou 

materiály nahrazeny v souladu s 

platnou legislativou stavebním a 

demoličním odpadem kategorie 

ostatní s výjimkou v přírodě se 

vyskytujících materiálů uvedených v 

Katalogu odpadů pod katalogovým 

číslem 17 05 04 (zemina a kamení)  

 

nehodnoceno - používání recyklátů splňujících 

požadované stavební normy, jako 

náhrady za přírodní zdroje, v rámci 

stavební činnosti financované z 

veřejných zdrojů, pokud je to 

technicky a ekonomicky možné  

- přednostně zabezpečit využívání 

stavebních a demoličních odpadů a 

jejich recyklaci a zajišťovat vysokou 

kvalitu následného recyklátu  

- zamezit využívání neupravených 

stavebních a demoličních odpadů, s 

výjimkou výkopových zemin a hlušin 

bez nebezpečných vlastností  

Snižovat měrnou produkci 

nebezpečných odpadů  

 

Hodnoceno jako soulad 

s POH. Z pohledu obce lze 

těžko ovlivnit nákup občana a 

vznik nebezpečných odpadů. 

Zde je možná pouze osvěta. 

Paradoxně malá produkce 

nebezpečného odpadu může 

znamenat jeho vyšší podíl 

v SKO. 

- průběžně vyhodnocovat systém 

nakládání s nebezpečnými odpady na 

regionální úrovni  

- motivovat veřejnost k oddělenému 

sběru nebezpečných složek 

komunálních odpadů  

- zajistit používání ekologicky 

šetrných výrobků při nákupech a v 

rámci veřejných zakázek 

financovaných z veřejných zdrojů, 

pokud je to technicky a ekonomicky 

možné  

Zvyšovat podíl materiálově využitých 

nebezpečných odpadů  

 

nehodnoceno - podporovat výstavbu nových 

inovativních výrobních technologií 

směřujících ke snížení množství 

vznikajících nebezpečných odpadů a 

odpadové náročnosti technologických 

procesů  

- zvýšit v případě potřeby počet 

zařízení na využívání nebezpečných 

odpadů a zařízení na úpravu odpadů 

ke snižování a odstraňování 

nebezpečných vlastností  

- zavést systém podpory pro výstavbu 

nových inovativních technologií a 

modernizaci stávajících technologií 

pro využívání a úpravu nebezpečných 

odpadů  

Minimalizovat negativní účinky při 

nakládání s nebezpečnými odpady na 

lidské zdraví a životní prostředí  

 

nehodnoceno - nakládat s nebezpečnými odpady v 

souladu s hierarchií nakládání s 

odpady  

- provádět účinnou osvětu o vlivu 

nebezpečných vlastností odpadů na 

zdraví člověka a životní prostředí  

- důsledně kontrolovat množství 

nebezpečných odpadů používaných 

jako technologický materiál pro 

technické zabezpečení skládek 

odpadů  

Odstranit staré zátěže, kde se 

nacházejí nebezpečné odpady  

 

Nehodnoceno, byly provedeny 

pouze sanace černých skládek 

ostatních odpadů 

- podporovat odstranění starých 

zátěží, aktualizovat informace o 

starých ekologických zátěžích  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Podpora dosažení požadované míry 

recyklace a využití obalových 

odpadů  

 

Je hodnoceno jako soulad 

s POH. Obec je hodnocena i 

v rámci zapojení do 

spolupráce s EKO-KOM 

- zachovat a rozvíjet stávající 

integrovaný systém třídění 

komunálních odpadů, včetně jejich 

obalové složky a podporovat další 

rozvoj tohoto systému,  

- podporovat nakládání s obalovými 

odpady dle hierarchie nakládání s 

odpady,  

- důsledně kontrolovat zajištění 

tříděného sběru v obcích pro 

využitelné složky komunálních 

odpadů, minimálně komodit: papír, 

plasty, sklo a kovy,  

- zachovat spoluúčast výrobců a 

dovozců obalů podle principu 

„znečišťovatel platí“ a „rozšířené 

odpovědnosti výrobce“, na zajištění 

sběru (zpětného odběru) a využití 

obalových složek komunálních 

odpadů,  

- důsledně kontrolovat dodržování 

hierarchie nakládání s odpady;  

- průběžně vyhodnocovat nakládání s 

obaly v rámci systému obce k 

nakládání s komunálními odpady a 

kapacitní možnosti a navrhovat 

opatření k jeho zlepšení,  

- průběžně vyhodnocovat systém 

nakládání s komunálními odpady na 

regionální úrovni.  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Podpora zvyšování úrovně tříděného 

sběru odpadních elektrických a 

elektronických zařízení  

 

Hodnoceno, v rámci nastavení 

SD je zde soulad s POH. Obec 

je zapojena do systému sběru 

v rámci kolektivních systémů. 

- realizace osvětových a informačních 

kampaní s cílem zvýšení množství 

odděleně sebraného elektrozařízení  

- prohlubovat spolupráci povinných 

osob (kolektivních systémů) s 

komunální sférou a posilovat vazbu 

sběrné sítě na obecní systémy 

nakládání s komunálními odpady  

- spolupracovat s povinnými osobami 

(kolektivními systémy) na 

zabezpečení stávající sběrné 

infrastruktuře proti krádežím a 

nelegální demontáži  

- průběžně vyhodnocovat obecní 

systém pro sběr odpadních 

elektrických a elektronických zařízení 

a spolupracovat s povinnými osobami 

(kolektivními systémy)  

- na základně smluvního ujednání 

mezi obcí a kolektivními systémy, 

informují obce o veřejných místech 

zpětného odběru na svém území  

- podporovat spolupráci povinných 

osob v rámci celého systému 

zpětného odběru, například s ohledem 

na kvalitu a kontrolu evidovaných 

dat, dostupnost sběrné sítě pro 

spotřebitele nebo realizaci osvětových 

a informačních kampaní s cílem 

zvýšení množství odděleně sebraného 

elektrozařízení  

- důsledně kontrolovat a 

vyhodnocovat fungování sběren a 

výkupen kovového odpadu  

- zintenzivnit informační kampaně  

- zvyšovat dostupnost a počet míst 

sběrné sítě pro elektrozařízení, 

zejména malá a tyto sběrná místa 

zveřejňovat na portálu veřejné zprávy 

v registru míst zpětného odběru  

- dodržovat hierarchii nakládání s 

odpady s upřednostněním opětovného 

použití ze strany státních i 

soukromých institucí  

- důsledně kontrolovat dodržování 

hierarchie nakládání s odpady  

  

 



50 

 

Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Podpora zvyšování úrovně tříděného 

sběru odpadních baterií akumulátorů  

 

Nehodnoceno - posilovat vazbu sběrné sítě na 

obecní systémy nakládání s 

komunálními odpady  

- na základně smluvního ujednání 

mezi obcí a kolektivními systémy, 

informují obce o veřejných místech 

zpětného odběru na svém území  

- zintenzivnit informační kampaně  

- dodržovat hierarchii nakládání s 

odpady  

- zveřejňovat sběrná místa odkazem 

na registr míst zpětného odběru na 

portálu veřejné správy  

Dosahovat vysoké míry využití při 

zpracování vozidel s ukončenou 

životností (autovraků)  

 

Nehodnoceno - realizace osvětových a informačních 

kampaní  

- posuzovat žádosti o souhlas k 

provozování zařízení ke sběru a 

zpracování autovraků ve vztahu k 

požadovaným cílům  

- provádění kontrol zařízení ke sběru 

a zpracování autovraků  

- informování o sběru vybraných 

vozidel s ukončenou životností 

(vybraných autovraků) a o 

možnostech opětovného použití dílů z 

vybraných vozidel s ukončenou 

životností (vybraných autovraků) na 

území kraje  

- dodržování hierarchie nakládání s 

odpady  

- zveřejňování sběrných míst na 

webových stránkách kraje  

Podpora zvýšení úrovně tříděného 

sběru odpadních pneumatik  

 

Nehodnoceno - posilovat vazbu sběrné sítě na 

obecní systémy nakládání s 

komunálními odpady  

- osvětové a informační kampaně s 

cílem zvýšení množství odděleně 

sbíraných pneumatik  

- na základně smluvního ujednání 

mezi obcí a povinnými osobami 

(výrobci) informují obce o veřejných 

místech zpětného odběru na svém 

území  

- implementovat povinnosti a zásady 

pro nakládání s odpadními 

pneumatikami v závislosti na 

připravované vyhlášce MŽP, která 

bude komplexně řešit jejich zpětný 

odběr  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Podporovat technologie využívání 

kalů z čistíren komunálních odpadních 

vod  

 

Nehodnoceno - podporovat osvětové kampaně 

zaměřené zejména na obyvatelstvo, k 

odstraňování léčiv, chemických 

prostředků a odpadů v souladu s 

právními předpisy v této oblasti tj. 

odstraňování mimo kanalizační sítě  

- podporovat investice spojené s 

energetickým využíváním kalů z 

čistíren komunálních odpadních vod s 

odpovídající produkcí kalů  

- sledovat a hodnotit množství kalů z 

čistíren komunálních odpadních vod a 

množství těchto kalů využitých k 

aplikaci na půdu (kompostování a 

přímé použití kalů na zemědělské 

půdě) 

- na základě legislativně stanovených 

mikrobiologických a chemických 

parametrů důsledně kontrolovat 

kvalitu upravených kalů určených k 

aplikaci na půdu  

Zvýšení materiálového a 

energetického využití odpadních olejů  

 

Nehodnoceno - zabraňovat mísení olejů v místech 

jejich vzniku, soustřeďování a 

skladování s ohledem na jejich 

následné využití  

- odpadní oleje nevhodné k 

materiálovému využití přednostně 

energeticky využívat v souladu s 

platnou legislativou  

- dodržovat hierarchii nakládání s 

odpady  

- důsledně kontrolovat dodržování 

hierarchie nakládání s odpadními 

oleji  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Minimalizace negativních účinků při 

nakládání s odpady ze zdravotnické a 

veterinární péče na lidské zdraví a 

životní prostředí  

 

Ano, je v souladu s POH - zajistit důsledné oddělené 

soustřeďovaní odpadů se 

specifickými vlastnostmi (nebezpečné 

a potencionálně infekční) od ostatních 

odpadů ze zdravotnické a veterinární 

péče  

- u nebezpečných odpadů ze 

zdravotnické a veterinární péče 

zajistit bezpečné skladování a 

transport k následnému nakládání  

- nakládat s odpady ze zdravotnické a 

veterinární péče dle hierarchie 

nakládání s odpady a dle dostupných 

technologií s upřednostněním nejlepší 

dostupné techniky  

- navázat spolupráci se 

zainteresovanými stranami v oblasti 

osvěty nakládání s odpady ze 

zdravotnických, veterinárních a jím 

podobných zařízení s cílem 

zabezpečit nakládání s odpadem z 

těchto zařízení v souladu s platnou 

legislativou se zaměřením zejména na 

důsledné oddělování od odpadu 

komunálního, zařazování odpadu do 

kategorie dle jeho skutečných 

vlastností  

Podpora zlepšení nakládání a 

minimalizace nepříznivých účinků na 

lidské zdraví a životní prostředí ve 

vazbě na specifické skupiny 

nebezpečných odpadů (odpady a 

zařízení s obsahem polychlorovaných 

bifenylů; odpady s obsahem 

perzistentních organických 

znečišťujících látek; odpady s 

obsahem azbestu) v intencích 

celorepublikového cíle  

 

Ano, je v souladu s POH  

- podporovat informační kampaně 

zaměřené na možnost výskytu 

perzistentních organických 

znečišťujících látek v odpadech  

- identifikovat zdroje možných úniků 

perzistentních organických 

znečišťujících látek  

- podporovat osvětu a kontrolu 

dodržování bezpečného nakládání a 

hygieny práce při nakládání s 

azbestem  

- dbát na to, aby odpady 

polychlorovaných bifenylů a odpady 

perzistentních organických 

znečišťujících látek byly předávány 

přímo subjektu, který má souhlas k 

provozování zařízení k jejich 

odstraňování  

- lehce kontaminovaná zařízení a 

zařízení s obsahem polychlorovaných 

bifenylů a objemem náplně menším 

než 5 l předat oprávněným osobám k 

nakládání s tímto druhem odpadu 

nebo dekontaminovat nejdéle do 

konce roku 2025  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Snižovat množství biologicky 

rozložitelných odpadů z kuchyní a 

stravoven a vedlejších produktů 

živočišného původu ve směsném 

komunálním odpadu, které jsou 

původem z veřejných stravovacích 

zařízení (restaurace, občerstvení) a 

centrálních kuchyní (nemocnice, školy 

a další obdobná zařízení).  

Správně nakládat s biologicky 

rozložitelnými odpady z kuchyní a 

stravoven a vedlejšími produkty 

živočišného původu a snižovat tak 

negativní účinky spojené s 

nakládáním s nimi na lidské zdraví a 

životní prostředí.  

 

Hodnoceno částečně, je snaha 

o dodržování legislativy jak 

z pohledu zákona o odpadech, 

tak i zákona o vodách, nebo 

vodovodech a kanalizacích 

- podporovat osvětové kampaně k 

nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady z kuchyní a stravoven a 

vedlejšími produkty živočišného 

původu v souladu s právními předpisy 

v této oblasti  

- sledovat a hodnotit vývoj v 

nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady z kuchyní a stravoven a 

vedlejšími produkty živočišného 

původu, navrhovat a přijímat 

odpovídající opatření  

- podporovat rozvoj zařízení pro 

zpracování odpadních olejů a tuků, 

zvláště zařízení sloužících k výrobě 

energie (bioplynové stanice, 

zpracování na bionaftu nebo jiné 

produkty pro technické využití)  

- podporovat rozvoj systému sběru a 

svozu použitých stolních olejů a tuků 

od původců (zejména u původců, kde 

jsou zřizovateli kraj a obce) a z 

domácností  

- podporovat vytvoření systému 

pravidelného sběru a svozu 

biologicky rozložitelných odpadů z 

kuchyní a stravoven a vedlejších 

produktů živočišného původu do 

schválených zpracovatelských 

zařízení, zejména bioplynových 

stanic a kompostáren  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Zpracovávat kovové odpady a 

výrobky s ukončenou životností na 

materiály za účelem náhrady 

primárních surovin  

 

Ano, soulad s POH - ve spolupráci s kompetentními 

orgány provádět kontroly ke sběru a 

výkupu odpadů a bazarů (KÚ, ORP, 

ČIŽP, ČOI, ŽÚ, Policie ČR, OÚ)  

- spolupracovat na předávání 

informací s kompetentními orgány 

(kontrolní, povolovací, sankční) - 

KÚ, ORP, ČIŽP, ŽÚ, Policie ČR  

- zvýšit kontrolní činnost v oblasti 

výkupu kovových odpadů  

- zamezit nevhodnému umisťování 

nových zařízení ke sběru, výkupu a 

využívání kovových odpadů. Do 

rozhodování zapojit obec, na jejímž 

území má být sběrna provozována  

- dodržování hierarchie nakládání s 

odpady  

- zveřejňování zařízení ke sběru a 

zpracování odpadů na webových 

stránkách kraje  

- posuzovat žádosti o souhlas k 

provozování zařízení ke sběru a 

zpracování kovových odpadů ve 

vztahu k požadovanému cíli  

- provádění kontrol zařízení ke sběru 

a odpadů  

- rozšiřovat na území kraje počet míst 

zpětného odběru výrobků s 

ukončenou životností v rámci 

systémů zpětného odběru a rozšířené 

odpovědnosti výrobců, za účelem 

získání většího množství surovin 

strategických vzácných kovů a 

podporovat rozvoj moderních 

kvalitních technologií zpracování 

výrobků s ukončenou životností  

- v odůvodněných případech využívat 

pravomoci KÚ podle § 78 odst. 4 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  

Vytvořit a udržovat komplexní, 

přiměřenou a efektivní síť zařízení 

k nakládání s odpady  

 

Ano, je v souladu s POH - průběžně vyhodnocovat síť zařízení 

pro nakládání s odpady na regionální 

úrovni  

- uplatňovat zásady stanovené k 

vytváření sítě zařízení k nakládání s 

odpady  

- vytvořit nástroje na podporu 

realizace cílů POH v oblasti sítě 

zařízení na úrovni kraje  

- podpora meziobecní spolupráce při 

přípravě a realizaci hlavních zařízení 

pro nakládání s komunálními odpady  

- na základě aktuálního stavu plnění 

cílů plánu odpadového hospodářství 

kraje stanovovat potřebná zařízení 

pro nakládání s odpady na území 

kraje  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Omezení odkládání odpadů mimo 

míst k tomu určených  

 

Ano, v souladu s POH - tvorba programů osvěty a výchovy 

na úrovni samospráv měst a obcí 

včetně podpory, zejména formou 

zajištění financování těchto programů  

- zapojení veřejnosti do programů a 

akcí vedoucích k formování 

pozitivního postoje k udržení čistoty 

prostředí a správného nakládání s 

odpady  

- efektivně využívat udělování pokut 

za znečišťování veřejných 

prostranství  

- zaměřit kontrolu obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností na 

neoprávněné využívání obecních 

systémů k nakládání s odpady ze 

strany právnických osob a fyzických 

osob oprávněných k podnikání  

- zapojovat na základě smlouvy 

právnické osoby a fyzické osoby 

oprávněné k podnikání do obecních 

systémů nakládání s odpady  

- informovat občany a podnikatelské 

subjekty o možnostech pokutování za 

aktivity spojené s odkládáním odpadů 

mimo místa k tomu určená  

- optimálně nastavit systém a 

logistiku sběru a svozu odpadů na 

úrovni obcí (směsného komunálního 

odpadu, vytříděných složek 

komunálních odpadů, objemného 

nebo nebezpečného odpadu, odpadů z 

odpadkových košů z veřejných 

prostranství a čištění veřejných 

prostranství)  

- zavést na úrovni obcí komunikační 

kanály, přes které by občané měli 

možnost hlásit nelegálně uložené 

odpady na veřejných prostranstvích 

nebo přechodné uložení odpadů v 

okolí sběrných míst a kontejnerů  

- využívat institutu veřejně 

prospěšných prací či institutu veřejné 

služby ze strany samospráv obcí pro 

zajištění úklidu a obsluhy veřejných 

prostranství včetně aktivit spojených 

s odstraňováním odpadů odložených 

mimo místa k tomu určená  
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Název POH kraje – struktura cílů, 

zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 

obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 

/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Zajistit správné nakládání s odpady 

odloženými mimo místa k tomu 

určená a s odpady, jejichž vlastník 

není znám nebo zanikl  

 

Ano, řešeno v souladu s POH metodická podpora k realizaci 

osvětových a informačních aktivit k 

litteringu  

- metodická podpora k postupu při 

odstraňování černých skládek  
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3 SMĚRNÁ ČÁST 
 

3.1 Posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru 

a nakládání s komunálním odpadem 
 

Výsledkem porovnání OH obce s POH kraje a analýzy rizik OH obce bude tabulka obsahující 

popis a kvantifikaci slabých míst. Slabým místem se rozumí oblast neshody s POH kraje, případně 

oblast OH s identifikovaným rizikem. Posouzení slabých míst je klíčové pro návrh cílů a opatření 

v závazné části POH obce. Přehled slabých míst OH obce bude obsahovat také prioritizaci a to podle 

stupně naplnění cílů POH kraje či stupně rizika.  

 
Tabulka 25 – Vyhodnocení slabých míst OH obce 

Slabé místo OH 

obce (popis) 

Popis trendu/ dynamiky vývoje/ 

míra odchylky od cíle 

Priorita, zaměření 

Komunální odpady 

a zároveň 

živnostenské odpady 

Množství produkovaných odpadů 

v uplynulých letech má velmi 

malou vývojovou křivku. 

Produkce KO ve smyslu SKO 

velice mírně klesá. Oproti tomu 

se velice slabě zvyšuje množství 

velkoobjemového odpadu. 

Množství separovaného odpadu 

je prakticky na stále stejné 

úrovni. 

Množství separovaného odpadu 

je dlouhodobě hluboce pod 

úrovní 40 %. 

• Nutno doplnit sběr separovaných využitelných 

odpadů ve smyslu surovin. Papír, plast, kovy 

apod. 

• Do systému vložit i započítání mimoobecních 

míst sběru odpadů – sběrny 

• Lze je definovat v OZV a také od nich přebírat 

údaje o odběru od občana obce 

• Toto je důvod proč v posledních letech (2011 - 

2015) poklesl objem papíru ve sběrných 

dvorech, papír je obchodovatelnou komoditou 

• V rámci směrné části POH kraje je návrh na 

doplnění sběrných dvorů o kontejnery, pytlový 

sběr 

• Obecně o motivaci ze strany obce 

 

Cíle Postupné navyšování úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u 

odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností (a 

případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z 

domácností) v rozsahu: 2016 – 46%, 2018 – 48%, 2020 – 50%  

 

Zásady - Zachování samostatného komoditního sběru pro papír, plasty (směs), sklo (čiré a 

barevné), kovy, případně další komodity (textil).  

- Sběr prostřednictvím sběrných nádob ve veřejné sběrné síti pro papír, plasty, sklo.  

- Sběr prostřednictvím sběrných dvorů a sběrných míst určených obcí pro kovy  

- Sběrné nádoby a sběrné dvory by měly být vlastněny přímo obcemi nebo obce 

využívají jiných forem bezplatného užití sběrných prostředků (např. bezplatná výpůjčka 

nádob od AOS)  

- Pytlový sběr je pouze doplňkovým způsobem sběru papíru, plastů. Náhrada 

nádobového způsobu sběru je možná v případě malých obcí s většinovým podílem 

obyvatel žijících v rodinných domech.  

- Ostatní způsoby sběru prostřednictví sběrných dvorů/sběrných míst, školních sběrů, 

příležitostných sběrů jsou jen doplňkovým způsobem sběru.  

- Sběr prostřednictvím privátních výkupen odpadů není podporovaným prvkem OH 

zejména z důvodu nestability provozu těchto zařízení (závisí na vývoji trhu s 

druhotnými surovinami).  

- Úprava (roztřídění) směsného komunálního odpadu nenahrazuje oddělený sběr 

využitelných složek komunálních odpadů  

- Využití spolupráce se systémem zpětného odběru a využití obalových odpadů 

(autorizovanou obalovou společností)  

- Obce zajišťují samy nebo prostřednictvím oprávněných osob (na základě jasně 
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definované smlouvy) předání odpadů získaných odděleným sběrem do zařízení, které 

vyrábí z odpadů druhotnou surovinu (dotřiďovací linka), nebo do zařízení, které odpady 

přímo zpracovává do konečných výrobků. Obce mají informace, v kterém konkrétním 

zařízení je jimi produkovaný odpad zpracován.  

- Obce v rámci meziobecní spolupráce spolupracují při společné organizaci odděleného 

sběru KO (nebo celém systému nakládání s KO) za účelem zvýšení efektivity celého 

systému a jeho ekonomické udržitelnosti.  

- Obce jako původci odpadů zařazují pro potřeby zákonné evidence tříděný odpad, 

získaný v rámci odděleného sběru jako komunální odpady (s obsahem obalové složky), 

tj. skupinu 20 Katalogu odpadů, ve všech částech sběrného systému.  

 

Název opatření 1. Zajištění dostatečně dostupné, kvalitní a dlouhodobě udržitelné sběrné sítě pro 

sběr recyklovatelných odpadů min. papíru, plastů, skla a kovů pro občany a 

další účastníky systému nakládání s odpady v obcích  

• Doplnění sběrných nádob a optimalizace jejich svozu pro oddělený sběr 

papíru, plastů, skla. Minimální parametry:  

 Průměrná donášková vzdálenost cca 100 m dle místních podmínek 

 Sběrné hnízdo obsahuje nádobu min. na papír, plast, sklo 

 Doporučená frekvence svozu je 1x týdně papír, plast, 1x 4-6 týdnů sklo 

 Doporučené typy sběrných nádob: papír – nádoby s horním, spodním 

výsypem 

- plast – nádoby s horním, spodním výsypem 

- sklo – nádoby se spodním výsypem  

• Doplnění sběrných prostředků do sběrných dvorů/sběrných míst pro sběr min. 

papíru, plastů, skla, kovů  

• Organizace sběru kovových odpadů prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných 

míst nebo sdílených sběrných dvorů (smluvní využití sběrného dvora více 

obcemi)  

• Důsledná kontrola a začlenění ostatních způsobů sběru (výkupny, školní sběry 

apod.) do systému OH obce v OZV. Evidence takto sbíraných odpadů je 

součástí evidence odpadů obce  

• Zajištění rozsahu sběrné sítě ve spolupráci s autorizovanou obalovou 

společností (AOS má konkrétní požadavky na sběrnou síť jako součást 

Rozhodnutí o autorizaci udělené MŽP)  

• Zajištění pravidelné údržby, případně obměny nádob vlastními silami nebo 

prostřednictvím smluvní oprávněné osoby. Zajištění vhodného umístění nádob 

na zpevněných dobře dostupných plochách  

• Vytváření větších logistických celků v rámci meziobecní spolupráce pro sběr a 

svoz recyklovatelných KO (a dalších složek KO) za účelem optimalizace 

nákladů spojených s odděleným sběrem KO  

  

2. Zvýšení účinnosti odděleného sběru a míry recyklace papíru, plastů, skla a 

kovů z komunálních odpadů 

• Zajištění kvalitní obsluhy sběrné sítě s dostatečnou frekvencí svozu  

• Zvýšení aktivní účasti obyvatel na třídění komunálních odpadů  

• Zapojení živnostníků (původců dle zákona odpadech) do systému nakládání s 

recyklovatelnými KO  

• Zajištění zpětného odběru a využití obalové složky KO ve spolupráci s AOS  

 

3. Zajištění dostatečné sítě zařízení na úpravu (dotřídění) papíru a plastů z 

odděleného sběru komunálních odpadů  

• Pravidelné vyhodnocení (1x 2 roky) realizované kapacity zařízení pro úpravu 

papíru a plastů z komunálních odpadů a spádovosti obcí k daným zařízením  

• Maximalizace recyklace papíru a plastů z dotřiďovacích linek ve spolupráci s 

AOS  

 

   

Biologicky Množství je dlouhodobě • Prvotním cílem je k odpadu ze zeleně získat i 
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rozložitelné odpady neměnné a vyplývá především 

z produkce zeleně 

Jeho hodnota setrvává na čísle 

cca 23 % separace z celkové 

hmotnosti KO 

 

 

BRO z SKO 

• Stanovit systém odděleného sběru biologicky 

rozložitelných odpadů a nakládání s nimi. 

Preferovat zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů v místě jejich vzniku 

• Optimalizace vybavení stávajících i nově 

budovaných sběrných dvorů (pro spádové 

aglomerace do 1 000 obyvatel a docházkovou 

vzdálenost max. 5 km) a zřizování sběrných 

míst pro sběr biologicky rozložitelných a 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 

Cíle Zavedení a/nebo rozšíření odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích 

Snížení maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky  

Zásady - Pokračovat v zavádění odděleného sběru bioodpadů rostlinného původu v obcích, 

který zahrnuje odpad z domácností (především ze zahrad rodinných domků) a odpad z 

údržby veřejné zeleně. Systém stanovit OZV.  

- Oddělený sběr dalších druhů bioodpadů (včetně živočišných) je možný pouze ve vazbě 

na vhodné zařízení v regionu, které dokáže zajistit hygienizace odpadů a další nakládání 

s nimi. V případě sběru bioodpadů také živočišného původu je nutné upravit podmínky 

sběru s ohledem na bezpečnost, ochranu lidského zdraví a hygienu  

- Obec je odpovědná zajistit využití sebraných bioodpadů na vhodných zařízeních 

především s vazbou na regionální zemědělskou výrobu při využití kompostů a dalších 

vhodných produktů ze zpracování bioodpadů.  

- Mechanicko-biologická úprava a energetické využití biologicky rozložitelné složky 

obsažené ve směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost obce zavést systém 

odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití  

- Důsledná podpora prevenčních opatření – domácí kompostování a využívání 

komunitních kompostáren pro zpracování a využití vhodných rostlinných zbytků  

- Podporovat rozvoj infrastruktury pro sběr a zpracování bioodpadů s ohledem na 

využitelnost výstupních produktů ze zařízení a využitelnost zařízení pro komunální 

bioodpady. Základní infrastruktura pro sběr bioodpadů (sběrné nádoby, velkokapacitní 

kontejnery, dovybavení sběrných dvorů apod.) bude majetkem obcí/sdružení obcí (nebo 

jiných vhodných uskupení obcí. Obce/sdružení obcí mohou také vlastnit zařízení pro 

zpracování bioodpadů („malá“ zařízení dle §33b zákona o odpadech, kompostárny jako 

zařízení podle §14 zákona o odpadech)  

- Separovat a využívat BRKO především z důvodu snižování jeho podílu v SKO.  

 

Název opatření 1. Zavedení a/nebo rozšíření odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů 

v obcích 

• zakotvit povinnost a podmínky odděleného sběru biologicky rozložitelných 

odpadů a papíru v obecně závazné vyhlášce obce  

• Vyhodnotit a navrhnout vhodný způsob sběru bioodpadů v kombinaci se 

sběrem a využitím rostlinných zbytků z obce podle principů odděleného sběru 

v POH OK a ve vazbě na podmínky zpracovatelských zařízení pro využití 

bioodpadů  

• Meziobecní spolupráce při stanovení jednotného systému sběru bioodpadů ve 

spádové oblasti ke koncovému zařízení na využití bioodpadů a jeho 

kvalitativních podmínek  

• Zajistit dostatečné sběrné prostředky na sběrných dvorech/sběrných místech  

• Zajistit dostatečné sběrné prostředky pro nádobový sběr, pokud je v obci 

provozován  

• Zajištění kontrolovaného nakládání s odpadem z veřejné zeleně  

 

2. Zvýšení aktivní účasti obyvatel na odděleném sběru bioodpadů a nakládání s 

rostlinnými zbytky z obce  

• Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní 
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kompostování biologicky rozložitelných materiálů (odpadů) u fyzických osob a 

podnikatelů zapojených do systému obce  

• Na úrovni obce informovat minimálně dvakrát ročně občany a ostatní 

účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a 

rozsahu odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a o nakládání s 

nimi. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace 

vzniku biologicky rozložitelných odpadů  

 

3. Zajištění dostatečné sítě zařízení pro nakládání s odděleně sbíranými 

bioodpady  

• Preference využívání zařízení, jejichž výstupem je certifikovaný kompost 

využitelný v zemědělství (nebo jiný typ produktu využitelný v zemědělství – v 

případě BPS)  

 

   

Zpětný odběr a 

využití obalových 

prostředků 

V městě Kojetín je v rámci SD 

odebírán odpad jak zařazení KO 

(skupina 20 01), tak i jako 

obalové prostředky (skupina15 

01) 

• Obalové prostředky občana by měli být 

evidovány jako odpad skupiny (20 01) 

• Zde se nacházíme v situaci, kdy se 

- papír objevuje v obou skupinách 

- sklo pouze v obalech 

- plast především v KO 

• Z pohledu logiky řešení SD by se oddělený sběr 

využitelných složek odpadů od občanů měl 

evidovat ve skupině 20 01 

Cíle  Podpora dosažení požadované míry recyklace a využití obalových odpadů  

 

Zásady - Rozvoj spoluúčasti a spolupráce s povinnými osobami ze zákona o obalech 

prostřednictvím autorizovaných obalových společností (AOS) podle principu 

„znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného 

odběru) a využití obalové složky komunálních odpadů při zachování integrovaného 

systému nakládání s komunálními a obalovými odpady  

- Zachování a rozvíjení dostupnosti sítě odděleného sběru recyklovatelných 

komunálních odpadů včetně jejich obalové složky  

- Rozsah a způsob sběru recyklovatelných komunálních a obalových odpadů 

komunikují a spoluvytváří obce v součinnosti s povinnými osobami (AOS) s ohledem 

na technické, ekonomické a územní možnosti a podmínky a aktuální legislativní rámec 

Název opatření 1. Zajištění dostatečně dostupné, kvalitní a dlouhodobě udržitelné sběrné sítě pro 

sběr (zpětný odběr) recyklovatelných komunálních a obalových odpadů  

• Prohlubování spolupráce povinných osob a obcí k rozšiřování sběrných míst  

• Dovybavení sběrné sítě, sběrných dvorů/sběrných míst pro oddělený sběr a 

zpětný odběr recyklovatelných komunálních odpadů včetně obalové složky)  

• Doplnění sběrných prostředků na interiérová veřejná místa (objekty obce, 

kraje) pro oddělený sběr (zpětný odběr) recyklovatelných komunálních odpadů 

včetně obalové složky  

• Začlenění ostatních způsobů sběru, res. zpětného odběru (výkupny, školní 

sběry, příležitostné sběry apod.) do systému obce v návaznosti na vyhodnocení 

stávajícího stavu a přínosu pro systém jako celek  

• Informování občanů o významu třídění odpadů a o systému třídění v obci  

 

   

Zpětný odběr VUŽ Elektrozařízení, přenosné baterie 

a akumulátory, autovraky, 

pneumatiky 

 Ani jeden z uvedených odpadů 

není v evidenci obce veden. 

Zpětný odběr VUŽ není veden 

v režimu odpadů, proto je 

evidován mimo tento režim. Data 

Po úpravě zákona o odpadech je možné předávat 

pneu v rámci zpětného odběru. Jsou schváleni noví 

provozovatelé. 

Sběrná síť je etablovanou součástí odpadového 

hospodářství.  

Síť je různorodá dle nastavené spolupráce obcí a 

dalších subjektů s jednotlivými kolektivními 

systémy (mobilní svozy, sběrné dvory, sběrná místa, 
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dodávají kolektivní systémy. 

Zpětné odběry VUŽ jsou 

v Olomouckém kraji dobře 

vedeny. 

 

 

veřejná místa, veřejné instituce, soukromé subjekty, 

které mají smlouvu se systémy (výkupny, prodejci, 

servisy) apod.  

Sběrná místa (místa zpětného odběru) jsou uvedena 

na webových stránkách jednotlivých systémů.  

 

Cíle Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických 

zařízení  

Zásady - Zachování a rozvíjení spoluúčasti a spolupráce s povinnými osobami (výrobci a 

dovozci) podle principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na 

zajištění sběru (zpětného odběru) a využití příslušných složek komunálních odpadů 

(elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory a pneumatiky)  

- Zachování a rozvíjení dostupnosti sítě sběru pro vybrané výrobky (zpětný odběr 

elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory a pneumatiky) v obcích a u dalších 

subjektů.  

- Rozsah a způsob sběru vybraných výrobků (zpětný odběr elektrozařízení, přenosné 

baterie a akumulátory a pneumatiky) komunikují a spoluvytváří obce v součinnosti s 

povinnými osobami a s ohledem na technické, ekonomické a územní možnosti a 

podmínky a aktuální legislativní rámec. Využívání nástrojů pro spolupráci s povinnými 

osobami vyplývající ze zákona.  

- Zlepšení ochrany životního prostředí ze strany všech subjektů zapojených do životního 

cyklu elektrozařízení  

Název opatření 1. Zajištění dostatečně dostupné, kvalitní a dlouhodobě udržitelné sběrné sítě pro 

sběr (zpětný odběr) vybraných výrobků (elektrozařízení, přenosné baterie a 

akumulátory, pneumatiky) na podporu dosažení indikativních 

celorepublikových cílů pro tříděný sběr odpadů jednotlivých komodit 

vybraných výrobků 

• Prohlubování spolupráce povinných osob a obcí k rozšiřování sběrných míst 

(míst zpětného odběru elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů)  

• Dovybavení sběrných dvorů/sběrných míst pro oddělený sběr a zpětný odběr 

vybraných výrobků (elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory, 

pneumatiky)  

• Doplnění sběrných prostředků na venkovní veřejná místa pro zpětný odběr 

vybraných výrobků (drobná elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory)  

• Doplnění sběrných prostředků na interiérová veřejná místa pro zpětný odběr 

vybraných výrobků (drobná elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory)  

• Začlenění ostatních způsobů sběru, res. zpětného odběru (výkupny, školní 

sběry, příležitostné sběry apod.) do systému obce v návaznosti na vyhodnocení 

stávajícího stavu a přínosu pro systém jako celek  

• Informování občanů o místech zpětného odběru v obci  

• Zabezpečení sběrné infrastruktury proti krádežím a nelegální demontáži  

• Využívání větších logistických celků v rámci meziobecní spolupráce pro sběr 

(zpětný odběr) vybraných výrobků v obcích  

 

2. Zajištění dlouhodobé informační podpory sběru a využití vybraných 

autovraků  

• Informační aktivity se zaměřením na možnosti sběru vybraných autovraků a na 

možnosti opětovného použití dílů z vybraných autovraků  

 

   

Stavební a demoliční 

odpady 

V rámci SDO nedochází 

k dokonalému rozdělení odpadů 

a některé předpokládané kódy 

odpadů se zde ani nevyskytují. 

Do systému není zařazena 

informace o toku SDO od 

občanů, pokud nejsou vykázány 

V kraji je provozováno: 

- 22 stacionární zařízení na zpracování stavebních 

odpadů  

- množství mobilních zařízení  

- 2 skládky inertních odpadů  
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ve sběrném dvoře. 

Občané předávají své odpady 

přímo na koncové zařízení 

oprávněné osobě 

Cíle Zvýšení míry přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních 

odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití  

Zásady − U stavebních odpadů minimalizovat jejich produkci použitím správných 

technologických postupů a zásad čistší produkce. 

− Podporovat přímé opětovné využití stavebních prvků nebo surovin (např. cihly, 

překlady, prvky ze dřeva, zemina v místě, kde byla vytěžena apod.) v souladu se 

zásadami oběhového hospodářství 

− Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako 

náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, 

pokud je to technicky a ekonomicky možné. 

− Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou 

výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností. 

Název opatření 1. Používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za 

přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, 

pokud je to technicky a ekonomicky možné  

• využití vhodných recyklátů pro stavby veřejného charakteru  

 

2. Zabezpečení využívání stavebních a demoličních odpadů a jejich recyklace s 

vysokou kvalitou následného recyklátu  

• Zamezit používání neupravených stavebních odpadů na terénní úpravy  

 

   

Nebezpečné odpady Nebezpečných odpadů 

produkovaných občany vzniká 

relativně malé množství. Lze si 

domýšlet, že zbytek jde do 

produkce KO 

− Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s 

nebezpečnými odpady na krajské úrovni. 

− Motivovat veřejnost k oddělenému sběru 

nebezpečných složek komunálních odpadů. 

− Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět 

účinnou osvětu o vlivu nebezpečných vlastností 

odpadů na zdraví člověka a životní prostředí včetně 

vytvoření metodik. 

− Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek 

komunálních odpadů, včetně sběru prostřednictvím 

sběrných dvorů. 

− Podporovat mobilní sběr a svoz nebezpečných 

odpadů. 

− Využívat ke svozu pouze dokonale zajištěné 

transportní prostředky a schválené bezpečné trasy, 

zejména mimo vodárenská ochranná pásma. 

− Sběr nepoužitelných léčiv prostřednictvím lékáren 

Cíle - Snižování měrné produkce nebezpečných odpadů 

- Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů  

- Minimalizace negativních účinků při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské 

zdraví a životní prostředí 

 

Zásady − Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů. 

− Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných 

vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik. 

− Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů, včetně sběru 

prostřednictvím sběrných dvorů. 

− Podporovat mobilní sběr a svoz nebezpečných odpadů. 

 

Název opatření 1. Omezování produkce nebezpečných odpadů a jejich přednostní využití  

• Motivace veřejnosti k oddělenému sběru nebezpečných složek KO  

• Zajištění dostatečné sběrné sítě a jiných způsobů sběru NO  
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Kaly z čistíren 

komunálních 

odpadních vod 

Tyto odpady se ve výkazu města 

Kojetín vůbec nenacházejí 

Město Kojetín není producentem kalů z čistíren 

odpadních vod, ani je nijak nevyužívá 

ČOV provozuje samostatná společnost spolu s obcí 

Křenovice 

   

Odpadní oleje Nově se od r. 2015 staly oleje 

odpadem, nikoliv zpětným 

odběrem 

Do této doby se oleje v režimu 

sběru v obci prakticky 

nenacházely  

− Dbát na prevenci a osvětu, důsledně oddělovat 

minerální a potravinářské oleje. 

− Podporovat a řešit systémy sběru a třídění 

odpadních olejů tak, aby nedocházelo k mísení olejů 

v místech jejich vzniku s ohledem na jejich následné 

využití. 

− V případě materiálově nevyužitelné části 

odpadních olejů zařízení zajistit energetické využití 

nebo využít kapacity spaloven v Olomouckém kraji. 

− Systém sběru a třídění a modernizace stávajících a 

realizace nových zařízení (pouze v případě doložení 

efektivity a udržitelnosti provozu) na recyklaci a 

využití odpadních olejů, s upřednostněním 

materiálového. 

   

Odpady ze 

zdravotnické a 

veterinární péče 

Všechna zdravotnická a 

veterinární zařízení na území 

obce mají smlouvu přímo 

s oprávněnými organizacemi 

zajišťujícími svoz a následné 

předání či zpracování těchto 

odpadů. Z hlediska města Kojetín 

pak připadají v úvahu pouze 

nepoužitá léčiva 

Pro tyto odpady jsou určena jako sběrná místa také 

lékárny a zdravotnická zařízení. 

− Do systémů nakládání s odpady v obcích zapojit 

lékárny (sběr nepoužitelných léčiv). 

− Využívat stávající zařízení k odstraňování 

nebezpečných odpadů (spalovny) na území 

Olomouckého kraje 

− Podporovat opatření pro spolupráci se 

zainteresovanými stranami v oblasti osvěty 

nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních 

a jím podobných zařízení s cílem zabezpečit 

nakládání s odpadem z těchto zařízení v souladu s 

platnou legislativou se zaměřením zejména na 

důsledné oddělování od odpadu komunálního a 

zařazování odpadu do kategorie dle jeho skutečných 

vlastností. 

Cíle Minimalizace negativních účinků při nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární 

péče na lidské zdraví a životní prostředí  

 

Zásady Nastavit systém spolupráce s lékárnami a zajistit sběr léků od občanů 

Název opatření 1. Podpora správnému soustřeďování, skladování, transportu a nakládání s 

odpady ze zdravotní a veterinární péče  

 

   

Vedlejší produkty 

živočišného původu 

a biologicky 

rozložitelné odpady 

z kuchyní a 

stravoven 

Město Kojetín neřeší v žádném 

ze svých zařízení tento odpad 

Pro obec to znamená neefektivní 

službu: 

• vysoké procento 

nežádoucích příměsí a 

znečištění 

• vysoké náklady 

− Zamezit skládkování tohoto druhu odpadů. 

− Důsledně kontrolovat nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a s 

vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1069/2009. 

− Podporovat vytvoření systému pravidelného sběru 

a svozu biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní  

a stravoven a vedlejších produktů živočišného 

původu do schválených zpracovatelských zařízení 

(bioplynové stanice, kompostárny). 

− Podporovat rozvoj systému sběru a svozu 

použitých stolních olejů a tuků od původců a z 

domácností. 

− Zajistit podmínky pro sběr použitých stolních 
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olejů a tuků původem z veřejných stravovacích 

zařízení, centrálních kuchyní a domácností. 

− Systém sběru a svozu použitých stolních olejů a 

tuků od původců a z domácností. 

− Zařízení k využití a recyklaci použitých 

rostlinných olejů, nebo k jejich energetickému 

vyžití. 

− Zařízení pro zpracování odpadních olejů a tuků, 

zvláště zařízení sloužících k výrobě energie 

(bioplynové stanice, zpracování na bionaftu nebo 

jiné produkty pro technické využití). 

Cíle Snížení produkce a podpora správného nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z 

kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu  

 

Zásady − Zamezit skládkování tohoto druhu odpadů. 

− Důsledně kontrolovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a 

stravoven a s vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009. 

 

Název opatření 1. Podpora snižování produkce a správného nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty 

živočišného původu  

• osvětové kampaně k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a 

stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s právními 

předpisy v této oblasti  

• Podpora rozvoje systému sběru a svozu použitých stolních olejů a tuků od 

původců (zejména u původců, kde jsou zřizovateli kraj a obce) a z domácností  

• Podpora vytvoření systému pravidelného sběru a svozu biologicky 

rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného 

původu do schválených zpracovatelských zařízení, zejména bioplynových 

stanic a kompostáren  

 

   

Železné a neželezné 

kovy 

Ve výkazu odpadů obce se 

objevují pouze kovové odpady 

občana. 

Zcela zde chybí kód 17 04 05. Je 

to prakticky správně, neboť 

z pohledu zákona o odpadech je 

možné, aby občanovi vznikl 

pouze komunální odpad. 

Předpokládaná tvorba odpadů 

z jiné (podnikatelské) produkce 

je vázána na spolupráci 

s oprávněnou osobou - sběrny 

Na kovové odpady je potřeba pohlížet jako na 

surovinu. Je potřeba větší motivovanosti odpadů ke 

třídění odpadů. Nejde zde pouze o kovové odpady, 

ale i o separaci kovů. Pokud odpad skončí 

nevytříděný v KO, jez de velká možnost že bude 

zaskládkován. Nikdy nebude využit! 

− Pohlížet na kovové odpady železných a všech 

neželezných kovů a na odpady drahých kovů jako na 

strategické suroviny pro průmysl České republiky v 

souladu se Státní surovinovou politikou České 

republiky. 

− Rozšiřovat počet míst zpětného odběru výrobků s 

ukončenou životností v rámci systémů zpětného 

odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, za účelem 

získání většího množství surovin strategických 

vzácných kovů. 

− Pravidelně vyhodnocovat fungování sběren a 

výkupen kovového odpadu. 

− Pravidelně vyhodnocovat fungování třídění a 

separaci kovového odpadu. 

Cíle Kontrolní činnost u zařízení ke sběru a výkupu odpadů  

 

Zásady − Pohlížet na kovové odpady železných a všech neželezných kovů a na odpady drahých 

kovů jako na strategické suroviny pro průmysl České republiky v souladu se Státní 

surovinovou politikou České republiky. 

− Rozšiřovat počet míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v rámci 

systémů zpětného odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, za účelem získání většího 
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množství surovin strategických vzácných kovů. 

 

Název opatření 1. Kontrolní činnost při sběru a výkupu kovových odpadů  

• Ve spolupráci s kompetentními orgány provádět kontroly ke sběru a výkupu 

odpadů a bazarů (KÚ, ORP, ČIŽP, ČOI, ŽO, Policie ČR, OÚ)  

• Vyjadřovat se k vhodné umisťování nových zařízení ke sběru, výkupu a 

využívání kovových odpadů. Do rozhodování zapojit obec, na jejímž území 

má být sběrna provozována  

• Informování obyvatel o možnostech sběru kovových odpadů a zpětného 

odběru vybraných výrobků obsahujících kovové součásti  

 

   

 

 


