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2
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA
Olomouckého kraje ã. 2/2004
ze dne 17. 9. 2004,
kterou se vyhla‰uje závazná ãást Plánu odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydává sv˘m
usnesením ã. UZ/24/27/2004 ze dne 17. 9. 2004 podle § 6
a § 35 odst. 2 písm. c) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a podle
§ 43 odst. 10 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

âl. II
Touto obecnû závaznou vyhlá‰kou (dále jen „vyhlá‰ka“) se vyhla‰uje závazná ãást Plánu odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje, jejíÏ text je pﬁílohou ã. 1 této
vyhlá‰ky.

âl. III
âl. I
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání
konaném dne 17. 9. 2004 schválilo dle ustanovení § 43
odst. 6 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
(dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s naﬁízením
vlády ã. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodáﬁství
âeské republiky, sv˘m usnesením ã. UZ/24/27/2004 závaznou ãást Plánu odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje.

Plán odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje,
jehoÏ závazná ãást je vyhlá‰ena touto vyhlá‰kou, je zpracován na dobu 10 let.

âl. IV
Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
jejím vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Olomouckého kraje.

Ing. Jan Bﬁezina
hejtman
Ing. Vladimír Válek
námûstek hejtmana
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Vyﬁazená elektrická a elektronická zaﬁízení
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Komunální odpady
Rozdûlení zodpovûdností
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Tabulka ã. 1: MnoÏství separovaného komunálního odpadu v roce 2001 a prognóza na roky 2005 – 2020
Tabulka ã. 2: MnoÏství separovaného komunálního odpadu obãany (domovního odpadu) – pro pÛvodce – obce v roce 2001 a prognózy na roky 2005 – 2020

Seznam zkratek:
zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ

zákon o odpadech

zákon ã. 477/2001 Sb., o obalech a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ

zákon o obalech

zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon
o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ

zákon o ochranû ovzdu‰í

PCB/PCT (polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, monometyltetrachlor
difenylmetan, monometyldichlordifenyl-metan, monometyldibromdifenylmetan
a ve‰keré smûsi obsahující kteroukoliv z tûchto látek v koncentraci vût‰í neÏ 50mg/kg)

PCB/PCT

polyaromatické uhlovodíky

PAU
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Závazná ãást

Závazná ãást Plánu odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje vychází z Plánu odpadového hospodáﬁství
âeské republiky a je v souladu s jeho závaznou ãástí podle poÏadavku zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon o odpadech“), ãást sedmá, § 43 odstavec 2.
Závazná ãást Plánu odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje obsahuje v‰echny náleÏitosti stanovené v § 43 odstavci 4 bodech a) aÏ h) zákona o odpadech.

3.1

Pﬁedcházení vzniku odpadÛ, omezování jejich mnoÏství a nebezpeãn˘ch vlastností

3.1.1

Doporuãení souãasn˘ch moÏností omezování vzniku odpadÛ a jejich nebezpeãnosti

Pﬁedcházení vzniku odpadÛ je zakotveno jako pﬁístup s nejvy‰‰í prioritou jiÏ ve smûrnici 75/442/EEC o odpadech
a dále je rozvádûno, nebo je souãástí prakticky v‰ech souvisejících smûrnic Evropské unie.
Cíle
a) SniÏování mûrné produkce odpadÛ nezávisle na úrovni ekonomického rÛstu.
b) Maximální vyuÏívání odpadÛ jako náhrady primárních pﬁírodních zdrojÛ.
c) Minimalizace negativních vlivÛ na zdraví lidí a Ïivotní prostﬁedí pﬁi nakládání s odpady.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Usilovat na v‰ech úrovních veﬁejné správy o efektivní zmûny v ﬁízení odpadového hospodáﬁství vedoucí ke
zv˘‰ení kvality ﬁízení a odpovûdnosti pﬁi rozhodování.
b) Usilovat o zmûnu chování podnikatelské i obãanské sféry smûrem k upﬁednostÀování v˘robkÛ pﬁízniv˘ch
z hlediska jejich vlivu na zdraví lidí a Ïivotní prostﬁedí.
c) NaplÀovat program environmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty pro oblast odpadového hospodáﬁství
vãetnû zlep‰ení pﬁístupu veﬁejnosti k informacím o stavu odpadového hospodáﬁství.
d) Podporovat v‰echny úãelné formy dobrovoln˘ch aktivit v˘robní a nev˘robní sféry.

3.2

Podíl recyklovan˘ch odpadÛ

Cíl
V zájmu dosaÏení cíle zv˘‰it vyuÏívání odpadÛ s upﬁednostnûním recyklace na 55 % v‰ech vznikajících odpadÛ
do roku 2012 a zv˘‰it materiálové vyuÏití komunálních odpadÛ na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Nástroje navrÏené na úrovni Ministerstva Ïivotního prostﬁedí aplikovat pﬁi realizaci cíle materiálového vyuÏití v Olomouckém kraji.
b) Podporovat dostupn˘mi prostﬁedky Ïádoucí aktivitu pÛvodcÛ o dobrovolné pﬁijetí závazkÛ na zv˘‰ení vyuÏití odpadÛ s pÛvodci takov˘ch odpadÛ, u kter˘ch existuje potenciální moÏnost zv˘‰ení jejich vyuÏití.
c) Podporovat dostupn˘mi prostﬁedky ty pÛvodce odpadÛ, kteﬁí jiÏ v souãasné dobû zaji‰Èují v maximální míﬁe
vyuÏití jimi produkovan˘ch odpadÛ.
d) U odpadÛ s velkou produkcí, které rozhodujícím zpÛsobem ovlivní plnûní cíle stanoveného na vyuÏití odpadÛ vytváﬁet podmínky pro jejich vyuÏívání (náhrada pﬁírodních surovin) pﬁi veﬁejn˘ch zakázkách zadávan˘ch krajem.
e) U stavebních a demoliãních odpadÛ vyÏadovat pﬁi povolování staveb jejich vyuÏití v rámci moÏností pﬁímo na
místû vzniku, pﬁípadnû jinak ekonomicky pﬁijatelnû, hlavnû s ohledem na logistiku.
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Vytváﬁení jednotné a pﬁimûﬁené sítû zaﬁízení k nakládání s odpady a k jejich vyuÏívání

Cíl
Vytvoﬁit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítû zaﬁízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území.
Obecné zásady dle Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky
a) Vytvoﬁit podmínky pro dobudování celostátní sítû zaﬁízení pro nakládání s nebezpeãn˘mi odpady.
b) Navrhovat nová zaﬁízení v souladu s nejlep‰ími dostupn˘mi technikami jako nedílnou souãást integrovaného
systému nakládání s odpady na daném území.
c) VyuÏít stávající zaﬁízení, která vyhovují poÏadované technické úrovni podle bodu b).
d) Podpoﬁit v˘stavbu zaﬁízení, u kterého bude ekonomicky a technicky prokázána úãelnost jeho provozování na
celostátní úrovni, vzhledem k pﬁimûﬁenosti stávající sítû zaﬁízení po pﬁedbûÏném projednání s kraji.
e) UpﬁednostÀovat pﬁi v˘bûru projektÛ odpadového hospodáﬁství, projekty infrastruktury pro odvozov˘ systém
sbûru tﬁídûného komunálního odpadu pﬁed ostatními projekty nakládání s odpady.
f) PoÏadovat ekonomickou rentabilitu navrhovaného zaﬁízení vzhledem ke kapacitû a provozu zaﬁízení za dan˘ch podmínek financování investice a provozu.
g) Zpracovat postupnû poÏadavky na vytváﬁení sítû zaﬁízení do souboru v˘stupÛ územního plánování jako dÛleÏit˘ podklad pro rozhodování o dal‰ím rozvoji zejména prÛmyslov˘ch zón.
h) Nepodporovat v˘stavbu nov˘ch spaloven komunálního odpadu ze státních prostﬁedkÛ.
i) Nepodporovat v˘stavbu nov˘ch skládek odpadÛ ze státních prostﬁedkÛ.
j) Stanovit podmínky pro materiálové vyuÏívání odpadÛ v jin˘ch vhodn˘ch zaﬁízeních, která nejsou vedena jako zaﬁízení na vyuÏívání odpadÛ ve smyslu zákona.
k) Zajistit tﬁídûn˘ sbûr vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu prostﬁednictvím dostateãnû ãetné a dostupné sítû sbûrn˘ch míst, za pﬁedpokladu vyuÏití existujících systémÛ sbûru a shromaÏìování odpadÛ,
a pokud je to moÏné, i systémÛ sbûru vybran˘ch v˘robkÛ, které jsou zaji‰Èovány povinn˘mi osobami, tj. v˘robci, dovozci, distributory.
l) Zajistit potﬁebné kapacity pro úpravu odpadÛ vhodn˘ch pro zpracování na palivo, není-li vhodnûj‰í jejich materiálové vyuÏití.
m) Zajistit vyuÏití vhodn˘ch a dostupn˘ch technologií k vyuÏívání paliv vyroben˘ch z odpadÛ.
n) Podporovat pilotní projekty na ovûﬁení dosud v âeské republice neprovozovan˘ch technologií a zaﬁízení
k nakládání s odpady.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Zpracovat podrobnou anal˘zu souãasného stavu zaﬁízení pro nakládání s odpady a zaﬁízení podle § 14 odst. 2
zákona o odpadech v Olomouckém kraji z hlediska plnûní nov˘ch poÏadavkÛ na ochranu Ïivotního prostﬁedí
(kapacity, technická a technologická úroveÀ a pﬁedpoklady jejich vyuÏití v dal‰ích letech).
b) Propojovat stávající zaﬁízení do integrovaného systému nakládání s odpady za pﬁedpokladu zaji‰tûní logistiky dopravy, vstupÛ a v˘stupÛ. Integrovat systémy nejen v rámci kraje, ale i mezikrajovû.
c) Pro nakládání s nebezpeãn˘mi odpady je nejvhodnûj‰í vyuÏívat kapacitních moÏností spaloven nebezpeãn˘ch
odpadÛ v Olomouckém kraji, popﬁ. v sousedních krajích.
d) VyuÏívat v maximální moÏné míﬁe stávající systémy nakládání s odpady, za pﬁedpokladu jejich souladu s platnou právní úpravou.
e) Pﬁi posuzování novû navrhovaného zaﬁízení, pﬁípadnû nového posouzení stávajícího zaﬁízení na nakládání
s odpady, posuzovat zaﬁízení z hlediska plnûní environmentálních, ekonomick˘ch a sociálních hledisek, technické a technologické úrovnû (nejlep‰í dostupné technologie).
f) Opatﬁení v rozhodujících skupinách odpadÛ
• Skupina 02 – Odpady ze zemûdûlství, zahradnictví, rybáﬁství, lesnictví, myslivosti a z v˘roby a zpracování
potravin
• Napomáhat dostupn˘mi prostﬁedky zemûdûlsk˘m podnikÛm, které ﬁe‰í problematiku odpadového hospodáﬁství moderními postupy s perspektivou zv˘‰ení podílu vyuÏití odpadÛ. Pﬁednostnû vyuÏívat moÏnost
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aplikace jako hnojiva tam, kde to sloÏení odpadu umoÏÀuje. Koordinovat realizaci zaﬁízení na v˘robu bioplynu s jeho následn˘m vyuÏitím pro v˘robu elektrické energie.
• Skupina 10 – Odpady z tepeln˘ch procesÛ
• Postupnû sniÏovat produkci podporou zavádûní nízkoodpadov˘ch technologií a podíl skládkovan˘ch odpadÛ této skupiny a zaji‰Èovat jejich materiálové vyuÏití pro rÛzné, v souãasné dobû provozované prÛmyslové aplikace.
• Skupina 17 – Stavební a demoliãní odpady (vãetnû vytûÏené zeminy z kontaminovan˘ch míst)
• Koordinovat a kontrolovat zaji‰tûní tﬁídûní a následující vyuÏití odpadÛ této skupiny.
Opatﬁení v ostatních skupinách, t˘kající se sítû zaﬁízení pro nakládání s vybran˘mi odpady, jsou uvedena v pﬁíslu‰n˘ch kapitolách pro vybrané odpady.

3.4

Ukládání odpadÛ na skládky

Cíl
SníÏení hmotnostního podílu odpadÛ ukládan˘ch na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s v˘hledem dal‰ího postupného sniÏování.
Obecné zásady dle Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky
a) Zv˘‰it provozní a technologickou úroveÀ provozovan˘ch skládek.
b) Ukládat odpady na skládky jen v pﬁípadû, Ïe s odpady nelze v daném místû a ãase nakládat jin˘m zpÛsobem.
c) Uzavﬁít a rekultivovat skládky, které nejsou dlouhodobû schopny plnit zákonné poÏadavky na provoz a technick˘ stav; skládky odpadÛ, které nesplÀují podmínky stanovené zákonem o odpadech a provádûcím právním
pﬁedpisem, provozovat nejdéle do 16. ãervence 2009 na základû rozhodnutí krajského úﬁadu v souladu se
schválen˘m plánem úprav skládky.
d) Zajistit pravidelnou kontrolu plnûní povinnosti postupného omezování celkového mnoÏství odpadÛ ukládan˘ch na skládky a dodrÏování zákazu ukládání vybran˘ch druhÛ odpadÛ na skládky.
e) Vyhodnocovat pravidelnû plnûní cílÛ postupného omezování odpadÛ ukládan˘ch na skládky a zákazu ukládaní vybran˘ch druhÛ odpadÛ na skládky, v pﬁípadû potﬁeby doplnit vyhodnocení o nápravná opatﬁení.
f) Provést provûrku provozu a technického stavu v‰ech provozovan˘ch skládek odpadÛ v termínu do 31. prosince 2004.
g) Pravidelnû kontrolovat opatﬁení stanovená v plánu úprav skládky u provozovatelÛ skládek s cílem sladit provoz a technick˘ stav skládek s podmínkami stanoven˘mi zákonem o odpadech a zvlá‰tními právními pﬁedpisy do 31. prosince 2009.
h) Podporovat pﬁemûnu stávajících skládkov˘ch areálÛ na centra komplexního nakládání s odpady.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Zajistit dodrÏování zákazu ukládání vybran˘ch druhÛ odpadÛ na skládky tak, jak je uvedeno v zákonû o odpadech a zákonû o obalech a v souvisejících právních pﬁedpisech.
b) Vyhodnocovat pravidelnû plnûní cílÛ postupného omezování odpadÛ ukládan˘ch na skládky a zákazu ukládání vybran˘ch druhÛ odpadÛ na skládky, v pﬁípadû potﬁeby doplnit vyhodnocení o nápravná opatﬁení.
c) Zajistit provûrku provozu a technického stavu v‰ech provozovan˘ch skládek odpadÛ.
d) Zajistit pravidelnou kontrolu opatﬁení stanoven˘ch v plánu úprav skládky u provozovatelÛ skládek s cílem
sladit provoz a technick˘ stav skládek s podmínkami stanoven˘mi zákonem.

3.5

Nebezpeãné odpady

Cíl
SníÏit mûrnou produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s pﬁedpokladem
dal‰ího sniÏování.
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Obecné zásady dle Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky
a) Zpracovat návrh na kritéria pro pﬁedcházení vzniku omezování produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ pro strategické posuzování vlivu na Ïivotní prostﬁedí.
b) Zajistit dÛsledné uplatÀování kontroly v˘robkÛ a zaﬁízení v souvislosti s omezováním jejich nebezpeãn˘ch
vlastností po celou dobu jejich Ïivotního cyklu.
c) Motivovat veﬁejnost k oddûlenému sbûru nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu.
d) Zajistit prÛbûÏnû roãní vyhodnocování systému nakládání s nebezpeãn˘mi odpady.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Vytváﬁet pﬁedpoklady pro restrukturalizaãní zmûny v tûch oborech prÛmyslu, které produkují nebezpeãné odpady, jejichÏ v˘sledkem jsou zmûny ve v˘robních procesech a technologie s men‰í produkcí odpadÛ, pﬁípadnû
s men‰ími zdravotními riziky. Pﬁi koncipování prÛmyslov˘ch zón upﬁednostÀovat právû tyto technologie.
b) Pﬁi vytváﬁení jednotné a pﬁimûﬁené sítû k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady vyuÏívat zejména stávající zaﬁízení na území Olomouckého kraje, které sv˘m technologick˘m vybavením vyhovuje poÏadavkÛm nejlep‰ích
dostupn˘ch technologií.
c) Vytváﬁet pﬁíznivé prostﬁedí pro vyuÏívání ekonomick˘ch nástrojÛ (podpory ze strany státu, evropské unie
a bank) pro subjekty, které aplikují ve v˘robním procesu nové technologie, sniÏující produkci odpadÛ nebo jejich nebezpeãné vlastnosti, respektive investují do nov˘ch zaﬁízení pro nakládání s odpady.

3.6

Vybrané v˘robky, vybrané odpady a vybraná zaﬁízení podle ãásti ãtvrté zákona o odpadech

3.6.1. Odpady s obsahem PCB/PCT a zaﬁízení je obsahující
Cíl
Odstranûní odpadÛ PCB/PCT a zaﬁízení s obsahem PCB/PCT nebo jejich dekontaminace v co nejkrat‰í moÏné
dobû, nejpozdûji v‰ak do konce roku 2010.
Obecné zásady dle Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky
a) Zajistit dokonãení a vyhodnocení inventarizace zaﬁízení s obsahem PCB vût‰ím neÏ 5 dm3 a stanovit podmínky pro dekontaminaci zaﬁízení s obsahem PCB o koncentraci vy‰‰í neÏ 50 mg/kg PCB.
b) Pﬁipravit plány dekontaminací nebo odstranûní inventarizovan˘ch zaﬁízení a PCB v nich obsaÏen˘ch.
c) Vypracovat metodiku pro sbûr a následné odstraÀování zaﬁízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci.
d) Zpracovat návrh na provedení pasportizace míst na území âeské republiky kontaminovan˘ch PCB.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) PoÏadovat, aby do Plánu odpadového hospodáﬁství pÛvodcÛ byly zapracovány harmonogramy odstranûní odpadÛ PCB, dekontaminace zaﬁízení s obsahem PCB a harmonogramy inventarizace zaﬁízení, kde je potenciální moÏnost obsahu PCB.
b) Kontrolovat pravidelnû nejménû jednou roãnû plnûní úkolu bodu a).
c) S ohledem na ekologickou bezpeãnost a evidované náklady na odstranûní odpadÛ PCB upﬁednostÀovat, aby
odpady PCB evidované u pÛvodcÛ v prÛbûhu inventarizace byly pﬁedávány pﬁímo subjektu, kter˘ má souhlas
k provozování zaﬁízení a s jeho provozním ﬁádem na jejich odstranûní.
d) Napomáhat uzavírání dobrovoln˘ch dohod mezi spalovnou SPOVO, s. r. o., a pÛvodci odpadÛ s PCB, pﬁípadnû vlastníky zaﬁízení s PCB, ve které bude ﬁe‰eno odstranûní PCB v ãasovém harmonogramu.
e) V rozsahu sv˘ch kompetencí spoluzaji‰Èovat a kontrolovat proces odstranûní star˘ch ekologick˘ch zátûÏí, které budou na základû provedené pasportizace lokalizovány jako místa kontaminovaná PCB, a to jiÏ od fáze návrhu ﬁe‰ení aÏ do jeho dokonãení.
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Odpadní oleje

Cíl
Zaji‰tûní vyuÏití 38 % (50 %) hmotnostních z roãního mnoÏství olejÛ uveden˘ch na trh do roku 2006 (2012)
a zvy‰ovat mnoÏství zpûtnû odebran˘ch odpadních olejÛ.
Obecné zásady dle Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky
a) ZabraÀovat mísení odpadních olejÛ v místech jejich vzniku, soustﬁeìování a skladování, s ohledem na jejich
následné vyuÏití.
b) Odpadní oleje nevhodné k materiálovému vyuÏití pﬁednostnû upravovat na paliva.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Dohlédnout na dÛsledné plnûní v evidenci a ohla‰ování odpadÛ a zaﬁízení podle § 39 zákona o odpadech.
b) VyuÏívat ve smyslu § 29 odst. 2 moÏnosti § 38 zákona o odpadech, kter˘ ukládá povinn˘m osobám zajistit
zpûtn˘ odbûr odpadních olejÛ, vãetnû následn˘ch povinností, a to zpÛsobem, kter˘ bude z hledisek environmentálních, ekonomick˘ch i sociálních optimální.
c) Zv˘‰it sbûr odpadních olejÛ koordinací a kontrolou plnûní zákona povinn˘mi osobami pﬁi vybudování dostateãné sítû sbûru, technicky vybavené v souladu s poÏadavky na ochranu Ïivotního prostﬁedí.
d) DÛslednû vyÏadovat od pÛvodcÛ odpadÛ pﬁesné vedení evidence odpadních olejÛ, vãetnû povinnosti evidovat, kterému subjektu byly pﬁedány, s cílem identifikace koneãného zpracovatele.
e) Souhlas pro zaﬁízení pro sbûr odpadních olejÛ vydávat pouze subjektÛm, které jsou vybaveny mobilními prostﬁedky odpovídajícími dne‰nímu stavu techniky a sklady s nádrÏov˘m parkem, kter˘ vyhovuje v‰em zákonn˘m poÏadavkÛm.
f) Odpadní oleje s obsahem chloru > 0,2 %, pﬁípadnû PCB > 10 mg/kg, odstraÀovat ve spalovnách nebezpeãného odpadu s pﬁíslu‰n˘m povolením.
g) ZabraÀovat mísení odpadních olejÛ v místû jejich vzniku.
h) Zajistit informaãní kampaÀ pro veﬁejnost o zásadách správného zacházení s odpadními oleji.
i) Preferovat materiálové vyuÏití odpadních olejÛ regenerací na základové oleje.
j) Zajistit ve spolupráci s prodejci a velkospotﬁebiteli evidenci spotﬁeby ãerstv˘ch olejÛ v Olomouckém kraji.

3.6.3

Autovraky

Cíle
a) Pro vozidla vyrobena po 1. lednu 1980 nejpozdûji od 1. ledna 2006 opûtovnû pouÏít a vyuÏít nejménû v míﬁe
85 % prÛmûrné hmotnosti v‰ech autovrakÛ pﬁevzat˘ch za kalendáﬁní rok a opûtovnû pouÏít a materiálovû vyuÏít v míﬁe nejménû 80 % prÛmûrné hmotnosti v‰ech autovrakÛ pﬁevzat˘ch za kalendáﬁní rok.
b) Pro vozidla vyrobená pﬁed 1. lednem 1980 je míra opûtovného pouÏití a vyuÏití stanovena na 75 % a míra opûtovného pouÏití a materiálového vyuÏití na 70 % prÛmûrné hmotnosti v‰ech autovrakÛ pﬁevzat˘ch za kalendáﬁní rok.
c) Nejpozdûji od 1. ledna 2015 opûtovnû pouÏít a vyuÏít nejménû v míﬁe 95 % prÛmûrné hmotnosti v‰ech autovrakÛ pﬁevzat˘ch za kalendáﬁní rok a opûtovnû pouÏít a materiálovû vyuÏít v míﬁe nejménû 85 % prÛmûrné
hmotnosti v‰ech autovrakÛ pﬁevzat˘ch za kalendáﬁní rok.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Koordinovat budování dostateãnû pﬁístupné síÈû zaﬁízení ke sbûru, v˘kupu, shromaÏìování a odstraÀování
pro soustﬁedûní autovrakÛ pﬁed jejich odvozem na koneãné vyuÏití a likvidaci.
b) Kontrolovat dÛsledné plnûní povinností vedení evidence a ohla‰ování odpadÛ a zaﬁízení dle § 39 zákona o odpadech u v‰ech subjektÛ úãastnících se procesu nakládání s autovraky a jejich vyhodnocování tak, aby mohlo
b˘t kontrolováno pﬁedev‰ím plnûní legislativních limitÛ za Olomouck˘ kraj.
c) Zajistit propagaci v˘‰e uveden˘ch zaﬁízení pro ‰irokou veﬁejnost.
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Odpady z azbestu

Cíl
Omezení negativního vlivu azbestu na zdraví lidí a Ïivotní prostﬁedí.
Obecné zásady dle Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky
a) Zabránit rozptylu azbestu a azbestov˘ch vláken do sloÏek Ïivotního prostﬁedí.
b) Stanovit technické poÏadavky pro nakládání s odpady s obsahem azbestu pﬁi jejich ukládání na skládky.

3.6.5

Kaly z ãistíren odpadních vod

Obecné zásady dle Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky
a) Podporovat energetické vyuÏití bioplynu z ãistíren odpadních vod s odpovídající produkcí kalÛ.
Zásady
V souãasnosti, kdy nejsou dostateãnû porovnány v˘hody a nev˘hody v‰ech metod zpracování kalÛ z ãistíren odpadních vod není moÏno preferovat jeden nebo více zpÛsobÛ, ale je moÏno stanovit následující zásady:
a) Kaly z ãistíren prÛmyslov˘ch odpadních vod mají ve vût‰inû pﬁípadÛ v˘raznû vût‰í podíl anorganick˘ch látek
a nakládání s nimi je ﬁe‰eno pÛvodci ve smyslu poÏadavku zákona o odpadech a nevyÏaduje konkrétní ﬁe‰ení.
b) Kaly z ãistíren prÛmyslov˘ch odpadních vod s vysok˘m obsahem organick˘ch látek a s nízk˘m obsahem nebezpeãn˘ch polutantÛ je moÏno v závislosti na jejich vlastnostech ﬁe‰it spoleãnû s kaly z ãistíren komunálních
vod.
Obecné poÏadavky
• SniÏovat mnoÏství su‰iny a nebezpeãn˘ch látek v odpadních vodách.
• Zvy‰ovat podíl su‰iny v kalech z ãistíren odpadních vod, a tím i sniÏovat jejich mnoÏství.
• Hygienizovat kaly jiÏ v samotném technologickém postupu.
• Pﬁi pouÏití kalÛ z ãistíren odpadních vod na zemûdûlské pÛdû dodrÏovat ustanovení zákona o odpadech a Vyhlá‰ky ã. 382/2001 Sb.
Cíl
Nalézt dlouhodobé metody a zpÛsoby vyuÏívání kalÛ z ãistíren odpadních vod v kombinaci souãasn˘ch zpÛsobÛ
vyuÏívání a nalezení nov˘ch alternativních metod vyuÏívání napﬁ. v energetice.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Iniciovat vypracování seznamu zemûdûlsk˘ch ploch, kde je vhodné vyuÏívat kaly z ãistíren odpadních vod, jako hlavní podklad pro intenzifikaci aplikace kalÛ na zemûdûlskou pÛdu.
b) Hledat moÏnosti oddûleného ãi‰tûní odpadních vod prÛmyslov˘ch a spla‰kov˘ch(od obãanÛ) ve vztahu na
rozdílnou kvalitu kalÛ .
c) Podporovat dostupn˘mi prostﬁedky nové technologie zpracování kalÛ z ãistíren odpadních vod.

3.6.6

Baterie a akumulátory

Cíle
a) Dosáhnout u pouÏit˘ch prÛmyslov˘ch Ni-Cd akumulátorÛ úplného vyuÏití kovové substance do roku 2005.
b) Dosáhnout do roku 2006 sbûru pouÏit˘ch pﬁenosn˘ch baterií v mnoÏství 100g za rok na obyvatele, z toho materiálovû vyuÏívat minimálnû 50 % hmotnostních.
c) Zajistit do roku 2005 sbûr a materiálové vyuÏití 85 % hmotnostních z celkového mnoÏství olovûn˘ch akumulátorÛ uveden˘ch na trh.
d) Zajistit do roku 2012 sbûr a materiálové vyuÏití 95 % hmotnostních z celkového mnoÏství olovûn˘ch akumulátorÛ uveden˘ch na trh.

âástka 5/2004

Vûstník právních pﬁedpisÛ Olomouckého kraje

Strana 206

e) UplatÀovat pﬁi sbûru, shromaÏìování a tﬁídûní pouÏit˘ch baterií a akumulátorÛ postupy umoÏÀující zvy‰ování úãinnosti zpûtného odbûru a jejich vyuÏití.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Podporovat dostupn˘mi prostﬁedky roz‰íﬁení zapojení povinn˘ch osob do celostátního sdruÏeného systému
zpûtného odbûru, sbûru a recyklace pouÏit˘ch baterií ECOBAT a propagovat tento systém u spotﬁebitelÛ
v rámci práce s veﬁejností.
b) U Ni-Cd prÛmyslov˘ch akumulátorÛ podporovat dostupn˘mi prostﬁedky zpûtn˘ odbûr a recyklaci.
c) Podporovat dostupn˘mi prostﬁedky aktivity v rámci Olomouckého kraje na intenzifikaci stávajícího systému
sbûru a recyklace olovûn˘ch akumulátorÛ.

3.7

Dal‰í skupiny odpadÛ a zaﬁízení stanovené v Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky, nebo povaÏované za v˘znamné z hlediska kraje.

Zásady
a) SniÏovat objem v˘robkÛ na jedno pouÏití a upﬁednostÀovat v˘robky a zaﬁízení s del‰í Ïivotností a moÏností
opakovaného pouÏití.
b) UplatÀovat pﬁi sbûru, shromaÏìování a tﬁídûní upotﬁeben˘ch v˘robkÛ a zaﬁízení postupy umoÏÀující recyklaci jednotliv˘ch materiálov˘ch sloÏek.
c) Omezovat negativní dopady a vlivy jednotliv˘ch sloÏek, obsaÏen˘ch ve v˘robcích a zaﬁízeních, na zdraví lidí
a Ïivotní prostﬁedí.

3.7.1

Vyﬁazená elektrická a elektronická zaﬁízení

Cíle
a) Zv˘‰ení úrovnû sbûru tﬁídûn˘ch vyﬁazen˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch zaﬁízení na 4 kg na osobu za rok
z domácností do 31. prosince 2006.
b) Zv˘‰ení zpûtného odbûru pouÏit˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch spotﬁebiãÛ a zaﬁízení s tím, Ïe nejpozdûji
do 31. 12. 2006 bude u následujících tokÛ odpadÛ odevzdan˘ch do zpracovatelsk˘ch zaﬁízení dosaÏeno tûchto
uveden˘ch cílÛ:
• U velk˘ch domácích spotﬁebiãÛ a automatick˘ch v˘dejních stojanÛ bude vyuÏito minimálnû 80 % prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotﬁebiãe a materiály, látky a souãásti z nich budou opakovanû pouÏity nebo recyklovány v rozsahu minimálnû 75 % prÛmûrné hmotnosti spotﬁebiãe.
• U zaﬁízení informaãní a komunikaãní technologie a spotﬁebitelsk˘ch zaﬁízení bude vyuÏito minimálnû 75 %
prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotﬁebiãe a materiály, látky a souãásti z nich budou opakovanû pouÏity nebo recyklovány v rozsahu minimálnû 65 % prÛmûrné hmotnosti spotﬁebiãe.
• U mal˘ch domácích spotﬁebiãÛ, osvûtlovacích zaﬁízení, elektrick˘ch a elektronick˘ch nástrojÛ, hraãek a pﬁístrojÛ pro monitorování a regulaci bude vyuÏito minimálnû 70 % prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotﬁebiãe a materiály, látky a souãásti z nich budou opakovanû pouÏity nebo recyklovány v rozsahu minimálnû
50 % prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotﬁebiãe.
• Materiály, látky a souãásti z v˘bojek a záﬁivek budou opakovanû pouÏity nebo recyklovány v rozsahu minimálnû 80 % hmotnosti pouÏitého spotﬁebiãe.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Podporovat dostupn˘mi prostﬁedky intenzifikaci sítû sbûrn˘ch míst v systému organizovaném ve spolupráci
v˘robcÛ a dovozcÛ v˘bojek a záﬁivek.
b) VyuÏívat v maximální míﬁe stávajících kapacit v Olomouckém kraji pro recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch pﬁístrojÛ, záﬁivek a v˘bojek (viz seznam zaﬁízení pro nakládání s odpady).
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c) Koneãnou likvidaci chlorfluoruhlovodíkÛ (freony) ze zaﬁízení, pﬁeváÏnû ledniãek, koncentrovat do zaﬁízení
s platn˘m povolením.
d) Koordinovat roz‰íﬁení odbûrov˘ch míst, respektive v rámci sbûrn˘ch dvorÛ obcí, odbûr elektrotechnick˘ch
a elektronick˘ch pﬁístrojÛ a zaﬁízení jako základní pﬁedpoklad plnûní stanoven˘ch cílÛ.

3.7.2

Pneumatiky

Zvy‰ování zpûtného odbûru odpadních pneumatik s cílem jejich vyuÏití s upﬁednostnûním materiálového vyuÏití.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Nepovolovat skladování pneumatik mimo k tomu úãelu vybavená zaﬁízení s cílem omezit skladování a urychlit vyuÏití pneumatik.
b) Zpûtn˘ odbûr pneumatik u subjektÛ, které provádí jejich v˘mûnu a pﬁímé pﬁedání pro jejich vyuÏití.
c) DÛslednû kontrolovat, aby byly odpadní pneumatiky, na rozdíl od souãasného stavu, odebírány povinnou osobou prostﬁednictvím oprávnûné osoby zdarma.
d) VyuÏívat odpadní pneumatiky, které nelze recyklovat, materiálovû anebo energeticky.

3.7.3

Odpady vzniklé následkem Ïivelních pohrom

Definované zásady, cíle a opatﬁení se vztahují na odpady v‰ech druhÛ a kategorií, které vznikly v dÛsledku Ïivelní pohromy a které je tﬁeba podle rozhodnutí orgánu krizového ﬁízení odvést z místa Ïivelní pohromy.
Zásady
a) ¤ídit práce po vûcné a ãasové stránce podle pokynÛ a postupÛ orgánÛ krizového ‰tábu.
b) Pﬁijmout stanoven˘ okruh odpadÛ, které se staly pﬁedmûtem nakládání v rámci krizového ﬁízení a pﬁíslu‰n˘
orgán krizového ﬁízení je takto urãil.
c) Zajistit nakládání s odpady vznikl˘mi v dÛsledku Ïivelní pohromy v objektech k tomu doãasnû nebo trvale
urãen˘ch, napﬁ. plochy, areály, sbûrné dvory apod., na které se odpady pﬁemisÈují a kde se s nimi provádûjí základní operace podle pokynÛ orgánÛ krizového ﬁízení.
d) VyuÏívat seznam zaﬁízení uveden˘ch v krizovém plánu pﬁíslu‰ného území, kter˘m budou urãeny objekty
k soustﬁeìování odpadÛ vznikl˘ch v dÛsledku Ïivelní pohromy.
Cíle
a) Zapracování zásad pro nakládání s odpady vznikl˘mi v dÛsledku Ïivelních pohrom do pﬁedpisÛ krizového ﬁízení
a systémÛ krizového ﬁízení, aby byly po organizaãní a technické stránce pﬁipraveny organizovat a zaji‰Èovat práce
pﬁi bezprostﬁedním nakládání s tûmito odpady, v souladu s právními pﬁedpisy v odpadovém hospodáﬁství.
b) Zaji‰tûní dovybavení objektÛ, které budou do systému nakládání s odpady vznikl˘mi pﬁi Ïivelních pohromách
zaﬁazeny.
Obecná opatﬁení
Opatﬁení na úrovni kraje
a) Respektovat podmínky stanovené orgánem krizového ﬁízení a uvedené v krizovém plánu Olomouckého kraje.
b) UplatÀovat poÏadavky platné právní úpravy z oblasti odpadového hospodáﬁství pﬁi pﬁípravû a projednávání
pﬁedpisÛ krizového ﬁízení.

3.8

Komunální odpady

Pod pojmem komunální odpad je my‰lena celá skupina 20 katalogu odpadÛ, mimo ãásti odpadÛ uveden˘ch ve
skupinû 15, odpad ã. 1501, vytﬁídûn˘ch z komunálních odpadÛ, které ale pﬁipravované legislativní opatﬁení mÛÏe pﬁeﬁadit ze skupiny 15 do skupiny 20.
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Urãitou zvlá‰tností je zaﬁazení odpadu kat. ã. 20 03 04 – kal ze septikÛ a Ïump, chemick˘ch toalet do skupiny 20 –
komunální odpady. Tyto kaly ze septikÛ jsou pﬁeváÏeny vût‰inou do ãistírny odpadních vod, kde vlastní pﬁevoz v podstatû nahrazuje scházející kanalizaãní potrubí, a cel˘ proces by mûl b˘t proto posuzován dle zákona ã. 254/2001 Sb.,
o vodách. Kaly ze septikÛ následnû pﬁecházejí do kalÛ z ãistíren odpadních vod kat. ã. 19 08 05.
Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ nebude kat. ã. 20 03 04 zaãleÀováno do algoritmu ﬁe‰ení biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ.

3.8.1

Rozdûlení zodpovûdností

Zodpovûdnosti jsou uvedeny pouze rámcovû v komentovaném znûní závazné ãásti, konkrétní zodpovûdnosti
jsou uvedeny v pﬁíslu‰n˘ch opatﬁeních.

3.8.2

Obecné cíle a opatﬁení

V této ãásti jsou uvedeny obecné strategické cíle, zásady a opatﬁení vypl˘vající pﬁedev‰ím z Plánu odpadového
hospodáﬁství âeské republiky transformované na podmínky Olomouckého kraje. V následující kapitole jsou uvedeny opatﬁení zabezpeãující plnûní zde stanoven˘ch poÏadavkÛ.
3.8.2.1 Pﬁedcházení vzniku odpadÛ, omezování jejich mnoÏství a nebezpeãn˘ch vlastností
Cíle
a) Pﬁedcházení vzniku odpadu, omezování jejich mnoÏství a nebezpeãn˘ch vlastností.
b) Maximální vyuÏívání odpadÛ jako náhrady primárních pﬁírodních zdrojÛ.
c) Minimalizace negativních vlivÛ na zdraví lidí a Ïivotní prostﬁedí pﬁi nakládání s odpady.
Obecná opatﬁení
Obecná opatﬁení na úrovni kraje
a) Iniciovat a podporovat v‰emi dostupn˘mi prostﬁedky zmûny vedoucí k vy‰‰ímu vyuÏívání odpadÛ.
b) Usilovat na v‰ech úrovních veﬁejné správy v Olomouckém kraji o efektivní zmûny v ﬁízení odpadového hospodáﬁství vedoucí ke zv˘‰ení kvality ﬁízení a odpovûdnosti pﬁi rozhodování.
c) Usilovat o zmûnu chování podnikatelské i obãanské sféry smûrem k upﬁednostÀování v˘robkÛ pﬁízniv˘ch
z hlediska jejich vlivu na zdraví a Ïivotní prostﬁedí.
d) UplatÀovat program environmentálního vzdûlávání a osvûty pro oblast odpadového hospodáﬁství vãetnû
zlep‰ení pﬁístupu veﬁejnosti k informacím o stavu odpadového hospodáﬁství.
e) Podporovat v‰echny formy úãeln˘ch a Ïádoucích dobrovoln˘ch aktivit v˘robní i nev˘robní sféry.

3.8.2.2 Podíl recyklovan˘ch odpadÛ
Cíle
a) Zv˘‰ení vyuÏívání odpadÛ s upﬁednostnûním recyklace na 55 % v‰ech vznikajících odpadÛ do roku 2012.
b) Zv˘‰it materiálové vyuÏití komunálních odpadÛ na 50 % do roku 2010.
Obecná opatﬁení
a) Stanovit nástroje pro podporu zv˘‰ení materiálového vyuÏití odpadÛ s upﬁednostnûním jejich opûtovného vyuÏití, pokud je to ekonomicky a ekologicky vhodné.
b) Podporovat oddûlen˘ sbûr a materiálové vyuÏití u v‰ech skupin odpadÛ, kde je to s ohledem na ekologické,
technické, ekonomické a sociální podmínky moÏné.
c) Podporovat rozvoj trhu s recyklovan˘mi v˘robky, upﬁednostnit v˘robky z recyklovan˘ch materiálÛ a ekologicky ‰etrné v˘robky pﬁi zadávání zakázek na úrovni orgánÛ veﬁejné správy.
d) PoÏadovat pﬁi poskytování podpor uvolÀovan˘ch se státních nebo komunálních rozpoãtÛ v pﬁípadech, kde je
to vhodné, pouÏití recyklovan˘ch v˘robkÛ, nebo v˘robkÛ vyroben˘ch bezodpadovou nebo nízkoodpadovou
technologií.
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Obecná opatﬁení na úrovni kraje (vypl˘vající z Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky)
a) Zv˘‰it úroveÀ sbûru tﬁídûn˘ch vyﬁazen˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch zaﬁízení na 4 kg na osobu za rok z domácností do 31. 12. 2006.
b) Dosáhnout u velk˘ch domácích spotﬁebiãÛ a automatick˘ch v˘dejních stojanÛ vyuÏití minimálnû 80 % prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotﬁebiãe a opûtovnû pouÏít, nebo recyklovat materiály, látky a souãásti z nich
v rozsahu minimálnû 75 % prÛmûrné hmotnosti spotﬁebiãe do 31. 12. 2006.
c) Dosáhnout u zaﬁízení informaãní technologie a komunikaãních a spotﬁebitelsk˘ch zaﬁízení vyuÏití minimálnû
75 % prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotﬁebiãe a opûtovnû pouÏít nebo recyklovat materiály, látky a souãásti z nich v rozsahu minimálnû 65 % prÛmûrné hmotnosti spotﬁebiãe do 31. 12. 2006.
d) Dosáhnout u mal˘ch domácích spotﬁebiãÛ, osvûtlovacích zaﬁízení, elektrick˘ch a elektronick˘ch nástrojÛ, hraãek a pﬁístrojÛ pro monitorování a regulaci vyuÏití minimálnû 70 % prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotﬁebiãe a opûtovnû pouÏít nebo recyklovat materiály, látky a souãásti z nich v rozsahu minimálnû 50 % prÛmûrné
hmotnosti pouÏitého spotﬁebiãe do 31. 12. 2006.
e) Dosáhnout opûtovného pouÏití nebo recyklace materiálu, látek a souãástí z v˘bojek v rozsahu minimálnû
80 % hmotnosti pouÏitého spotﬁebiãe do 31. 12. 2006.

3.8.2.3 Vytváﬁení jednotné a pﬁimûﬁené sítû zaﬁízení k nakládání s odpady
Cíle
a) Vytvoﬁit krajsk˘ integrovan˘ systém nakládání s komunálními odpady.
b) Zapojit tento systém do celostátní sítû zaﬁízení pro nakládání s odpady.
Obecná opatﬁení
Obecná opatﬁení na úrovni kraje
a) Vytvoﬁit podmínky, iniciovat a ﬁídit dobudování krajského integrovaného systému nakládání s komunálními
odpady.
b) Mûsta a obce v rámci sv˘ch kompetencí zabezpeãí shromaÏìování a svoz komunálních odpadÛ vãetnû zabezpeãení separace, dotﬁídûní pﬁípadnû provozu sbûrn˘ch dvorÛ, sbûru nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ, obce a mûsta budou rovnûÏ provozovat vybrané dílãí prvky sítû zaﬁízení k nakládání s komunálními odpady pro splnûní celokrajsk˘ch cílov˘ch hodnot.
c) Obce a mûsta mohou za úãelem hledání optimálních ﬁe‰ení realizovat spoleãné dílãí subsystémy.
d) Navrhovaná nová ﬁe‰ení budou v souladu s nejlep‰ími dostupn˘mi technikami a budou tvoﬁit nedílnou souãást integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v území kraje.
e) Stávající zaﬁízení intenzifikovat a modernizovat tak, aby vyhovovala souãasn˘m poÏadavkÛm a aby mohla
tvoﬁit prvky sítû zaﬁízení.
f) Podporovat dostupn˘mi prostﬁedky v˘stavbu zaﬁízení, u kter˘ch bude ekonomicky a technicky prokázána
úãelnost jejich provozování na celokrajské úrovni.
g) Obecnû upﬁednostÀovat projekty infrastruktury pro systém sbûru tﬁídûného komunálního odpadu.
h) Územní poÏadavky vypl˘vající z programu budování sítû zaﬁízení postupnû zapracovat do územnû plánovací
dokumentace pro rozhodování o dal‰ím územním rozvoji, napﬁíklad ve vazbû na prÛmyslové zóny.
i) Provozem zaﬁízení a dopravou minimalizovat vliv na lidské zdraví a jednotlivé sloÏky Ïivotního prostﬁedí.
j) Zabezpeãit plo‰né roz‰íﬁení tﬁídûného sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu prostﬁednictvím dostateãnû ãetné a dostupné sítû sbûrn˘ch míst pﬁípadnû i v kombinaci systému sbûru vybran˘ch v˘robkÛ (tzv.
zpûtné odbûry) zaji‰Èovaného povinn˘mi osobami.
k) Do integrovaného systému nakládání s komunálními odpady zaﬁadit potﬁebné kapacity pro vyuÏití vhodn˘ch
odpadÛ pﬁi v˘robû paliva (alternativní palivo).
l) Jako souãást integrovaného systému nakládání s komunálními odpady koordinovat zabezpeãení dostateãn˘ch kapacit na vyuÏití paliv vyroben˘ch na bázi odpadÛ (alternativní palivo),
m) Pﬁipravit návrh pilotních projektÛ na ovûﬁení technologií v âeské republice dosud neprovozovan˘ch.
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3.8.2.4 Ukládání odpadÛ na skládky
Cíl
SníÏit hmotnostní podíl odpadÛ ukládan˘ch na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s v˘hledem dal‰ího postupného sniÏování.
Obecná opatﬁení
Obecná opatﬁení na úrovni kraje
a) Zv˘‰it provozní a technologickou úroveÀ skládek tak, aby vyhovovaly zákonn˘m poÏadavkÛm, skládky, které nejsou schopny plnit zákonné poÏadavky provozovat nejdéle do 16. ãervence 2009 na základû rozhodnutí
krajského úﬁadu.
b) Ukládat odpady na skládky jen v pﬁípadû, Ïe s odpady nelze v daném místû a ãase nakládat jin˘m zpÛsobem,
pﬁi dodrÏení v‰ech legislativních poÏadavkÛ a souladu s tímto Plánem odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje.
c) Zajistit pravidelnou kontrolu plnûní postupného omezování celkového mnoÏství odpadÛ ukládan˘ch na
skládky a dodrÏování zákazu ukládání vybran˘ch druhÛ odpadÛ na skládky.
d) Zabezpeãit provûrku provozu a technického stavu v‰ech provozovan˘ch skládek odpadÛ.
e) Pravidelnû kontrolovat opatﬁení stanovená v plánu úprav skládek s cílem dodrÏení legislativních podmínek
provozu a technického stavu skládek do 31. 12. 2009.
f) Nepodporovat v Olomouckém kraji budování nov˘ch skládek odpadÛ. V˘jimku tvoﬁí pouze intenzifikace stávajících skládek.

3.8.2.5 SniÏování mnoÏství biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ ukládan˘ch na skládky
Cíle
SníÏit maximální mnoÏství biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ ukládan˘ch na skládky tak, aby podíl
této sloÏky ãinil:
a) v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních z celkového mnoÏství biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu
vzniklého v roce 1995,
b) v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních z celkového mnoÏství biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu
vzniklého v roce 1995,
c) v˘hledovû v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového mnoÏství biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995.
Obecná opatﬁení
Obecná opatﬁení na úrovni kraje
a) ¤e‰ení pﬁipravit tak, aby v pﬁípravû na budování infrastruktury byly zohlednûny parametry roku 2013.
b) Vytváﬁet podmínky pro oddûlené shromaÏìování biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ z domácností (z údrÏby
zelenû), z Ïivností, prÛmyslu, úﬁadÛ, z údrÏby mûst a obcí tak, aby tento odpad nebyl souãástí smûsného zbytkového komunálního odpadu.
c) Vytváﬁet podmínky pro omezování zneãi‰tûní oddûlenû sbíraného biologicky rozloÏitelného odpadu jin˘mi
odpady, zejména odpady nebezpeãn˘mi, které znehodnocují následné produkty vyrobené z biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ.
d) V maximální míﬁe poÏadovat zaji‰tûní materiálového vyuÏívátí papíru a lepenky.
e) Pﬁi návrhu integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji se pﬁi ﬁe‰ení poklesu biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky zamûﬁit v souladu s Plánem odpadového hospodáﬁství âeské republiky na v˘stavbu kompostáren, zaﬁízení na anaerobní rozklad a na mechanicko biologickou úpravu tûchto odpadÛ, upﬁednostÀovat:
• separovan˘ sbûr papíru a lepenky, jeho recyklace,
• kompostování a anaerobní rozklad,
• upravovaní odpadÛ s energetick˘m obsahem na palivo (alternativní palivo),
• odpady vyuÏívat energeticky.
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f) DÛslednû dodrÏovat zákaz ukládání na skládky oddûlenû vytﬁídûn˘ch biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ s v˘jimkou ﬁe‰ení krizov˘ch situací zpÛsoben˘ch Ïivelními pohromami a jin˘mi mimoﬁádn˘mi událostmi.
g) KaÏdoroãnû vyhodnocovat mnoÏství a úroveÀ sniÏování podílu biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky a stanovit pﬁípadné opatﬁení pro dosaÏení poÏadovan˘ch zmûn.

3.8.2.6 Nebezpeãné odpady – sloÏky komunálních odpadÛ
Cíl
SníÏit mûrnou produkci odpadÛ o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s pﬁedpokladem dal‰ího sniÏování.
Obecná opatﬁení
Obecná opatﬁení na úrovni kraje
a) Dále rozvíjet systém oddûleného sbûru nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ.
b) Dále napomáhat rozvoji systému sbûru nepouÏiteln˘ch léãiv v lékárnách.
c) Motivovat veﬁejnost k oddûlenému sbûru nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ.
d) Roãnû vyhodnocovat systém nakládání s nebezpeãn˘mi sloÏkami vyseparovan˘mi z komunálních odpadÛ
a v pﬁípadû potﬁeby stanovit korekãní opatﬁení.

3.8.3

Konkrétní opatﬁení pro splnûní obecn˘ch cílÛ

Opatﬁení ã. 1 Zpracování PlánÛ odpadového hospodáﬁství pÛvodcÛ komunálních odpadÛ
Popis problematiky
Ve smyslu poÏadavkÛ zákona o odpadech zpracují vybraní pÛvodci komunálních odpadÛ pﬁíslu‰né plány odpadového hospodáﬁství, ve kter˘ch budou zapracovány pﬁíslu‰né poÏadavky závazné ãásti Plánu odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje a Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky.
Z dÛvodÛ zapojení v‰ech obcí do krajského systému nakládání s komunálními odpady je Ïádoucí, aby se v‰echny
obce zapojily do zpracování Plánu odpadového hospodáﬁství pÛvodcÛ. Pro zjednodu‰ení zpracování tûchto plánÛ se
doporuãuje vypracovat spoleãné Plány odpadového hospodáﬁství pro dobrovolné svazky obcí na základû písemné
dohody.
Cíl opatﬁení
Spoleãné Plány odpadového hospodáﬁství pÛvodcÛ komunálních odpadÛ zpracovat pro území dobrovoln˘ch
svazkÛ obcí (svozov˘ch oblastí), mikroregionÛ nebo území spravované obcemi III. typu. Plány musí b˘t v souladu se Závaznou ãástí Plánu odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje, jeho zmûnami a v souladu s metodick˘m pokynem Ministerstva Ïivotního prostﬁedí, pokud tento bude vydán.
Termín realizace
Do jednoho roku od vyhlá‰ení Plánu odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje.
Zodpovûdnost
V‰echny obce Olomouckého kraje, na které se vztahuje povinnost vypracovat Plán odpadového hospodáﬁství ze
zákona o odpadech.

Opatﬁení ã. 2 V˘chova a vzdûlávání obãanÛ v oblasti odpadového hospodáﬁství
Popis problematiky
Úspûch ãinnosti integrovaného systému nakládání s komunálními odpady je mimo jiné závisl˘ na chování obãanÛ, které musí b˘t komplexnû ovlivÀováno cílen˘m systémem v˘chovy a vzdûlávání obãanÛ v oblasti odpadového
hospodáﬁství.
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Cíl opatﬁení
Realizovat systém v˘chovy a vzdûlávání obãanÛ v oblasti odpadového hospodáﬁství ve smyslu zpracované samostatné koncepce „Koncepce environmentální v˘chovy a osvûty Olomouckého kraje“.
Termín realizace
I. Vysvûtlení a úãast pﬁi zpracování Plánu odpadového hospodáﬁství pÛvodcÛ – v prÛbûhu roku 2004 – 2005.
II. Podpora pﬁi realizaci integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji – trval˘
úkol v rozmezí let 2005 – 2013.

Opatﬁení ã. 3 Rozvoj separace materiálovû vyuÏiteln˘ch sloÏek a nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ
Popis problematiky
Prioritním strategick˘m cílem Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky je materiálové vyuÏívání odpadÛ, pﬁedev‰ím jeho klasick˘ch vyuÏiteln˘ch sloÏek, jako je papír a lepenka, sklo, plasty, kovy a bioodpady. DÛleÏit˘m úkolem je separace nebezpeãn˘ch sloÏek a separace biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ, zejména z údrÏby
zelenû.
Celková míra separace je vypoãtena z citovan˘ch poÏadavkÛ a ze známé skladby komunálních odpadÛ a separovan˘ch sloÏek, tj. podílu obalov˘ch odpadÛ a ostatních odpadÛ v dané sloÏce. PoÏadované mnoÏství v jednotliv˘ch letech jsou pﬁepoãteny na jednoho obyvatele, coÏ umoÏní v jednotliv˘ch obcích snadno vypoãítat celkové poÏadované
mnoÏství vyseparovan˘ch vyuÏiteln˘ch sloÏek (komunálních odpadÛ a odpadÛ jim podobn˘m).
Cíle opatﬁení
Docílit v daném ãase mnoÏství separovanû sbíran˘ch a materiálovû vyuÏívan˘ch vybran˘ch sloÏek komunálních
odpadÛ (papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, bioodpady a nebezpeãné sloÏky) uveden˘ch v tabulce ã. 1 a v tabulce
ã. 2. V tabulkách se jedná o smûrné hodnoty, které budou dále upﬁesÀovány ve spolupráci s autorizovanou obalovou spoleãnosti a po doplnûní mechanizmu vedení evidence ze strany Ministerstva Ïivotního prostﬁedí.
Odpovûdnost
Za naplnûní cíle opatﬁení jsou zodpovûdné jednotlivé obce a mûsta a u vybran˘ch sloÏek komunálních odpadÛ
obsahujících obalové odpady (papír a lepenka, sklo, kovy, plasty) spoleãnû s autorizovanou obalovou spoleãností. Odpady z v˘robkÛ s povinností zpûtného odbûru podle § 38 zákona o odpadech zaji‰Èují zpûtn˘ odbûr v˘robci a distributoﬁi. ZpÛsob zabezpeãení bude ﬁe‰en v pﬁíslu‰n˘ch Plánech odpadového hospodáﬁství pÛvodcÛ.
Termín realizace
I. Plo‰né zavedení separovaného sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek ve v‰ech obcích Olomouckého kraje do 31. 12. 2006.
II. PrÛbûÏné plnûní separaãních limitÛ ve smyslu tabulky ã. 1 a ã. 2.

Opatﬁení ã. 4 Integrovan˘ systém nakládání s komunálními odpady
Popis problematiky
Stávající systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji bude roz‰íﬁen tak, aby vzniknul ucelen˘
integrovan˘ systém nakládání s komunálními odpady na území kraje.
Systém bude sestávat ze dvou základních ãástí:
âást „A“ – systémy mûst a obcí zabezpeãující plnûní separaãních limitÛ ve smyslu tabulek ã. 1 a 2 viz opatﬁení ã. 3.
âást „B“ – krajsk˘ integrovan˘ systém (sloÏen˘ z jednotliv˘ch obecních a mûstsk˘ch a privátních systémÛ) zabezpeãující plnûní limitÛ na pokles skládkování biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu a 50 %
vyuÏívání komunálními odpady do roku 2010.
Integrovan˘ systém nakládání s komunálními odpady musí svou dimenzí a provozem zabezpeãit docílení poÏadovan˘ch parametrÛ uveden˘ch v ãásti 3.8.2 Obecné cíle a opatﬁení. Konkrétní parametry tohoto systému jsou uvedeny ve smûrné ãásti Plánu odpadového hospodáﬁství Olomouckého kraje.
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Návrh systému vychází z pﬁedpokladu, Ïe zbytkové smûsné komunální odpady, vstupující do Krajského integrovaného systému vyuÏívání komunálních odpadÛ, jsou z podstaty technologie vyuÏívány materiálovû.
Cíle opatﬁení
Ve‰keré parametry systému jsou nastaveny tak, aby bylo pﬁedev‰ím docíleno:
• 50 % materiálového vyuÏívání komunálních odpadÛ,
• stanoveného poklesu biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ ukládan˘ch na skládky,
• separovaného sbûru a materiálového vyuÏívání vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálních odpadÛ a zejména separace a vyuÏívání obalov˘ch odpadÛ ve smyslu opatﬁení ã. 3,
• separovaného sbûru a vyuÏívání vybran˘ch biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ ve smyslu opatﬁení ã. 3,
• separovaného sbûru a vyuÏívání nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ ve smyslu opatﬁení ã. 3,
• kraj jako celek bude splÀovat v˘‰e uvedené poÏadavky,
• systém bude postupnû budovan˘ a dimenzovan˘ na poÏadavky roku 2013,
• poÏadavky roku 2020 budou ﬁe‰eny následnû po zprovoznûní a zabûhnutí systému a jeho prÛbûÏn˘m vyhodnocováním,
• v rámci budování systému doporuãujeme realizovat pilotní projekty MBT technologie (Jeseník, popﬁ. dal‰í).
Struãn˘ popis systému
Krajsk˘ integrovan˘ systém nakládání s komunálními odpady je nastaven na plnûní dvou hlavních poÏadavkÛ
Plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky, tj. poÏadavku na 50% materiálovou recyklaci komunálními odpady v roce 2010 ve srovnání s rokem 2000 a poÏadavek na pokles skládkování biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních
odpadÛ v roce 2010 a v roce 2013.
Oba poÏadavky jsou porovnány dle algoritmÛ, které zohledÀují míru separace v dan˘ch letech a v˘sledky jsou
pﬁepoãítány na zbytkov˘ smûsn˘ komunální odpad. Splnûním pﬁísnûj‰ího kritéria, kter˘m je v roce 2010 poÏadavek
na 50% materiálovou recyklaci a v roce 2013 poÏadavek na postupn˘ pokles skládkování biologicky rozloÏiteln˘ch
komunálních odpadÛ, je zároveÀ plnûn i poÏadavek mírnûj‰í.
Po vyseparování a vyuÏití znaãného objemu separovan˘ch komodit dle tabulky ã. 1 je nutno dle níÏe uvedeného
postupu, kter˘ je detailnû rozpracován ve smûrné ãásti, nutno vyuÏít v kraji jinak neÏ skládkováním v roce 2010 58 000 tun
a v roce 2013 79 000 tun smûsného komunálního odpadu.
Splnûní cíle bude docíleno v˘stavbou a provozem jedné nebo více linek na mechanicko-biologickou metodu
v místû dobﬁe dostupném pro svoz smûsn˘ch komunálních odpadÛ z mûst Olomouc, Pﬁerov, Prostûjov, které vzhledem k v˘hodné poloze a „kvalitû“ smûsn˘ch komunálních odpadÛ budou tvoﬁit základ pro splnûní v obou klíãov˘ch
letech. Nedílnou souãástí bude v˘stavba moderních pﬁekládacích stanic pro odvoz jednotliv˘ch frakcí k vyuÏití, pﬁedev‰ím frakce k energetickému vyuÏití. Biologická frakce po fermentaci bude urãena jako rekultivaãní materiál pro
pﬁekryv skládek a k této skuteãnosti je nutno pﬁihlédnout pﬁi volbû míst na MBT linku tak, aby kapacitnû dostateãné
skládky byly dobﬁe dopravnû dostupné.
Pro splnûní poÏadavku roku 2013 bude nutno zapojit do krajského systému vût‰inu obcí s mûstskou zástavbou
produkující „kvalitní“ smûsn˘ komunální odpadÛ. To si vyÏádá v˘stavbu dal‰ích jednotek modifikací MBT a pﬁekládacích stanic ve smyslu tabulky ã. 12 a schématu ã. 1 smûrné ãásti.
Podmínkou pro v˘stavbu a provozování linek na MBT je realizace opatﬁení ã. 6.
Smûsn˘ komunální odpad z venkovské zástavby mÛÏe b˘t nadále skládkován, pﬁiãemÏ jeho dal‰í vyuÏívání bude
ﬁe‰eno po roce 2013.
Odpovûdnost
Obce a mûsta Olomouckého kraje, za iniciaci vzniku a koordinaci celého systému Olomouck˘ kraj.
Termíny realizace
I. Do 31. 12. 2006, v rozsahu plnûní cílÛ opatﬁení ã. 3.
II. Dle zpracovaného harmonogramu v rámci projektu s úpln˘m zprovoznûním do 31. 12. 2009.
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Opatﬁení ã. 5 Nakládání se separovan˘m biologicky rozloÏiteln˘m komunálním odpadem
Popis problematiky
Velká ãást problematiky sniÏování skládkování biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ bude ﬁe‰ena jeho
separací a následn˘m vyuÏíváním. V tabulce ã. 1 je prognózován nárÛst separovanû sbíran˘ch biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ, které tvoﬁí pﬁedev‰ím odpady z údrÏby veﬁejné a soukromé zelenû.
V tabulce jsou uvedeny hodnoty absolutní produkce a je zde také smûrné ãíslo produkce na obyvatele, které bude
slouÏit jako vodítko pro pÛvodce (obce) pﬁi zpracovávání vlastních PlánÛ odpadového hospodáﬁství. Dle této prognózy bude v klíãovém roce 2010 v kraji k dispozici 12 603 t separovanû sbíran˘ch biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních
odpadÛ a v roce 2013 13 391 t. Pro tyto odpady je nutno najít smysluplné vyuÏití, neboÈ v souãasnosti vût‰ina separovanû sbíran˘ch biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ je vyuÏívána na kompostárnách, které jsou vybudovány pﬁi skládkách, kde nacházejí uplatnûní i koneãné produkty – komposty, jakoÏto materiály pro pﬁekryv a rekultivaci, neboÈ klasické uplatnûní kompostÛ v zemûdûlství nebo pﬁi údrÏbû zelen˘ch ploch je v souãasnosti velmi omezené.
V horizontech roku 2010 a 2013 bude postupnû omezováno skládkování a navíc bude k dispozici materiál – rekultivaãní substrát vznikl˘ jako jeden z produktÛ MBT metody, jehoÏ uplatnûní jinde neÏ na tyto úãely je z hlediska
jeho kvality témûﬁ vylouãené.
Cíl opatﬁení
Proto navrhujeme v Olomouckém kraji pilotní projekty uplatnûní separovanû sbíran˘ch biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ pﬁedev‰ím v energetice i v návaznosti na celkov˘ pohled na nakládání s biomasou
a dal‰ími odpady pﬁedev‰ím ze zemûdûlství.
1. Projekt v˘stavby a provozování fermentaãní linky na v˘robu alternativního paliva a v pﬁípadû poptávky také
klasického kompostu, spojen˘ s v˘stavbou energetického zaﬁízení schopného spoluspalovat produkty vzniklé
fermentací separovanû sbíraného biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu z údrÏby zelenû a kalÛ z ãistíren odpadních vod, popﬁ. dal‰ích odpadÛ napﬁíklad ze zemûdûlství.
2. Projekt v˘stavby a provozování bioplynové stanice primárnû slouÏící k vyuÏívání odpadÛ ze zemûdûlství pﬁedev‰ím ze Ïivoãi‰né v˘roby a kde bude pilotnû vyzkou‰ena a v pﬁípadû pﬁízniv˘ch v˘sledkÛ standardnû provádûna spolusplyÀování odpadÛ z údrÏby zelenû.
V rámci PlánÛ odpadového hospodáﬁství obcí doporuãujeme z úrovnû kraje aktivnû podporovat dostupn˘mi
prostﬁedky domácí a komunitní kompostování.
Opatﬁení ã. 6 Doporuãení ovûﬁení „Mechanicko biologického zpracování smûsn˘ch zbytkov˘ch komunálních odpadÛ“ v praxi
Popis problematiky
Plán odpadového hospodáﬁství âeské republiky upﬁednostÀuje mechanicko biologické zpracování zbytkov˘ch
smûsn˘ch komunálních odpadÛ (MBT). Zjednodu‰ená modifikace této metody tvoﬁí ãást technologie Krajského integrovaného centra vyuÏívání komunálních odpadÛ.
Tato metoda nebyla dosud v âeské republiky nikde uplatnûna s v˘jimkou Ostravy, kde v minulosti byl provozován tﬁídírensk˘ závod na zpracování smûsn˘ch komunálních odpadÛ. Technologie ve své podstatû je zachována
a umoÏnila by v praxi vyzkou‰et MBT zpracování smûsn˘ch zbytkov˘ch komunálních odpadÛ v jednotliv˘ch roãních
obdobích a z jednotliv˘ch typÛ zástavby.
Cíl opatﬁení
Ovûﬁit ﬁadu parametrÛ metody MBT, ovûﬁit vlastnosti v˘stupÛ z dané technologie, vznikající emise, moÏnost vyuÏití v˘stupÛ, ekonomickou nároãnost provozu a potvrzení environmentální v˘hodnosti.
Odpovûdnost
Olomouck˘ kraj
Termíny realizace
• ovûﬁení 2005
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Opatﬁení ã. 7 Zapracování v˘stupÛ z Realizaãních programÛ âeské republiky do Plánu odpadového hospodáﬁství
Olomouckého kraje.
Popis problematiky
Plán odpadového hospodáﬁství âeské republiky stanovuje jako jedno z opatﬁení k pﬁecházení vzniku odpadÛ
omezování jejich mnoÏství a nebezpeãn˘ch vlastností a v zájmu splnûní strategick˘ch cílÛ, kter˘mi jsou sniÏování
mûrné produkce odpadÛ nezávisle na úrovni ekonomického rÛstu, maximální vyuÏívání odpadÛ jako náhrady pﬁírodních zdrojÛ a minimalizace negativních vlivÛ na zdraví lidí a Ïivotní prostﬁedí pﬁi nakládání s odpady, zpracovat realizaãní programy âeské republiky pro specifické skupiny odpadÛ. Seznam doposud zpracovávan˘ch, popﬁ.
plánovan˘ch realizaãních programÛ, je uveden ve smûrné ãásti Plánu odpadového hospodáﬁství Olomouckého
kraje.
Cíl opatﬁení
Zapracovat relevantní v˘stupy z realizaãních programÛ âeské republiky do Plánu odpadového hospodáﬁství
Olomouckého kraje, pﬁedev‰ím v˘stupy, které mají vazbu na konkrétní ﬁe‰ení jednotliv˘ch skupin odpadÛ v Olomouckém kraji.
Odpovûdnost
Olomouck˘ kraj

Poznámky: sloÏky sep. BRO: 20 01 07 – dﬁevo, 20 01 08 – organ. kompost. kuchyÀ. odpad., 20 01 09 – olej a nebo tuk
20 02 01 – kompostovateln˘ odpad, BRO z SKO
KO – komunální odpad
SKO a OP – smûsn˘ komunální odpad a odpad podobn˘ komunálnímu

MnoÏství separovaného komunálního odpadu v roce 2001 a prognóza na roky 2005 – 2020

Tabulka ã. 1
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MnoÏství separovan˘ch sloÏek obãany (plasty, sklo, kovy a BRO) tvoﬁí 60 % z celkového mnoÏství dan˘ch separovan˘ch sloÏek z KO a OP.
MnoÏství separovan˘ch sloÏek papíru obãany 40 % z celkového mnoÏství separovaného papíru z KO a OP.
Separace textilu jen ve vybran˘ch dvorech.

Poznámky: sloÏky sep. BRO: 20 01 07 – dﬁevo, 20 01 08 – organ. kompost. kuchyÀ. odpad., 20 01 09 – olej a nebo tuk
20 02 01 – kompostovateln˘ odpad, BRO z SKO
KO – komunální odpad,
SKO a OP – smûsn˘ komunální odpad a odpad podobn˘ komunálnímu (z Ïivností, úﬁadu apod.)

MnoÏství separovaného komunálního odpadu obãany (domovního odpadu) – pro pÛvodce – obce v roce 2001 a prognóza na roky 2005 – 2020

Tabulka ã. 2
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