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1
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Stfiedoãeského kraje ã. 1/2005
ze dne 21. 12. 2004,

kterou se vyhla‰uje závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství Stfiedoãeského kraje
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Zastupitelstvo Stfiedoãeského kraje se usneslo dne
21. 12. 2004 vydat podle ustanovení § 43 odst. 10 zákona
ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích
zákonÛ, v platném znûní, a v souladu s ustanovením
§ 35 odst. 2 písm. c) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vy-
hlá‰ku kraje:

âlánek I

(1) Plán odpadového hospodáfiství Stfiedoãeského
kraje je zpracován na základû zákona ã. 185/2001 Sb.,
o odpadech, vychází ze schválené Krajské koncepce hos-
podafiení s odpady ve Stfiedoãeském kraji a respektuje
závaznou ãást Plánu odpadového hospodáfiství âeské re-
publiky.

(2) Plán odpadového hospodáfiství se zpracovává
s cílem pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat jejich
mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti a zajistit nakládání
s nimi v souladu se zákonem o odpadech a se zásada-
mi ochrany Ïivotního prostfiedí a zdraví lidí. Úãelem
plánu odpadového hospodáfiství Stfiedoãeského kraje
je vytvofiit funkãní systém hospodafiení s odpady
v kraji a zajistit dynamick ,̆ vnitfinû provázan˘ rozvoj
celého systému odpadového hospodáfiství, definovat
smûry a cíle pro budoucí nakládání s odpady a stano-
vit zásady, opatfiení, postupy a nástroje k jejich dosa-
Ïení.

(3) Plán odpadového hospodáfiství Stfiedoãeského
kraje se skládá ze 4 ãástí, kter˘mi jsou analytická ãást, zá-
vazná ãást, smûrná ãást a ãást fiízení Plánu odpadového
hospodáfiství.

(4) Plán odpadového hospodáfiství Stfiedoãeského
kraje je zpracován na období 10 let. K jeho aktualizaci
dojde pfii kaÏdé zásadní zmûnû podmínek, na základû
kter˘ch byl zpracován.

âlánek II

(1) Touto obecnû závaznou vyhlá‰kou kraje se vy-
hla‰uje závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství

Stfiedoãeského kraje, schváleného Zastupitelstvem Stfie-
doãeského kraje dne 21. 12. 2004.

(2) Závaznou ãást Plánu odpadového hospodáfiství
Stfiedoãeského kraje obsahuje pfiíloha této obecnû zá-
vazné vyhlá‰ky kraje, tvofiící její nedílnou souãást.

âlánek III

Závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství Stfie-
doãeského kraje tvofií závazn˘ podklad pro zpracování
plánÛ odpadového hospodáfiství pÛvodcÛ. Plán odpado-
vého hospodáfiství zpracovávají pÛvodci, ktefií ke dni vy-
hlá‰ení závazné ãásti Plánu odpadového hospodáfiství
Stfiedoãeského kraje produkují více neÏ 10 tun nebez-
peãného odpadu roãnû nebo více neÏ 1 000 tun ostatního
odpadu roãnû. Návrh plánu odpadového hospodáfiství
jsou povinni vypracovat nejpozdûji do jednoho roku od
vyhlá‰ení Plánu odpadového hospodáfiství Stfiedoãeské-
ho kraje. Ostatní pÛvodci jsou povinni návrh plánu od-
padového hospodáfiství vypracovat do jednoho roku od
dosaÏení v˘‰e uvedené produkce odpadu.

âlánek IV

K realizaci cílÛ stanoven˘ch závaznou ãástí Plánu
odpadového hospodáfiství Stfiedoãeského kraje dochá-
zí prostfiednictvím realizace plánÛ odpadového hospo-
dáfiství pÛvodcÛ, ãinností ostatních osob oprávnûn˘ch
k nakládání s odpady a dále pfii koncepãní a rozhodo-
vací ãinnosti Stfiedoãeského kraje, obcí Stfiedoãeského
kraje a správních orgánÛ ãinn˘ch v odpadovém hospo-
dáfiství.

âlánek V

Plnûní plánu odpadového hospodáfiství Stfiedoães-
kého kraje bude vyhodnocováno jedenkrát roãnû
a pfiedkládáno Zastupitelstvu Stfiedoãeského kraje,
vÏdy v termínu k 15. 9. (do 15. 11. kaÏdého roku musí
b˘t pfiedloÏeno MÎP). Poprvé bude Plán odpadového
hospodáfiství Stfiedoãeského kraje vyhodnocen v roce
2006.
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âlánek VI

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem ná-
sledujícím po jejím vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfied-
pisÛ Stfiedoãeského kraje.

Pfiíloha: závazná ãást Plánu odpadového hospodáfi-
ství Stfiedoãeského kraje

Ing. Petr Bendl v. r.
hejtman

Mgr. Josef Vacek v. r.
námûstek hejtmana



Pfiíloha ã. 1
k obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 1/2005

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍ ST¤EDOâESKÉHO KRAJE

ZÁVAZNÁ âÁST

Identifikace zpracovatele projektu

Název firmy Stfiedoãeské komunální sluÏby, s. r. o.
Adresa nám. Starosty Pavla 13, 272 01 Kladno
Statutární zástupce Mgr. Jan Vrba, Ing. Petr Schönfeld
Právní forma spoleãnost s ruãením omezen˘m
Iâ 26155095
DIâ 030-26155095
Bank. spoj. KB a. s. Kladno

ã. ú.: 276103420267/0100
Tel., fax 312 246 240, 312 246 265
E-mail skoms@sks-cz.cz
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1. Opatfiení k pfiedcházení vzniku odpadÛ, omezování jejich mnoÏství a nebezpeãn˘ch
vlastností

V zájmu splnûní strategick˘ch cílÛ, kter˘mi jsou sniÏování mûrné produkce odpadÛ nezávisle na úrovni ekono-
mického rÛstu, maximální vyuÏívání odpadÛ jako náhrady primárních pfiírodních zdrojÛ a minimalizace negativních
vlivÛ na zdraví lidí a Ïivotní prostfiedí pfii nakládání s odpady, byly stanoveny po dobu platnosti plánu odpadového
hospodáfiství tyto priority v oblasti hospodafiení s odpady:

1.1 Na území kraje je preferováno následující pofiadí pfii nakládání s odpady 
a) Pfiedcházení vzniku odpadÛ z hlediska mnoÏství,
b) pfiedcházení vzniku odpadÛ s nebezpeãn˘mi vlastnostmi,
c) opakované pouÏití v˘robkÛ ke stejnému úãelu pfied tím, neÏ se stanou odpadem,
d) znovupouÏití v˘robkÛ nebo jejich ãástí k jin˘m úãelÛm, neÏ k tûm, ke kter˘m byly pÛvodnû urãeny pfied tím,

neÏ se stanou odpadem,
e) materiálové vyuÏití odpadÛ (kromû vyuÏití uvedeného pod písm. f),
f) materiálové vyuÏití odpadÛ v podzemních prostorách a na povrchu terénu (napfi. rekultivace a terénní úpravy),
g) energetické vyuÏití odpadÛ,
h) koneãné odstranûní odpadÛ skládkováním na skládkách s vyuÏitím energie,
i) koneãné odstranûní odpadÛ (jiné neÏ skládkování) bez vyuÏití energie,
j) koneãné odstranûní odpadÛ formou skládkování.
• Hierarchii nakládání s odpady lze mûnit v pfiípadû, Ïe její dodrÏování není pfii souãasném stavu znalostí tech-

nicky moÏné, nebo vede k nepfiimûfienû vysok˘m nákladÛm nebo ke zv˘‰en˘m rizikÛm pro lidské zdraví ãi
okolní Ïivotní prostfiedí.

1.2 Je dodrÏován princip „zneãi‰Èovatel platí“
• KaÏd˘ pÛvodce odpadu je povinen na svoje vlastní náklady zajistit nakládání s odpady, které vzniknou pfii je-

ho ãinnosti.
• Za vybrané pouÏité v˘robky a obaly jsou odpovûdni jejich v˘robci nebo dovozci, ktefií hradí náklady na je-

jich zpûtn˘ odbûr a vyuÏití nebo odstranûní.
• Obce hradí ãást nákladÛ na nakládání s komunálními odpady ze svého rozpoãtu.
• Obãané se spolupodílejí na úhradû nákladÛ vznikl˘ch pfii nakládání s komunálními odpady na území obce.

1.3 Je dosaÏeno sobûstaãnosti kraje v oblasti vyuÏití a odstranûní odpadÛ
• Pro ty druhy odpadÛ, kde je to z hlediska mnoÏství v kraji produkovan˘ch odpadÛ ekonomicky efektivní, jsou

na území kraje vybudována a provozována zafiízení na jejich vyuÏití nebo odstranûní s takovou kapacitou,
aby byly pokryty potfieby kraje.

• U tûch druhÛ odpadÛ, kde je z hlediska zpracovávaného mnoÏství v˘hodnûj‰í budovat zafiízení pro vyuÏití ne-
bo odstranûní odpadu pro více krajÛ spoleãnû, bude umístûní takového zafiízení koordinováno s ostatními
kraji a hl. mûstem Prahou, s cílem zabezpeãit pro kraj únosnou dostupnou vzdálenost a dostateãnou kapaci-
tu pro pokrytí potfieb kraje.

1.4 S odpady je nakládáno ve vût‰ích regionálních ãi nadregionálních zafiízeních
• Na území kraje je preferována zejména v˘stavba a provoz regionálních ãi nadregionálních zafiízení z dÛvodu

lep‰í rentability a tím niÏ‰í dosahované ceny za zpracování odpadÛ, vy‰‰í míry dodrÏování provozní a tech-
nologické káznû a efektivnûj‰í moÏnosti kontroly.

• Na území kraje je podporováno budování efektivních logistick˘ch systémÛ napfi. formou provozování sítû
pfiekládacích stanic s vysokou technologickou a provozní úrovní, ze kter˘ch jsou odpady v koncentrovan˘ch
objemech pfieváÏeny do regionálních ãi nadregionálních zafiízení.

• Na území kraje je upfiednostÀován princip proximity, tj. odpady jsou vyuÏívány nebo odstraÀovány v nejbliÏ-
‰ím moÏném zafiízení.



1.5 Je upfiednostÀováno vyuÏití ãi roz‰ífiení souãasn˘ch spalovacích ãi energetick˘ch kapacit pfied budová-
ním nov˘ch
• V pfiípadû energetického vyuÏití nebo odstranûní odpadÛ je na území kraje preferováno vyuÏití stávajících

energetick˘ch ãi spalovacích kapacit (cementárny, elektrárny, stávající spalovny nebo jiná technologická za-
fiízení) formou pouÏití odpadÛ jako paliva nebo pfiídavného paliva, pfii dodrÏování v‰ech právních pfiedpisÛ
v oblasti Ïivotního prostfiedí (zejména ochrany ovzdu‰í).

1.6 Není podporována v˘stavba nov˘ch skládek odpadÛ
• Na území kraje není podporována v˘stavba skládek v‰ech skupin v nov˘ch lokalitách.
• V˘stavba nov˘ch kazet u stávajících skládek je moÏná.
• Je podporována pfiemûna stávajících skládkov˘ch areálÛ na centra komplexního nakládání s odpady.

1.7 Pro terénní úpravy a rekultivace na území kraje nejsou pouÏívány odpady bez pfiedchozí úpravy s v˘-
jimkou v˘kopov˘ch zemin
• Pro terénní úpravy a rekultivace jsou pouÏívány v˘hradnû nezneãi‰tûné v˘kopové zeminy, rekultivaãní v˘-

robky s certifikáty nebo upravené stavební a demoliãní odpady.

1.8 Je podporováno vyuÏití biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ
• Je podporován rozvoj domácího a komunitního kompostování, zejména ve vesnické a pfiímûstské zástavbû.
• Jsou podporovány aktivity vedoucí k uplatnûní kompostÛ vznikl˘ch z biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ na-

pfiíklad pfii rekultivaci skládek, dÛlních dûl, b˘val˘ch prÛmyslov˘ch zón apod.
• Jsou podporovány aktivity vedoucí k pfiímé i nepfiímé aplikaci biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ na k tomu

úãelu vhodné zemûdûlsky obdûlávané pÛdy.

1.9 Jsou podporovány bezodpadové technologie a v˘roba a vyuÏití recyklovan˘ch v˘robkÛ
• Je podporováno zavádûní bezodpadov˘ch a nízkoodpadov˘ch technologií (napfi. formou projektÛ ãist‰í produkce).
• Je upfiednostÀováno pouÏití v˘robkÛ, které vzniknou v kroku c), d) a e) hiearchie nakládání s odpady, pfied

nov˘mi v˘robky.
• Pfii zadávání a vyhodnocování vefiejn˘ch obchodních soutûÏí na území kraje je vÏdy jedním z kritérií pouÏití

recyklovan˘ch v˘robkÛ a v˘robkÛ vyroben˘ch bezodpadovou (nízkoodpadovou) technologií.
• Tam, kde je to relevantní, je pfii poskytování podpor uvolÀovan˘ch ze státních nebo komunálních rozpoãtÛ

na území kraje poÏadováno pouÏití recyklovan˘ch v˘robkÛ nebo v˘robkÛ vyroben˘ch bezodpadovou (níz-
koodpadovou) technologií.

1.10 K financování v˘stavby zafiízení na vyuÏití nebo odstranûní odpadÛ jsou plnû vyuÏívány v‰echny
moÏnosti financování
• Je podporován pfiístup samosprávn˘ch celkÛ, obcí, pÛvodcÛ odpadÛ a oprávnûn˘ch osob k dotaãním pro-

stfiedkÛm a jin˘m formám finanãní i nefinanãní podpory v âR a EU.
• Je realizován program finanãní spolupráce mezi komunální a soukromou sférou formou Public-Private Part-

nership (napfi. investor a pfiíjemce dotace je komunální sféra, následn˘m provozovatelem zafiízení je soukro-
má spoleãnost).

• Tam, kde je to moÏné, je podporováno sdruÏování prostfiedkÛ pro v˘stavbu zafiízení (financování soukromé,
státní, komunální, dotaãní a jejich vzájemné kombinace).

1.11 Na území kraje jsou rozvíjeny dobrovolné závazky, certifikace a environmentální vzdûlávání vedou-
cí ke zv˘‰ení odpovûdnosti k Ïivotnímu prostfiedí
• Jsou podporovány aktivity v oblasti vzdûlávání a technické pomoci obcím, orgánÛm státní správy, pÛvodcÛm

odpadÛ a oprávnûn˘m osobám, benchmarking, správní dohody, dobrovolné dohody apod.
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• U pÛvodcÛ odpadÛ i u oprávnûn˘ch osob je podporováno zavádûní systémÛ EMS, ISO 14 000 a ãist‰í pro-
dukce.

• Jsou podporovány aktivity vedoucí k v˘chovû a osvûtû ‰iroké vefiejnosti a v oblasti odpadového hospodáfiství.

1.12 V‰echny subjekty na území kraje sdílejí pravdivé informace o hospodafiení s odpady
• Jsou zpracovány a pravidelnû aktualizovány plány odpadového hospodáfiství pÛvodcÛ.
• V‰echny subjekty vãas odesílají hlá‰ení dle platné legislativy v odpadovém hospodáfiství a hlá‰ení jsou veri-

fikována.
• Je vedena a párována evidence v oblasti pfiepravy nebezpeãn˘ch odpadÛ.

2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady

2.1 VyuÏitelné sloÏky komunálních a obalov˘ch odpadÛ

Cíl A:
Zv˘‰it do roku 2008 vyuÏití komunálních odpadÛ na území kraje na 93 kg vyuÏit˘ch komunálních odpadÛ na

obyvatele a rok, s v˘hledem zv˘‰it celkové vyuÏití komunálních odpadÛ na 50 % do roku 2010*).

MnoÏství celkem v t MnoÏství v kg/obyvatel/rok
VyuÏití komunálních odpadÛ v roce 2001 72 033 64,7
Cílov˘ stav vyuÏití KO v roce 2008 103 280 92,8
Z toho
– vyuÏitelné sloÏky KO a obaly 52 400 47,1
– BRKO 44 520 40
– elektro‰rot 6 360 5,7
Prostfiedky ovûfiení Evidence odpadÛ, evidence autorizovan˘ch 

obalov˘ch spoleãností, hlá‰ení o zpûtném 
odbûru vybran˘ch v˘robkÛ

*) Stav nakládání s vyuÏiteln˘mi sloÏkami KO bude pravidelnû vyhodnocován. Na základû zji‰tûn˘ch skuteãností bude v roce 2008 pfii-
praven plán dal‰ího moÏného rozvoje se zaji‰tûním technologického fie‰ení pro 50 % vyuÏití komunálních odpadÛ na území kraje.

Úãel:
Zajistit dÛsledné tfiídûní vyuÏiteln˘ch komunálních odpadÛ a jejich následné vyuÏití (materiálové, energetické,

biologické atd.) a omezit mnoÏství neupraven˘ch komunálních odpadÛ odstraÀovan˘ch skládkováním.

PoÏadované v˘stupy*):
A.1 VyuÏitelné sloÏky komunálních odpadÛ jsou dÛslednû tfiídûny v obcích a u jednotliv˘ch pÛvodcÛ (Ïivnosti, prÛmysl).
A.2 Je zaji‰tûna dostateãná infrastruktura pro separaci a následnou úpravu odpadÛ na druhotné suroviny nebo jinak

vyuÏitelnou formu.
A.3 Jsou provozována zafiízení na koneãné zpracování odpadÛ v souladu s nejlep‰ími dostupn˘mi technikami.
A.4 Odpady jsou vyuÏívány v maximální moÏné mífie s ohledem na environmentální a ekonomické podmínky mate-

riálovû a energeticky.
A.5 Nezbytnû nutné mnoÏství KO je odstraÀováno na zpÛsobil˘ch skládkách.
A.6 Je vytvofien integrovan˘ systém nakládání s KO s optimalizovan˘m vyuÏitím regionálních i republikov˘ch zafiízení.

*) V˘stupy pro BRKO, kaly, elektro‰rot jsou popsány v samostatn˘ch kapitolách.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• Obce a jednotliví pÛvodci odpadÛ 
• Oprávnûné osoby provozující zafiízení na úpravu, vyuÏití a odstranûní odpadÛ
• Stfiedoãesk˘ kraj



Cíl B:
Na území kraje dosáhne v˘tûÏnost separovaného sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu (papír, plasty,

sklo, kovy) minimálnû 23 kg na obyvatele za rok 2004 a minimálnû 27 kg na obyvatele za rok 2005. Do roku 2008 bu-
de dosaÏena následující struktura v˘tûÏnosti separovaného sbûru: papír 45 %, sklo 33 %, plasty 14 % a kovy 8 %.

Stav v roce 2002 V˘tûÏnost oddûlenû sbíraného komunálního odpadu: 17,4 kg/obyvatel/rok
Struktura: papír 20 %, sklo 41 %, plasty 23 %, kovy 16 %

Cílov˘ stav v roce 2004 V˘tûÏnost oddûlenû sbíraného komunálního odpadu: 23,0 kg/obyvatel/rok
Cílov˘ stav v roce 2005 V˘tûÏnost oddûlenû sbíraného komunálního odpadu: 27,0 kg/obyvatel/rok
Cílov˘ stav v roce 2008 Struktura: papír 45 %, sklo 33 %, plasty 14 %, kovy 8 %
Prostfiedky ovûfiení Evidence vyuÏit˘ch odpadÛ AOS (Autorizovaná obalová spoleãnost)

Úãel:
Zajistit zv˘‰ení podílu vytfiídûn˘ch a vyuÏit˘ch komunálních odpadÛ pocházejících z domácností v návaznosti na

plnûní poÏadavkÛ zákona o obalech a Plán odpadového hospodáfiství âR. Zv˘‰it úãast obyvatel na uvûdomûlém na-
kládání s komunálním odpadem a pfiedev‰ím s jeho vyuÏiteln˘mi sloÏkami.

PoÏadované v˘stupy:
B.1 Zv˘‰ení efektivity oddûleného sbûru jednotliv˘ch komodit z domovních odpadÛ jako kombinace ekonomick˘ch

a technick˘ch opatfiení v obcích.
B.2 Optimalizovat svozové oblasti se spoleãn˘m fie‰ením pro sbûr a následnou úpravu sebran˘ch vyuÏiteln˘ch od-

padÛ.
B.3 Zv˘‰ení úãasti obyvatel na oddûleném sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálních odpadÛ formou dlouhodobé in-

formaãní kampanû.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• Mûsta a obce 
• Povinné osoby dle zákona o obalech, resp. autorizované obalové spoleãnosti 
• Oprávnûné osoby provozující zafiízení na úpravu, vyuÏití a odstranûní odpadÛ
• Stfiedoãesk˘ kraj

Cíl C:
V‰echny obce v kraji budou do roku 2005 provozovat na svém území systém oddûleného sbûru vyuÏiteln˘ch slo-

Ïek komunálních odpadÛ ve sloÏení papír, plasty, sklo.

Stav v roce 2002 35 % obcí
Cílov˘ stav v roce 2005 100 % obcí
Prostfiedky ovûfiení: Evidence sbûrov˘ch prostfiedkÛ v obcích dle AOS

Úãel:
Zv˘‰ení sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálních odpadÛ za úãelem materiálového, pfiíp. energetického nebo ji-

ného vyuÏití. Podpora zákonné povinnosti obcí – pÛvodcÛ oddûlenû sbírat a pfiedávat k vyuÏití maximální moÏné
mnoÏství produkovan˘ch komunálních odpadÛ. Naplnûní cílÛ zákona o obalech v integrovaném systému nakládání
s komunálními a obalov˘mi odpady zaloÏeném na spolupráci s obcemi.

PoÏadované v˘stupy:
C.1 Zaji‰tûní dostateãné a dostupné sbûrové sítû pro komodity papír, plasty, sklo (kovy, nápojové katony) pro v‰ech-

ny obãany kraje.
C.2 Odbûr a následná úprava sebran˘ch odpadÛ je zaji‰tûna v dostateãné síti zafiízení na území kraje.
C.3 Kraj podporuje vyuÏití v˘robkÛ z druhotn˘ch surovin (zejména plasty, papír) v komunální sféfie.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• Mûsta a obce 
• Povinné osoby dle zákona o odpadech, resp. autorizované obalové spoleãnosti 
• Oprávnûné osoby provozující zafiízení na úpravu, vyuÏití a odstranûní odpadÛ
• Stfiedoãesk˘ kraj
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2.2 Komunální biologicky rozloÏitelné odpady

Cíl D:
Na území kraje se sníÏí podíl skládkovan˘ch komunálních bioodpadÛ (BRKO) o 25 % do roku 2010, o 50 % do

roku 2013 a o 65 % do roku 2020 oproti produkovanému mnoÏství tohoto druhu odpadu v roce 1995.

Maximální povolená mnoÏství Komunální bioodpady Pfiepoãet na tuhé komunální 
k ukládání na skládky (BRKO) odpady (TKO)
Skuteãn˘ stav v roce 2001 163 tis. t/rok 311 tis. t/rok
PoÏadovan˘ stav v roce 2010 126 tis. t/rok 220 tis. t/rok
PoÏadovan˘ stav v roce 2013 84 tis. t/rok 138 tis. t/rok
PoÏadovan˘ stav v roce 2020 59 tis. t/rok 96 tis. t/rok
Prostfiedky ovûfiení: ISOH, roãní hlá‰ení provozovatelÛ skládek

Poznámka ke stanovení cílÛ: PoÏadavek na sniÏování mnoÏství ukládan˘ch BRKO je jednoznaãnû zformulován v zákonû ã. 185/2001 Sb.,
o odpadech, vãetnû provádûcích pfiedpisÛ i v Plánu odpadového hospodáfiství âeské republiky. V˘poãet byl proveden striktnû podle
metodiky odboru odpadÛ MÎP âR pro v˘poãet postupného sniÏování mnoÏství BRKO ukládan˘ch na skládky (kvûten 2003).Vzhle-
dem k tomu, Ïe pfies 80 % BRKO je dnes je‰tû souãástí smûsného TKO, cílové hodnoty pro mnoÏství skládkovaného BRKO jsou do-
plnûny o pfiepoãet na limitní hodnoty pro skládkování tuh˘ch komunálních odpadÛ z dÛvodu snadnûj‰í ovûfiitelnosti.

Úãel:
PoÏadavky na omezování skládkovan˘ch bioodpadÛ jsou vyvolány nutností omezit plynné emise (globální do-

pady na atmosféru) a kapalné emise (lokální dopady na kvalitu vod). VyuÏívání komunálních bioodpadÛ navíc pfii-
spûje k velmi Ïádoucímu návratu organické hmoty do obûhu a tím napfiíklad ke sniÏování deficitu organick˘ch látek
v pÛdû. Zlep‰ení nakládání s bioodpady je jedním z pilífiÛ environmentální strategie zemí Evropského spoleãenství.

PoÏadované v˘stupy:
D.1 BRKO jsou oddûlenû shromaÏìovány ze soustfiedûn˘ch prÛmyslov˘ch a Ïivnostensk˘ch zdrojÛ.
D.2 Je zavedena praxe správného domovního kompostování.
D.3 Komunální systémy zaji‰Èují separovan˘ svoz, zpracování a vyuÏití BRKO.
D.4 Jsou provozovány kompostárny a dal‰í zafiízení s dostateãn˘mi kapacitami pro BRKO.
D.5 Nezbytnû nutné mnoÏství BRKO je ukládáno pouze na zpÛsobilé skládky.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• Mûsta a obce 
• PÛvodci odpadu 
• Provozovatelé skládek a svozové spoleãnosti
• Stfiedoãesk˘ kraj

3. Zásady pro nakládání s nebezpeãn˘mi odpady

3.1 Nebezpeãné odpady

Cíl E:
Pfiedcházet vzniku a omezovat produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ u pÛvodcÛ, zejména ve v˘robních odvûtvích, s cí-

lem sníÏit mûrnou produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s pfiedpokladem
dal‰ího sniÏování a sniÏovat rizika na zdraví v celém cyklu produkce a nakládání s nebezpeãn˘mi odpady.

Evidovaná produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ v roce 2000 (t) 409 872
Mûrná produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ (t/obyv./rok) 0,333
Hodnota cílového stavu mûrné produkce nebezp. odpadÛ v r. 2010 (t/obyv./rok) 0,266
Prostfiedky ovûfiení ISOH, prÛbûÏné hodnocení

absolutních ukazatelÛ



Úãel:
Minimalizování vlivu nebezpeãn˘ch odpadÛ na zdraví lidí a Ïivotní prostfiedí je ve v‰ech fázích nakládání s nimi

jednou z priorit Plánu odpadového hospodáfiství âR. S tím souvisí i omezování mnoÏství vznikajících nebezpeãn˘ch
odpadÛ a sniÏování spotfieby surovin, které zpÛsobují nebezpeãné vlastnosti odpadÛ.

PoÏadované v˘stupy:
E.1 Omezovat produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ ve v˘robû, zejména zmûnou v˘robních procesÛ a technologií produ-

kujících nebezpeãné odpady.
E.2 Podporovat zavádûní programÛ ãist‰í produkce do v˘robních a prÛmyslov˘ch firem.
E.3 DÛslednû oddûlenû shromaÏìovat nebezpeãné odpady jiÏ v místû jejich vzniku tak, aby zbyteãnû nedocházelo ke

kontaminaci vût‰ího neÏ nezbytnû nutného mnoÏství odpadÛ nebezpeãn˘mi vlastnostmi.
E.4 UplatÀovat princip hierarchie nakládání s odpady i pro odpadové proudy nebezpeãn˘ch odpadÛ.
E.5 Trvale sniÏovat podíl obyvatel exponovan˘ch rizikem profesního a obãanského ohroÏení z titulu nakládání s ne-

bezpeãn˘mi odpady.
E.6 Pravidelnû kontrolovat zpÛsob nakládání s nebezpeãn˘mi odpady ve v˘robních a prÛmyslov˘ch firmách.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• PÛvodci nebezpeãn˘ch odpadÛ
• âIÎP (âeská inspekce Ïivotního prostfiedí) a orgány ochrany vefiejného zdraví
• Stfiedoãesk˘ kraj

3.2 Nebezpeãné sloÏky komunálních odpadÛ

CÍL F:
Zv˘‰it do roku 2008 mnoÏství oddûlenû sebran˘ch nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ v obcích a mûs-

tech Stfiedoãeského kraje na 3 kg na obyvatele a rok a do roku 2013 na 3,5 kg na obyvatele a rok.

mûrné mnoÏství separovan˘ch N sloÏek TKO – v roce 2001 2,5 kg/ob./rok
– v roce 2008 3,0 kg/ob./rok
– v roce 2013 3,5 kg/ob./rok

Poznámka: Do nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ byly zapoãítány v‰echny odpady kategorie N z podskupiny 20 01, s v˘-
jimkou odpadÛ povaÏovan˘ch za vyfiazená elektrická a elektronická zafiízení.

Úãel:
Sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ je zaveden na základû legislativní povinnosti témûfi ve v‰ech ob-

cích kraje. Problémem v‰ak zÛstává dostupnost sbûrn˘ch míst, osvûta a informovanost obãanÛ. Pfiitom se jedná o pre-
ventivní opatfiení, které omezuje zdravotní a environmentální rizika pfii následném nakládání s komunálním odpa-
dem.

PoÏadované v˘stupy:
F.1 V obcích a mûstech Stfiedoãeského kraje vzrÛstá poãet trvale pfiístupn˘ch sbûrn˘ch dvorÛ, které pfiijímají nebez-

peãné sloÏky komunálních odpadÛ.
F.2 Obce a mûsta vyuÏívají pro sníÏení nákladÛ spolupráce s v˘robci a dovozci zaji‰Èujícími povinn˘ zpûtn˘ odbûr vy-

bran˘ch v˘robkÛ.
F.3 Obãané Stfiedoãeského kraje jsou dostateãnû informováni o moÏnosti oddûleného sbûru nebezpeãn˘ch sloÏek.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• Mûsta a obce
• Povinné osoby
• Stfiedoãesk˘ kraj
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3.3 Odpady ze zdravotnictví

Cíl G:
Zahájit na území kraje provozování jednotného systému pro nakládání s odpady specifick˘mi pro zdravotnická

zafiízení s cílem nejpozdûji do konce roku 2006 pokr˘t v rámci tohoto systému nakládání s 85 % z tûchto odpadÛ.

produkce odpadÛ specifick˘ch pro zdravotnictví (podskupina 18 01) celkem krajsk˘ systém
v roce 2003 (dle studie DHV CR, spol. s r. o.) 1310 t/rok 0 t/rok
v roce 2006 1400 t/rok 1200 t/rok

Úãel:
Kraj a obce jsou zfiizovateli vût‰iny (19 z 25) nemocnic, které pfiedstavují nejvût‰í pÛvodce specifick˘ch zdravot-

ních odpadÛ. Tyto odpady jsou produkovány v celkovém mnoÏství 1 300 – 1 400 tun/rok v cca 2 500 zafiízeních. Zne‰-
kodÀování zdravotnick˘ch odpadÛ na území kraje se stává problematické vzhledem k ukonãení provozu dekontami-
naãní technologie IDOS a ke zpfiísnûn˘m emisním podmínkám pro provoz spaloven nebezpeãn˘ch odpadÛ.
V období, kdy hlavním cílem velk˘ch zdravotnick˘ch zafiízení je ekonomická stabilizace, je nutná metodická, organi-
zaãní i finanãní podpora kraje v oblasti zaji‰tûní odpadového hospodáfiství v tûchto zafiízeních.

PoÏadované v˘stupy:
G.1 Ve zdravotnick˘ch zafiízeních je zaveden jednotn˘ systém bezpeãné separace a skladování infekãních a nebez-

peãn˘ch odpadÛ.
G.2 Program ãist‰í produkce (napfi. omezování spotfieby materiálÛ s obsahem toxick˘ch sloÏek, sniÏování N vlast-

ností sterilizací apod.) je souãástí krajského systému.
G.3 Zdravotnická zafiízení vyuÏívají efektivní logistick˘ systém (vyváÏenost ekonomick˘ch a bezpeãnostních poÏadavkÛ).
G.4 Na území Stfiedoãeského kraje a hlavního mûsta Prahy je v provozu nejménû 1 zafiízení pro bezpeãné odstranû-

ní zdravotnického odpadu s kapacitou dostateãnou pro oba zmínûné kraje.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• Stfiedoãesk˘ kraj
• Zdravotnická zafiízení

4. Zásady pro nakládání s vybran˘mi odpady, v˘robky a zafiízeními podle ãásti ãtvrté
zákona o odpadech

4.1 Odpady s obsahem PCB

Cíl H:
Do roku 2010 odstranit odpady s obsahem PCB a provést dekontaminaci nebo odstranûní zafiízení s obsahem

PCB na území kraje.

Úãel:
PCB je nebezpeãn˘ kontaminant, kter˘ se kumuluje v Ïivotním prostfiedí. Z tohoto dÛvodu byla jeho v˘roba v mi-

nulosti ukonãena. U star˘ch zásob je tfieba provést dÛslednou inventarizaci odpadÛ a zafiízení s obsahem PCB a provést
jejich dekontaminaci a odstranûní.V prÛbûhu doby stanovené ke koneãnému odstranûní tûchto látek z prostfiedí je tfieba
zabránit pronikání stávajících médií s obsahem PCB do jin˘ch technick˘ch kapalin, vãetnû pfiípadné následné kontami-
nace zemin pfii havarijním úniku tûchto kapalin. Koneãné odstranûní je tfieba provést v souladu se svûtov˘mi standardy.

Poznámka: Zákonem stanovená inventarizace PCB dosud probíhá, její gestor (V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘ T. G. Masaryka,
Centrum pro hospodafiení s odpady, dále CeHO VÚV T. G. M.) konstatuje, Ïe shromaÏìované údaje mají znaãn˘ rozptyl a laborator-
ní ovûfiování druhÛ a koncentrací sledovan˘ch látek teprve zaãne.

PoÏadované v˘stupy:
H.1 Zajistit dokonãení a vyhodnocení inventarizace zafiízení s obsahem PCB vût‰ím neÏ 5 dm3 a respektovat stano-

vené podmínky pro dekontaminaci zafiízení s obsahem PCB o koncentraci vy‰‰í neÏ 50 mg/kg PCB.



H.2 Pfiipravit v rámci kraje plán dekontaminace, nebo odstranûní inventarizovan˘ch zafiízení a PCB v nich obsaÏen˘ch.
H.3 Zajistit v rámci kraje sbûr a následné odstraÀování zafiízení s obsahem PCB, která nepodléhají inventarizaci pod-

le pfiíslu‰né metodiky.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• Vlastníci PCB, odpadÛ s obsahem PCB a zafiízení s obsahem PCB
• CeHO VÚV T. G. M. jako gestor inventarizace PCB
• Stfiedoãesk˘ kraj 

4.2 Odpadní oleje

Cíl I:
Zvy‰ovat dostupnost sbûrn˘ch míst pouÏit˘ch odpadních olejÛ s cílem vyuÏít 38 % (50 %) hmotnostních z roã-

ního mnoÏství uvedeného na trh do roku 2006 (2012).

Úãel:
Snahou je dosaÏení vy‰‰ího stupnû sbûru a recyklace pouÏit˘ch odpadních olejÛ neobsahujících PCB, chlorova-

né slouãeniny a tûÏké kovy a omezení neodborného nakládání s odpadními oleji nebo pfiípadné kontaminace Ïivot-
ního prostfiedí.

PoÏadované v˘stupy:
I.1 V˘robci a dovozci organizují a financují systém sbûru, nakládání, vyuÏití a odstranûní pouÏit˘ch olejÛ, kter˘ do-

sahuje stanovené úrovnû vyuÏití.
I.2 Hustota vefiejné sbûrné sítû pro pouÏité oleje dosahuje hustoty prodejní sítû nov˘ch olejÛ.
I.3 Vefiejnost je dostateãnû informována o systému oddûleného sbûru pouÏit˘ch olejÛ a o moÏnosti bezplatnû je

odevzdat ve sbûrn˘ch místech.
I.4 Odpadní a pouÏité oleje nevhodné k materiálovému vyuÏití jsou pfiednostnû upravovány na alternativní paliva.
I.5 ZabraÀovat mísení odpadních olejÛ v místech jejich vzniku, soustfieìování a skladování, s ohledem na jejich ná-

sledné vyuÏití.
I.6 Ukonãit spalování odpadních olejÛ ve stfiedních a mal˘ch stacionárních zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í k 1. ãervnu

2004.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• V˘robci a dovozci olejÛ
• PÛvodci odpadních olejÛ
• Stfiedoãesk˘ kraj

4.3 Baterie a akumulátory

Cíl J:
Dosáhnout do roku 2006 sbûru pouÏit˘ch pfienosn˘ch baterií a akumulátorÛ v mnoÏství 100 gramÛ na obyvatele

za rok, z toho materiálovû vyuÏívat minimálnû 50 % hmotnostních.

Stav v roce 2002: Míra sbûru pouÏit˘ch pfienosn˘ch baterií a akumulátorÛ dosahuje cca 10 gramÛ na oby-
vatele a rok, z toho mnoÏství je materiálovû vyuÏíváno 30% hmotnostních (pfienosné ba-
terie a akumulátory jsou v‰echny suché primární i sekundární galvanické ãlánky do hmot-
nosti 750 gramÛ).

Cílov˘ stav v roce 2006: Roãnû je na území kraje sebráno min. 115 tun pouÏit˘ch pfienosn˘ch baterií a akumuláto-
rÛ, z tohoto mnoÏství je min. 58 tun materiálovû vyuÏíváno.

Forma ovûfiení: ISO, roãní hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady, roãní zprávy v˘robcÛ a dovozcÛ o pl-
nûní povinnosti zpûtného odbûru, evidence kolektivních systémÛ pro plnûní povinnosti
zpûtného odbûru.

Zdroj cíle: Plán odpadového hospodáfiství âR.
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Úãel:
Sbûr resp. zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pfienosn˘ch baterií a akumulátorÛ je zavádûn zejména z toho dÛvodu, Ïe nû-

které typy ãlánkÛ obsahují nebezpeãné látky (napfi. rtuÈ) a tûÏké kovy (napfi. kadmium). Cílem zpûtného odbûru je
oddûlit pouÏité pfienosné baterie a akumulátory z toku smûsn˘ch komunálních odpadÛ a po vytfiídûní je dekontami-
novat a materiálovû vyuÏít.

PoÏadované v˘stupy:
J.1 V˘robci a dovozci organizují a financují systém sbûru, nakládání, vyuÏití a odstranûní pouÏit˘ch pfienosn˘ch ba-

terií a akumulátorÛ, kter˘ dosahuje stanovené úrovnû sbûru.
J.2 Hustota vefiejné sbûrné sítû pro pouÏité pfienosné baterie a akumulátory dosahuje hustoty prodejní sítû nov˘ch

baterií a akumulátorÛ.
J.3 Vefiejnost je dostateãnû informována o systému oddûleného sbûru pouÏit˘ch pfienosn˘ch baterií a akumulátorÛ

o moÏnosti bezplatnû je odevzdat ve sbûrn˘ch místech.
J.4 Na území kraje je vybudováno jedno integrované zafiízení pro skladování, tfiídûní a zpracování pfienosn˘ch ba-

terií a akumulátorÛ celostátního v˘znamu, které má dostateãnou kapacitu a pfii zpracování dosahuje stanovené
míry materiálového vyuÏití.

J.5 Je dodrÏován zákaz ukládání pfienosn˘ch baterií a akumulátorÛ na skládky, dodrÏování tohoto zákazu je kon-
trolováno.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ
• V˘robci a dovozci pfienosn˘ch baterií a akumulátorÛ, pfiíp. právnické osoby provozující pro nû kolektivní

systémy zpûtného odbûru pfienosn˘ch baterií a akumulátorÛ
• Prodejci a distributofii pfienosn˘ch baterií a akumulátorÛ
• Mûsta a obce
• Provozovatel integrovaného zafiízení pro skladování, tfiídûní a zpracování pfienosn˘ch baterií a akumulátorÛ
• Provozovatelé skládek odpadu
• Stfiedoãesk˘ kraj 

Cíl K:
Zajistit do roku 2005 sbûr a materiálové vyuÏití 85 % hmotnostních z celkového mnoÏství olovûn˘ch akumulá-

torÛ uveden˘ch na trh a do roku 2012 sbûr a materiálové vyuÏití 95 % hmotnostních z celkového mnoÏství olovûn˘ch
akumulátorÛ uveden˘ch na trh.

Stav v roce 2002: Míra sbûru a materiálového vyuÏití pouÏit˘ch olovûn˘ch akumulátorÛ dosahuje 70 aÏ 80 %
hmotnostních z celkového mnoÏství olovûn˘ch akumulátorÛ uveden˘ch na trh.

Cílov˘ stav v roce 2005: Viz definice cíle.
Forma ovûfiení: ISO, roãní hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady, roãní zprávy v˘robcÛ a dovozcÛ o pl-

nûní povinnosti zpûtného odbûru, evidence kolektivních systémÛ pro plnûní povinnosti
zpûtného odbûru.

Zdroj cíle: Plán odpadového hospodáfiství âR.

Úãel:
Zv˘‰ení mnoÏství sebran˘ch pouÏit˘ch olovûn˘ch akumulátorÛ sníÏí mnoÏství tûchto akumulátorÛ, s kter˘mi je

nakládáno z hlediska Ïivotního prostfiedí rizikovû, tj. u kter˘ch není zaji‰tûno jejich materiálové vyuÏití a dekontami-
nace elektrolytu.

PoÏadované v˘stupy:
K.1 V˘robci a dovozci organizují a financují systém sbûru a vyuÏití pouÏit˘ch olovûn˘ch akumulátorÛ, kter˘ dosa-

huje stanovené úrovnû sbûru.
K.2 Hustota vefiejné sbûrné sítû pro pouÏité olovûné akumulátory dosahuje hustoty prodejní sítû nov˘ch akumulátorÛ.
K.3 Vefiejnost je dostateãnû informována o systému oddûleného sbûru pouÏit˘ch olovûn˘ch akumulátorÛ, o moÏ-

nosti bezplatnû je odevzdat ve sbûrn˘ch místech.
K.4 Na území kraje je provozováno jedno zafiízení pro zpracování pouÏit˘ch olovûn˘ch akumulátorÛ celostátního

v˘znamu, které má dostateãnou kapacitu a pfii zpracování dosahuje stanovené míry materiálového vyuÏití.



Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• V˘robci a dovozci olovûn˘ch akumulátorÛ
• Prodejci a distributofii olovûn˘ch akumulátorÛ
• Mûsta a obce
• Provozovatel zafiízení na zpracování a vyuÏití pouÏit˘ch olovûn˘ch akumulátorÛ
• Stfiedoãesk˘ kraj

Cíl L:
Dosáhnout u pouÏit˘ch prÛmyslov˘ch nikl-kadmiov˘ch akumulátorÛ úplného vyuÏití kovové substance do

31. prosince 2005.

Stav v roce 2002: Z pouÏit˘ch prÛmyslov˘ch nikl kadmiov˘ch akumulátorÛ jsou vytûÏovány a vyuÏívány
jen niklové ãásti s ekonomicky pozitivní hodnotou (prÛmyslové nikl-kadmiové akumulá-
tory jsou akumulátory s elektrolytem v kapalné fázi, které nejsou hermeticky uzavfieny).

Cílov˘ stav v roce 2005: Viz definice cíle, pfiiãemÏ „vyuÏitím“ se rozumí materiálové vyuÏití odpadu.
Forma ovûfiení: ISO, roãní hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady, roãní zprávy v˘robcÛ a dovozcÛ o pl-

nûní povinnosti zpûtného odbûru, evidence kolektivních systémÛ pro plnûní povinnosti
zpûtného odbûru.

Zdroj cíle: Plán odpadového hospodáfiství âR.

Úãel:
Zajistit vyuÏití nejen ekonomicky atraktivního niklu získávaného pfii demontáÏi prÛmyslov˘ch nikl-kadmiov˘ch

akumulátorÛ, ale i ‰kodlivého kadmia, které se akumuluje v ekosystému a jehoÏ zpracování je finanãnû nákladné.

PoÏadované v˘stupy:
L.1 V˘robci a dovozci organizují a financují sbûr, nakládání, vyuÏití a odstranûní pouÏit˘ch prÛmyslov˘ch nikl-kad-

miov˘ch akumulátorÛ.
L.2 PÛvodci odpadÛ jsou dostateãnû informováni o systému oddûleného sbûru pouÏit˘ch prÛmyslov˘ch nikl-kadmi-

ov˘ch akumulátorÛ o moÏnosti bezplatnû je odevzdat zpût v˘robcÛm a dovozcÛm.
L.3 Na území kraje jsou provozována jen taková zafiízení na demontáÏ a zpracování prÛmyslov˘ch nikl-kadmiov˘ch

akumulátorÛ, která zaji‰Èují úplné vyuÏití jejich kovové substance.
L.4 Je dodrÏován zákaz ukládání prÛmyslov˘ch nikl-kadmiov˘ch akumulátorÛ na skládky a to vãetnû pfiípadn˘ch

materiálÛ, látek a souãástí, které vzniknou jejich demontáÏí. DodrÏování tohoto zákazu je kontrolováno.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• V˘robci a dovozci prÛmyslov˘ch nikl-kadmiov˘ch akumulátorÛ
• Provozovatelé demontáÏních a zpracovatelsk˘ch zafiízení prÛmyslov˘ch nikl-kadmiov˘ch akumulátorÛ
• Provozovatelé skládek odpadu
• Stfiedoãesk˘ kraj

4.4 Kaly z ãistíren odpadních vod

Cíl M:
Postupnû zv˘‰it environmentální kvalitu kalÛ z ãistíren odpadních vod (dále âOV), které jsou produkovány na

území Stfiedoãeského kraje, a tím i mnoÏství kalÛ, které vyhovují legislativním pfiedpisÛm na vyuÏití kalÛ.

kaly vyhovující legislativû pro vyuÏití mnoÏství podíl
stav v roce 2001 (dle prÛzkumu VÚV) 29 %
cílov˘ stav v roce 2008 16 tis. t su‰iny/rok 40 %
cílov˘ stav v roce 2013 24 tis. t su‰iny/rok 60 %

Poznámka: Ze tfií základních parametrÛ (mnoÏství, kvalita, podíl vyuÏití) je kvalita tím nejvhodnûj‰ím pro dosaÏení co nejvy‰‰ího
omezení negativních vlivÛ kalÛ na Ïivotní prostfiedí. Sledovány budou nejen kaly produkované na území Stã. kraje, ale v pfiípadû do-
vozu i kaly z âOV pro hlavní mûsto Prahu (cca 36 tis. t su‰iny/rok), tj. v‰echny kaly, s kter˘mi je na území kraje nakládáno. Kvalita
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kalÛ bude porovnávána s pfiíl. ã. 3 k vyhlá‰ce MÎP âR 382/2001 Sb. a âSN 46 57 35 PrÛmyslové komposty, Nejvy‰‰í pfiípustná mnoÏ-
ství sledovan˘ch látek v kompostu a v surovinách.

Úãel:
Zv˘‰ení kvality kalÛ z âOV by mûlo umoÏnit jejich ‰ir‰í a opravdové (nejen evidované) vyuÏití. Podrobnou ana-

l˘zou problematiky kalÛ z âOV ve Stfiedoãeském kraji bylo zji‰tûno, Ïe problémem není ani zvy‰ující se mnoÏství ka-
lÛ (to je trend Ïádoucí) ani nízká míra vyuÏití kalÛ (v roce 2002 cca 60 %). Zásadním problémem je nevyhovující kva-
lita kalÛ.V roce 2001 bylo v rámci prÛzkumu VÚV zji‰tûno, Ïe pouze 29 % ze sledovan˘ch âOV ve stfiedních âechách
vyhovuje limitním hodnotám vyhlá‰ky ã. 382/2001 Sb. (a to byl sledován pouze obsah tûÏk˘ch kovÛ). Logick˘m dÛ-
sledkem zpfiísnûn˘ch legislativních poÏadavkÛ pro pfiímou aplikaci kalÛ na pÛdu bylo to, Ïe v˘raznû ubylo evidova-
n˘ch kalÛ, které byly vyuÏity v zemûdûlství a v˘raznû narostl podíl kompostování.

PoÏadované v˘stupy:
M.1 Je vytvofien systém monitoringu kvality kalÛ z âOV, s kter˘mi je ve stfiedních âechách nakládáno.
M.2 Provozovatelé v˘znamn˘ch âOV realizují opatfiení ke sniÏování environmentálního zatíÏení kalÛ.
M.3 Je vytvofien systém monitoringu zemûdûlsk˘m pozemkÛ vhodn˘ch pro aplikaci kalÛ z âOV.
M.4 Bude doplnûna síÈ zafiízení pro materiálové a energetické vyuÏití kalÛ z âOV.
M.5 Problematika kalÛ z âOV bude fie‰ena koordinovanû s hlavním mûstem Prahou a centrální odbornou institucí

(CEHO).

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• Provozovatelé âOV
• Stfiedoãesk˘ kraj
• CEHO

4.5 Odpady s obsahem azbestu

Cíl N:
Zabránit rozptylu azbestu a azbestov˘ch vláken do sloÏek Ïivotního prostfiedí.

Stav v roce 2002: Pfii manipulaci a nakládání s odpady obsahujícími azbest nejsou v mnoha pfiípadech
dodrÏovány bezpeãnostní zásady (zejména pfii demoliãní ãinnosti), vefiejnost a pÛvodci
nejsou dostateãnû informováni o rizicích nakládání a manipulace s odpady s obsahem
azbestu.

Cílov˘ stav: Nakládání s odpady s obsahem z azbestu je moÏné jen na základû autorizace, jsou stano-
veny technické a bezpeãnostní poÏadavky pro nakládání a odstranûní odpadÛ s obsahem
azbestu, vefiejnost a pÛvodci jsou dostateãnû informováni.

Forma ovûfiení: ISO, roãní hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady, seznam osob autorizovan˘ch pro na-
kládání a odstranûní odpadÛ s obsahem z azbestu.

Zdroj cíle: Plán odpadového hospodáfiství âR.

Úãel:
Azbest je prokázan˘ lidsk˘ karcinogen, azbestová vlákna zpÛsobují azbestózu a rakovinu d˘chacího a trávicího

traktu. Pfii nakládání s odpadním azbestem a materiály obsahujícími azbest je nutno pfiedev‰ím zamezit kontaminaci
pracovního prostfiedí a ovzdu‰í azbestov˘m prachem a vlákny.

PoÏadované v˘stupy:
N.1 V˘roba produktÛ s obsahem azbestu je na území Stfiedoãeského kraje k 31. 12. 2005 ukonãena.
N.2 Je vydán seznam skládek, které mají souhlas k ukládání odpadÛ s obsahem azbestu.
N.3 Jsou stanoveny technické a bezpeãnostní poÏadavky pro nakládání s odpady s obsahem azbestu a jsou stanove-

ny podmínky pro jejich ukládání na skládky.
N.4 Vefiejnost a pÛvodci odpadÛ jsou dostateãnû informováni o nebezpeãnosti odpadÛ s obsahem azbestu, o mate-

riálech, které mohou b˘t kontaminovány azbestem (zejména stavebních), a o zpÛsobech nakládání s tûmito
materiály.



N.5 Je kontrolováno, zda pfii nakládání s odpadem s obsahem azbestu oprávnûné osoby dodrÏují technické a bez-
peãnostní poÏadavky a zda s odpady s obsahem azbestu nenakládají jinak.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• V˘robci produktÛ s obsahem azbestu
• PÛvodci odpadÛ nakládající s odpady s obsahem azbestu
• Provozovatelé zafiízení na odstranûní odpadÛ 
• Orgány ochrany vefiejného zdraví
• Stfiedoãesk˘ kraj

4.6 Autovraky

Cíl O:
Je vybudován fungující krajsk˘ systém pro sbûr a recyklaci vyfiazovan˘ch vozidel vãetnû koncového zafiízení pro

jejich zpracování s nadregionální pÛsobností.

Stav v roce 2001: – celokrajsk˘ systém pro sbûr a recyklaci vyfiazovan˘ch vozidel nefunguje,
– je evidováno cca 60 autovrakovi‰È, celkov˘ poãet autovrakovi‰È není znám,
– není vydán Ïádn˘ souhlas k provozování zafiízení ke sbûru, v˘kupu, vyuÏívání nebo od-

straÀování autovrakÛ,
– na území kraje funguje zafiízení pro zpracování vyfiazovan˘ch vozidel s celostátní pÛ-

sobností, které nedosahuje pfiedepsané míry vyuÏití.
Cílov˘ stav v roce 2004: Je dokonãena identifikace autovrakovi‰È na území kraje.
Cílov˘ stav v roce 2005: KaÏdé autovrakovi‰tû buì získalo souhlas, nebo je jeho provoz ukonãen.
Cílov˘ stav v roce 2006: Pro v‰echna vyfiazená vozidla je dosaÏena míra opûtovného pouÏití a zhodnocení nejmé-

nû 85 % prÛmûrné hmotnosti vozidla a míra opûtovného pouÏití a recyklace nejménû
80 % prÛmûrné hmotnosti vozidla (pro vozidla vyrobená pfied 1. 1. 1980 minimálnû 75 %
pro opûtovné pouÏití a zhodnocení a 70 % pro opûtovné pouÏití a recyklaci).

Forma ovûfiení: Obchodní rejstfiík, Ïivnostenské úfiady, terénní ‰etfiení, údaje zafiízení pro zpracování vy-
fiazen˘ch vozidel.

Zdroj cíle: Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech, krajské koncepce hospodafiení s odpady, Plán odpa-
dového hospodáfiství âR.

Úãel:
Dosáhnout funkãního jednotného a bezpeãného systému nakládání s vyfiazovan˘mi vozidly, odpovídajícího plat-

n˘m legislativním poÏadavkÛm (zejména Smûrnici 2000/53/ES a jejího Implementaãního plánu pro âR), vãetnû vyuÏití
nekovov˘ch podílÛ autovrakÛ a ekologického odstraÀování nebezpeãn˘ch odpadÛ, které nebude moÏno recyklovat.

PoÏadované v˘stupy:
O.1 V˘robci a dovozci hradí náklady na sbûr, nakládání, vyuÏití a odstranûní vyfiazovan˘ch vozidel.
O.2 Na základû prognózy mnoÏství vyfiazen˘ch vozidel na území Stfiedoãeského kraje a hlavního mûsta Prahy a na

základû tuzemsk˘ch i zahraniãních zku‰eností je navrÏen systém sbûru a následného zpracování vyfiazovan˘ch
vozidel.

O.3 Je trvale zvy‰ováno mnoÏství vyfiazovan˘ch vozidel, která jsou sbírána a zpracovávána v krajském systému pro
sbûr a recyklaci vyfiazovan˘ch vozidel.

O.4 Provozy v‰ech zpracovatelÛ vyfiazovan˘ch vozidel (autovrakÛ) na území kraje jsou do roku 2005 uvedeny do
souladu s platn˘mi právními pfiedpisy v oblasti odpadového hospodáfiství a stanou se zafiízeními na sbûr a od-
straÀování vyfiazovan˘ch vozidel (autovrakÛ).

O.5 Vefiejnost je dostateãnû informována o krajském systému pro sbûr a recyklaci vyfiazovan˘ch vozidel a o moÏnosti
vozidla odevzdat ve sbûrn˘ch místech.

O.6 Nejpozdûji do 1. 1. 2006 je pro v‰echna vyfiazená vozidla dosaÏena míra opûtovného pouÏití a zhodnocení ne-
jménû 85 % prÛmûrné hmotnosti vozidla a míra opûtovného pouÏití a recyklace zv˘‰ena na nejménû 80 % prÛ-
mûrné hmotnosti vozidla (pro vozidla vyrobená pfied 1. 1. 1980 minimálnû 75 % pro opûtovné pouÏití a zhodno-
cení a 70 % pro opûtovné pouÏití a recyklaci).
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Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• V˘robci a dovozci automobilÛ
• Prodejci automobilÛ
• Stfiedoãesk˘ kraj

5. Dal‰í v˘znamné skupiny odpadÛ a zafiízení

5.1 Stavební a demoliãní odpady (SDO)

Cíl P:
Na území kraje se zv˘‰í míra materiálové recyklace stavebních a demoliãních odpadÛ o 33 % do roku 2006

a o 60 % do roku 2013 v porovnání se stavem recyklace v roce 2001.

Míra materiálové recyklace tuny/rok %
Stav v roce 2001 (dle ISO) 94 tis. tun/rok 100 % 
Cílov˘ stav v roce 2006 125 tis. tun/rok +33 %
Cílov˘ stav v roce 2013 150 tis. tun/rok +60 %
Prostfiedky ovûfiení: roãní hlá‰ení provozovatelÛ zafiízení, ISOH

Poznámka ke stanovení cílÛ: Zámûrem je ovlivnit a regulovat zejména materiálové vyuÏití SDO vhodné pro v˘robu stavebních
recyklátÛ (cihlové, betonové a asfaltové sutû). Sledováno bude nakládání s SDO na území kraje, nikoliv produkce SDO, z dÛvodu
v˘znamného ovlivnûní SDO produkovan˘mi na území hlavního mûsta Prahy.

Úãel:
Postupn˘m omezováním prostého odstraÀování neupraven˘ch stavebních a demoliãních odpadÛ je sledováno

omezování negativního vlivu tûchto ãinností zejména na tvorbu krajiny. Zvy‰ování míry materiálové recyklace sta-
vebních a demoliãních odpadÛ pfiispûje k náhradû primárních stavebních surovin (zejména ‰tûrkopískÛ) stavebními
recykláty.

PoÏadované v˘stupy:
P.1 Pfii stavbách, rekonstrukcích a demolicích je zaji‰tûno fiízené nakládání s odpady.
P.2 Recyklace SDO je souãástí komunálních systémÛ nakládání s odpady.
P.3 Je omezeno skládkování neupraven˘ch SDO.
P.4 Je omezeno vyuÏívání neupraven˘ch SDO pro terénní úpravy a rekultivace.
P.5 Je zaji‰tûn a podporován odbyt vznikajících recyklátÛ.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• Stavební firmy
• Stavební úfiady
• Mûsta a obce
• Stfiedoãesk˘ kraj

5.2 Odpadní elektrická a elektronická zafiízení

Cíl Q:
Dosáhnout nejpozdûji do 31. prosince 2006 úrovnû oddûleného sbûru tfiídûn˘ch odpadních elektrick˘ch a elek-

tronick˘ch zafiízení z domácností v mnoÏství 4 kg na osobu za rok.

Stav v roce 2002: Na území Stfiedoãeského kraje je roãnû produkováno cca 13 500 tun odpadních elektric-
k˘ch a elektronick˘ch zafiízení pÛvodem z domácností.



Cílov˘ stav v roce 2006: Roãnû je na území Stfiedoãeského kraje sebráno min. 4 450 tun odpadních elektrick˘ch
a elektronick˘ch zafiízení pÛvodem z domácností v rámci systému oddûleného sbûru.

Forma ovûfiení: ISO, roãní hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady, roãní zprávy v˘robcÛ a dovozcÛ o pl-
nûní povinnosti zpûtného odbûru, evidence kolektivních systémÛ pro plnûní povinnosti
zpûtného odbûru.

Zdroj cíle: Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC, o odpadních elektrick˘ch a elek-
tronick˘ch zafiízeních, ze dne 27. ledna 2003, Plán odpadového hospodáfiství âR.

Úãel:
Vzhledem k tomu, Ïe produkce odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení stále roste, je nezbytné, vzhle-

dem k ochranû lidského zdraví a Ïivotního prostfiedí, zavést oddûlen˘ sbûr této komodity. K tomuto úãelu by mûla b˘t
zfiízena vhodná vefiejná sbûrná místa, kde by domácnosti mohly bezplatnû odevzdat odpadní elektrická a elektronic-
ká zafiízení. Oddûlen˘ sbûr je v˘chozím pfiedpokladem pro zaji‰tûní dal‰ího zpracování a recyklace odpadních elek-
trick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.

PoÏadované v˘stupy:
Q.1 V˘robci a dovozci hradí náklady na sbûr, nakládání, vyuÏití a odstranûní odpadních elektrick˘ch a elektronic-

k˘ch zafiízení.
Q.2 Je vybudován fungující systém oddûleného sbûru odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení, kter˘ dosa-

huje stanovené úrovnû sbûru, pfiiãemÏ pro odpadní elektrická a elektronická zafiízení pÛvodem z domácností je
zaji‰tûn bezplatn˘ zpûtn˘ odbûr tûchto zafiízení.

Q.3 Hustota vefiejné sbûrné sítû pro odpadní elektrická a elektronická zafiízení dosahuje hustoty prodejní sítû nov˘ch
elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.

Q.4 Vefiejnost je dostateãnû informována o systému oddûleného sbûru odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch za-
fiízení a o moÏnosti bezplatnû odevzdat tato zafiízení ve sbûrn˘ch místech.

Q.5 Je zakázáno ukládat odpadní elektrická a elektronická zafiízení na skládky odpadÛ, dodrÏování tohoto zákazu je
kontrolováno.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• V˘robci a dovozci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení
• Prodejci a distributofii elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení
• Mûsta a obce
• Stfiedoãesk˘ kraj 

Cíl R:
Pfii zpracování jednotliv˘ch kategorií odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení zajistit nejpozdûji od

31. prosince 2006 jejich následující vyuÏití:
• u velk˘ch domácích spotfiebiãÛ a automatick˘ch v˘dejních stojanÛ bude vyuÏito minimálnû 80 % prÛmûrné

hmotnosti spotfiebiãe a materiály, látky a souãásti z nich budou opakovanû pouÏity nebo recyklovány v rozsa-
hu minimálnû 75 % prÛmûrné hmotnosti spotfiebiãe,

• u zafiízení informaãní a komunikaãní technologie a spotfiebitelsk˘ch zafiízení bude vyuÏito minimálnû 75 %
hmotnosti spotfiebiãe a materiály, látky a souãásti z nich budou opakovanû pouÏity nebo recyklovány v rozsa-
hu minimálnû 65 % hmotnosti spotfiebiãe za rok,

• u ostatních odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení bude vyuÏito minimálnû 70 % hmotnosti spo-
tfiebiãe a materiály, látky a souãásti z nich budou opakovanû pouÏity nebo recyklovány v rozsahu minimálnû
50 % hmotnosti spotfiebiãe,

• materiály, látky a souãásti z v˘bojek a záfiivek budou opakovanû pouÏity nebo recyklovány v rozsahu mini-
málnû 80 % hmotnosti spotfiebiãe za rok.

Stav v roce 2002: Z odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení jsou vytûÏovány a vyuÏívány zejména
ãásti s ekonomicky pozitivní hodnotou, jako jsou drahé, Ïelezné a neÏelezné kovy.

Cílov˘ stav v roce 2006: Viz definice cíle, pfiiãemÏ 
– „vyuÏitím“ se rozumí energetické i materiálové vyuÏití odpadu,
– „opakovan˘m pouÏitím“ se rozumí opûtovné pouÏití v˘robku nebo jeho ãásti ke stej-

nému nebo jinému úãelu pfied tím, neÏ se stane odpadem,
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– „recyklací“ se rozumí materiálové vyuÏití odpadu.
Forma ovûfiení: ISO, roãní hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady, roãní zprávy v˘robcÛ a dovozcÛ o pl-

nûní povinnosti zpûtného odbûru, evidence kolektivních systémÛ pro plnûní povinnosti
zpûtného odbûru, evidence povolení vydan˘ch zpracovatelÛm elektrick˘ch a elektronic-
k˘ch zafiízení.

Zdroj cíle: Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC, o odpadních elektrick˘ch a elek-
tronick˘ch zafiízeních, ze dne 27. ledna 2003, Plán odpadového hospodáfiství âR.

Úãel:
Prioritou pfii nakládání s oddûlenû sebran˘mi odpadními elektrick˘mi a elektronick˘mi zafiízeními je jejich vyu-

Ïití. Vzhledem k tomu, Ïe recyklace a opûtovné vyuÏití odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení není dosud
na dostateãné úrovni, je pro nû tfieba stanovit závazné kvóty. Tyto kvóty by mûly podpofiit i v˘voj a v˘robu elektric-
k˘ch a elektronick˘ch zafiízení, které bude moÏné snadno demontovat a ãásteãnû nebo zcela znovu vyuÏít.

PoÏadované v˘stupy:
R.1 Na území kraje je vybudováno jedno centrální demontáÏní a zpracovatelské zafiízení pro hlavní kategorie od-

padních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení, které má dostateãnou kapacitu a pfii zpracování dosahuje stano-
vené míry vyuÏití.

R.2 Centrální i ostatní demontáÏní a zpracovatelská zafiízení odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení mají
udûleno povolení k provozu a splÀují technické poÏadavky stanovené v pfiíloze III smûrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2002/96/EC, o odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízeních.

R.3 Centrální i ostatní demontáÏní a zpracovatelská zafiízení odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení re-
spektují pfii demontáÏi a zpracování pokyny uvedené v pfiíloze II smûrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/96/EC, o odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízeních.

R.4 V˘robci a dovozci oznaãují nové elektrické a elektronické v˘robky uvádûné na trh svojí obchodní znaãkou
a oznaãením, zda byl v˘robek uveden na trh po 13. srpnu 2005.

R.5 V˘robci a dovozci usnadÀují demontáÏ a recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení vhodn˘mi opatfieními
pfii navrhování a v˘robû tûchto zafiízení a pfiedáváním informací o sloÏení a moÏnosti demontáÏe jednotliv˘ch dí-
lÛ daného v˘robku.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• V˘robci a dovozci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení 
• Zpracovatelé odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení
• Stfiedoãesk˘ kraj 

5.3 Odpady vzniklé následkem krizov˘ch situací

Cíl S:
Zapracovat nejpozdûji do 31. 12. 2006 do plánÛ odpadového hospodáfiství havarijní plány nakládání s odpady

pro moÏné krizové situace.

Stav v roce 2002: Stfiedoãesk˘ kraj má zpracován generelní havarijní plán nakládání s odpady pro moÏné
krizové situace, vût‰ina pÛvodcÛ odpadÛ, mûst, obcí a provozovatelÛ zafiízení na zpraco-
vání a odstranûní odpadÛ nemá zpracovány vlastní plány nakládání s odpady pro moÏné
krizové situace.

Cílov˘ stav v roce 2006: PÛvodci odpadÛ, mûsta, obce a provozovatelé zafiízení na zpracování a odstranûní odpa-
dÛ mají zpracovány vlastní plány nakládání s odpady pro moÏné krizové situace jako sou-
ãást sv˘ch plánÛ odpadového hospodáfiství.

Forma ovûfiení: Zpracované plány nakládání s odpady pro moÏné krizové situace.
Zdroj cíle: Krajská koncepce hospodafiení s odpady Stfiedoãeského kraje.

Úãel:
V pfiípadû Ïiveln˘ch událostí vût‰ího rozsahu a krizov˘ch situací podléhá odpadové hospodáfiství zcela jin˘m

pravidlÛm, neÏ pfii bûÏném provozu. V krátkém ãase je tfieba zne‰kodnit velké objemy odpadÛ, které nemají zcela



standardní sloÏení a konzistenci (povodnû, poÏáry), pfiiãemÏ aÏ na v˘jimky není moÏné odpady tfiídit. Pfiitom je nutné
zachovat v‰echna pravidla pro bezpeãné nakládání s odpady. Havarijní plány nakládání s odpady umoÏní pfiedcházet
vzniku odpadÛ pfii krizov˘ch situacích a rychle a pruÏnû reagovat v jejich prÛbûhu.

PoÏadované v˘stupy:
S.1 Je stanovena metodika pro zpracování plánÛ nakládání s odpady pro moÏné krizové situace,
S.2 PÛvodci odpadÛ mají zpracovány havarijní plány nakládání s odpady pro moÏné krizové situace jako souãást

sv˘ch plánÛ odpadového hospodáfiství.
S.3 Mûsta a obce mají zpracovány havarijní plány nakládání s odpady pro moÏné krizové situace jako souãást sv˘ch

plánÛ odpadového hospodáfiství.
S.4 Provozovatelé zafiízení na zpracování a odstranûní odpadÛ mají zpracovány havarijní plány nakládání s odpady

pro moÏné krizové situace jako souãást sv˘ch plánÛ odpadového hospodáfiství.
S.5 Je zaji‰tûna síÈ zafiízení, která v pfiípadû krizové situace zajistí meziskladování a následné odstranûní vznikl˘ch

odpadÛ.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• PÛvodci odpadÛ
• Mûsta a obce
• Provozovatelé zafiízení na zpracování a odstranûní odpadÛ
• Stfiedoãesk˘ kraj

6. Podíl odpadÛ ukládan˘ch na skládky

Cíl T:
Na území kraje se do roku 2006 sníÏí celkové roãní mnoÏství odpadÛ ukládan˘ch na skládky o 10 % a do roku

2010 o 20 % v porovnání s rokem 2000.

MnoÏství mnoÏství odpadÛ ukládan˘ch 1 893 000 tun za rok
na skládky v roce 2000:
Cílov˘ stav v roce 2006: lze odstranit max. 1 704 000 tun za rok
Cílov˘ stav v roce 2010: lze odstranit max. 1 514 400 tun za rok
Prostfiedky ovûfiení ISO, roãní hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady

Úãel:
Zajistit omezení celkového mnoÏství produkovan˘ch odpadÛ ukládan˘ch na skládky s cílem upfiednostnit vy-

uÏití odpadÛ pfied jejich koneãn˘m odstranûním.

PoÏadované v˘stupy:
T.1 Je provedeno zhodnocení nakládání s jednotliv˘mi skládkovan˘mi odpady s cílem omezit skládkování.
T.2 Pro jednotlivé skupiny odpadÛ je zaji‰tûna dostateãná infrastruktura zafiízení na úpravu a vyuÏití (materiálové,

biologické, jiné – napfi. v˘roba paliv).
T.3 V pfiípadû potfieby je zaji‰tûno pro vybrané skupiny odpadÛ energetické vyuÏití v zafiízeních provozovan˘ch na

území sousedních krajÛ s ohledem na dojezdové vzdálenosti.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• PÛvodci odpadÛ 
• Mûsta a obce,
• Oprávnûné osoby provozující zafiízení na odstraÀování odpadÛ
• Stfiedoãesk˘ kraj

Cíl U:
Na území kraje nebude od roku 2004 povolována v˘stavba nov˘ch skládek komunálních odpadÛ s celkovou ka-

pacitou niÏ‰í neÏ 250 000 tun nebo s roãním objemem ukládan˘ch odpadÛ niÏ‰ím neÏ 20 000 tun.
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Stav v roce 2000: 14 skládek, které pfiijímají ménû neÏ 20 000 t odpadu roãnû s celkov˘m mnoÏstvím
uloÏen˘ch odpadÛ v roce 2000 ve v˘‰i 77 000 t

Cílov˘ stav v roce 2004: nebude povolena Ïádná nová skládka, která pfiijímá ménû neÏ 20 000 t odpadu roãnû
Prostfiedky ovûfiení: ISO, roãní hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady

Úãel:
Vytvofiení sítû funkãních velkokapacitních zafiízení, provozovan˘ch v souladu s právními pfiedpisy jako dosta-

teãné technické zázemí pro integrovan˘ systém nakládání s odpady v kraji. Omezení v˘stavby nov˘ch zafiízení se sna-
hou o maximální vyuÏití stávajících zafiízení odpovídajících poÏadavkÛm kraje.

PoÏadované v˘stupy:
U.1 Je provedeno zhodnocení skládek z hlediska vybavenosti, velikosti spádové oblasti a lokalizace v kraji.
U.2 Je navrÏena síÈ optimálního vyuÏití skládek s ohledem na stávající zafiízení v kraji. SíÈ je doplnûna pfiípadn˘mi

pfiekládacími stanicemi na smûsn˘ komunální odpad podle spádov˘ch oblastí skládek.
U.3 Je podporováno vytváfiení center komplexního nakládání s odpady, kdy jsou v areálu skládek provozována zafií-

zení na vyuÏití odpadÛ (materiálové, biologické).
U.4 Je omezován provoz skládek mimo síÈ optimálního vyuÏití.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ:
• Stfiedoãesk˘ kraj
• Provozovatelé skládek
• Investofii 

Cíl V:
U v‰ech skládek provozovan˘ch na území kraje bude do konce roku 2004 provedena provûrka provozu a tech-

nického stavu. Do konce roku 2005 bude sestaven Plán úprav skládky („Site Reconditioning Plan“) dle smûrnice Ra-
dy EU 99/31/EC, o skládkách odpadÛ, s cílem do roku 2009 pfiizpÛsobit stávající skládky nov˘m právním pfiedpisÛm.

Souãasn˘ stav: na území kraje je provozováno celkem 58 skládek v‰ech skupin
Cílov˘ stav v roce 2004: kaÏdá skládka je provûfiena 
Cílov˘ stav v roce 2005: kaÏdá skládka má zpracovan˘ Plán úprav skládky (Site Reconditioning Plan)
Cílov˘ stav v roce 2009: v‰echny skládky na území kraje splÀují poÏadavky nové legislativy, zejména smûrni-

ce Rady EU 99/31/EC
Prostfiedky ovûfiení: ISO, roãní hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady

Úãel:
Vytvofiení sítû funkãních velkokapacitních zafiízení, provozovan˘ch v souladu s právními pfiedpisy jako dosta-

teãné technické zázemí pro integrovan˘ systém nakládání s odpady v kraji. Omezení v˘stavby nov˘ch zafiízení se sna-
hou o maximální vyuÏití stávajících zafiízeních odpovídajících poÏadavkÛm kraje.

PoÏadované v˘stupy:
V.1 Do konce roku 2004 budou provedeny audity s vyhodnocením technického stavu a podmínek provozu v‰ech

skládek na území kraje ve vztahu k pfiedpisÛm EU o skládkování, zejména vzhledem k smûrnici Rady EU
99/31/EC o skládkách odpadÛ.

V.2 Provozovatelé skládek zpracují dle potfieb kraje Site Reconditioning Plan do konce roku 2005.
V.3 Opatfiení k uvedení skládky do souladu s poÏadavky kraje budou provedena do konce roku 2009.
V.4 Kraj ukonãí provoz skládek, které nesplnily do konce roku 2009 stanovené podmínky. Provozovatelé skládek za-

jistí fiádnou rekultivaci.
V.5 Pravidelná kontrola v‰ech provozovan˘ch i ukonãen˘ch skládek.

Odpovûdnost za realizaci v˘stupÛ
• Provozovatelé skládek odpadu
• Stfiedoãesk˘ kraj



7. Vytváfiení jednotné a pfiimûfiené sítû zafiízení k nakládání s odpady

7.1 Obecné poÏadavky
Pfii plánování a budování nov˘ch a úpravách stávajících zafiízení na zpracování a odstranûní odpadÛ na území

Stfiedoãeského kraje bude zejména zvaÏováno, zda:

• v˘stavba zafiízení je v souladu s prioritami a strategick˘mi cíli kraje v oblasti odpadového hospodáfiství,
• uvaÏované zafiízení respektuje obecné a konkrétní poÏadavky kladené na síÈ zafiízení na území kraje,
• stavba je plánována v souladu s územnû plánovací dokumentací daného území,
• provoz zafiízení neohrozí lidské zdraví, okolní prostfiedí, splní v‰echny zákonné poÏadavky a technické normy

a nepfiekroãí stanovené emisní limity,
• provoz zafiízení nezatíÏí neúmûrnû infrastrukturu území, ve kterém je stavba plánována,
• navrhovaná technologie zvaÏovaného zafiízení je na úrovni BAT (nejlep‰í dostupná technologie), pfiípadnû se

jedná o technologii provûfienou dlouhodob˘m provozem v âR nebo v zahraniãí,
• kapacita plánovaného zafiízení je ekonomicky rentabilní,
• odpady potfiebné jako vstupní surovina pro provoz zafiízení jsou ve spádovém území k dispozici,
• je zaji‰tûn odbyt koncov˘ch produktÛ,
• je zaji‰tûno transparentní financování projektu,
• je vybrán provozovatel zafiízení, kter˘ garantuje dodrÏování provozní a technologické káznû,
• pfiipomínky vefiejnosti a dotãen˘ch orgánÛ vznesené v procesu EIA (posuzování vlivu na Ïivotní prostfiedí)

k uvaÏovanému zámûru nejsou zásadního charakteru,
• existují reference na provoz zafiízení ze stejnou technologií z jiného místa v âR nebo v zahraniãí.

U tûch druhÛ odpadÛ, kde je z hlediska zpracovávaného mnoÏství v˘hodnûj‰í budovat zafiízení pro vyuÏití nebo
odstranûní odpadu pro více krajÛ spoleãnû, bude umístûní takového zafiízení koordinováno s ostatními kraji a hl. m.
Prahou, s cílem zabezpeãit pro kraj únosnou dostupnou vzdálenost a dostateãnou kapacitu pro pokrytí potfieb kraje.

7.2 Komunální odpady a obaly
Nepodporovat v˘stavbu nov˘ch skládek v‰ech skupin. V˘stavba nov˘ch kazet u stávajících skládek odpadu tím

není dotãena.

Podporovat pfiemûnu stávajících skládek na centra komplexního nakládání s odpady.

Podporovat provoz stávajících skládek odpadÛ, které budou vyhovovat platn˘m technick˘m normám nebo bu-
dou mít zpracovan˘ Plán úprav skládky (Site Reconditioning Plan) a jeho závûry budou prÛbûÏnû plnit. Preferovány
budou zejména skládky, které budou provozovat aktivní systém odsávání bioplynu z tûlesa skládky a které budou od-
sát˘ bioplyn vyuÏívat (napfiíklad pro v˘robu elektfiiny nebo tepla).

Podporovat v souvislosti s koncentrací zpracování a vyuÏití odpadÛ do zafiízení s regionálním a nadregionálním
v˘znamem v˘stavbu pfiekládacích stanic odpadÛ s vysokou technologickou a provozní úrovní s minimální roãní ka-
pacitou 10 000 t odpadÛ roãnû. Prioritou je v˘stavba pfiekládací stanice odpadÛ pro jihozápadní ãást kraje.

Podporovat provoz stávajících dotfiiìovacích linek vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálních odpadÛ, pokud jejich tech-
nologie bude obsahovat kontinuální pásové tfiídûní, lisování nebo drcení odpadÛ a jejich roãní kapacita bude mini-
málnû 3 000 t odpadÛ v jedné smûnû. Podporovat v˘stavbu nov˘ch dotfiiìovacích linek jen v tûch oblastech, kde tato
zafiízení dosud chybí.

Podporovat ve v‰ech obcích s více neÏ 1 000 obyvateli v˘stavbu sbûrn˘ch dvorÛ (u obcí nad 5 000 obyvatel
v rozsahu 1 sbûrn˘ dvÛr na 5 aÏ 8 000 obyvatel). Sbûrné dvory budou zejména slouÏit pro shromaÏìování objem-
n˘ch odpadÛ, odpadÛ ze zelenû, v˘robkÛ s povinností zpûtného odbûru a nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních od-
padÛ.

Podporovat v˘stavbu a provoz zafiízení na zpracování plastÛ a niÏ‰ích kvalitativních tfiíd sbûrového papíru. Pre-
ferována budou zejména zafiízení zaji‰tující materiálové vyuÏití plastÛ a materiálové ãi biologické zpracování papíru.
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V pfiípadû, Ïe o v˘stavbu a provoz takov˘chto zafiízení nebude ze strany investorÛ zájem, bude podporováno energe-
tické vyuÏití zejména smûsn˘ch plastÛ a niÏ‰ích tfiíd papíru, a to v˘stavbou a provozem zafiízení na v˘robu alternativ-
ních paliv z odpadÛ nebo pfiím˘m spalováním tûchto odpadÛ ve stávajících upraven˘ch energetick˘ch a spalovacích
zafiízeních (napfi. cementárnách, elektrárnách apod.).

7.3 Biologicky rozloÏitelné odpady
Podporovat vybudování a provozování nûkolika zafiízení na materiálové vyuÏití (kompostárny) a energeticko-

materiálové vyuÏití (bioplynové stanice) biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ.

Podporovat rozvoj domácího a komunitního kompostování, zejména ve vesnické a pfiímûstské zástavbû.

Podporovat v‰echny aktivity vedoucí k uplatnûní kompostÛ vznikl˘ch z biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ napfií-
klad pfii rekultivaci skládek, dÛlních dûl, b˘val˘ch prÛmyslov˘ch zón apod.

Podporovat v‰echny aktivity vedoucí k pfiímé i nepfiímé aplikaci biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ na k tomu
úãelu vhodné zemûdûlsky obdûlávané pÛdy.

V pfiípadû potfieby samostatného zafiízení pro energetické vyuÏívání kalÛ z âOV postupovat koordinovanû s po-
tfiebami hlavního mûsta Prahy.

Podporovat v‰echny úpravy technologií âOV ãi jiné aktivity (napfi. zavádûní metod ãist‰í produkce), které po-
vedou ke zlep‰ování kvality ãistírensk˘ch kalÛ.

7.4 Stavební a demoliãní odpady
Nepodporovat rekultivace ploch a terénní úpravy za pouÏití netfiídûn˘ch a neupraven˘ch stavebních a demoliã-

ních odpadÛ.

Podporovat v kaÏdém mûstû s více neÏ 15 000 obyvateli vznik deponií pro shromaÏìování stavebních a demoliã-
ních odpadÛ vhodn˘ch k recyklaci.

Podporovat ãinnost drtiãÛ a tfiídících linek pro drcení a tfiídûní stavebních a demoliãních odpadÛ.

Podporovat v‰echny aktivity vedoucí k uplatnûní produktÛ vznikl˘ch drcením a tfiídûním stavebních a demoliã-
ních odpadÛ.

7.5 Odpadní oleje
Podporovat provoz stávajícího zafiízení na regeneraci minerálních odpadních olejÛ s celostátním v˘znamem

v pfiípadû, Ïe bude plnû v souladu s poÏadavky environmentální legislativy a norem.

7.6 Autovraky
Nepodporovat provoz zafiízení na odstraÀování autovrakÛ, která nebudou provozována po technické a legisla-

tivní stránce v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodáfiství.

Podporovat rozvoj sítû primárních sbûrn˘ch míst autovrakÛ v místech, která jsou jiÏ v souãasnosti vybavena pro
vypou‰tûní a uskladnûní provozních kapalin (zejména autoopravny a znaãkové servisy ve vût‰ích mûstech), pokud
budou tato místa splÀovat zákonné poÏadavky pro sbûr autovrakÛ.

Podporovat vyuÏití stávajícího drtícího zafiízení pro kovové odpady (‰rédru) celostátního v˘znamu pro zpraco-
vání autovrakÛ.V souladu se smûrnicí EU bude pro splnûní limitÛ materiálového vyuÏití autovrakÛ podporována v˘-
stavba jednoho centrálního stfiediska pro demontáÏ trÏnû uplatniteln˘ch komponent z autovrakÛ, které bude pfiedfia-
zeno ‰rédru.



7.7 Pneumatiky
Podporovat vybudování jednoho nového zafiízení pro materiálové nebo energetické vyuÏití opotfiebovan˘ch

pneumatik nebo úpravu nûkolika stávajících technologick˘ch zafiízení, které slouÏí jinému úãelu (napfi. cementárny,
elektrárny), ke zpracování opotfiebovan˘ch pneumatik. Pfii lokalizaci zafiízení zohlednit existenci nûkter˘ch velk˘ch
skládek star˘ch pneumatik (napfi. v areálu dolu âSA v Rynholci, okr. Rakovník).

7.8 Baterie a akumulátory
Podporovat v˘stavbu jednoho integrovaného zafiízení pro skladování, tfiídûní a zpracování pfienosn˘ch baterií

celostátního v˘znamu. Toto zafiízení bude slouÏit jako technologické a provozní centrum pro systém zpûtného odbû-
ru pfienosn˘ch baterií v âR. Roãní kapacita zafiízení bude v rozsahu 1 000 – 3 000 tun pfienosn˘ch baterií roãnû.

Podporovat dal‰í rozvoj stávajícího zafiízení celostátního v˘znamu na zpracování olovûn˘ch akumulátorÛ s ka-
pacitou v rozsahu 20 000 – 30 000 tun/rok. Toto zafiízení bude slouÏit jako technologické a provozní centrum pro
systém zpûtného odbûru pouÏit˘ch autobaterií v âR.

7.9 Odpadní elektrická a elektronická zafiízení
Podporovat v˘stavbu jednoho zafiízení regionálního v˘znamu na demontáÏ a zpracování vyfiazen˘ch v˘robkÛ

domácího a obchodního chlazení s obsahem CFC (chlorfluoruhlovodíkÛ). Zejména bude podporován takov˘ projekt,
kde se podafií slouãit demontáÏ a zpracování vyfiazen˘ch v˘robkÛ domácího chlazení z území Stfiedoãeského kraje
a hl. m. Prahy. Minimální roãní kapacita zafiízení bude 20 000 kusÛ v˘robkÛ domácího a obchodního chlazení roãnû.

Podporovat v˘stavbu krajského centrálního demontáÏního a zpracovatelského stfiediska pro hlavní kategorie od-
padních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení, které v souladu se smûrnicí EU bude splÀovat limity materiálového vy-
uÏití. Preferováno bude zafiízení, které bude zamûstnávat pracovníky se sníÏenou pracovní schopností (chránûné dílny).

Podporovat v˘stavbu demontáÏních a zpracovatelsk˘ch stfiedisek pro specializované kategorie odpadních elek-
trick˘ch a elektronick˘ch zafiízení, která v souladu se smûrnicí EU budou splÀovat limity materiálového vyuÏití. Pre-
ferována budou zafiízení, které budou zamûstnávat pracovníky se sníÏenou pracovní schopností (chránûné dílny).

Podporovat dal‰í rozvoj stávajících zafiízení celostátního v˘znamu na zpracování pouÏit˘ch v˘bojek a záfiivek,
které budou splÀovat podmínku materiálového vyuÏití 80 % hmotnosti zpracovávan˘ch pouÏit˘ch v˘bojek a záfiivek
a souãasnû budou zapojena do celostátního systému zpûtného odbûru tohoto druhu v˘robkÛ.

7.10 Odpady s obsahem PCB a PCT
Nepodporovat pfiípravu, vznik a provozování jak˘chkoliv kapacit na zpracování nebo odstranûní odpadÛ s ob-

sahem PCB a PCT.

7.11 Odpady s obsahem azbestu
Podporovat provoz skládek skupiny S – nebezpeãn˘ odpad – urãen˘ch pro odstranûní odpadÛ s vysok˘m obsa-

hem azbestu.

Podporovat provoz skládek skupiny S – ostatní odpad – urãen˘ch pro odstranûní ostatních odpadÛ s obsahem azbestu.

7.12 Nebezpeãné odpady
Nepodporovat budování nov˘ch zafiízení pro skládkování a spalování nebezpeãn˘ch odpadÛ (s v˘jimkou od-

padÛ uveden˘ch v ãásti 7.13). Budování nov˘ch kazet u stávajících skládek a rekonstrukce stávajících spaloven za
úãelem zv˘‰ení jejich kapacity tím není dotãena.

Podporovat budování zafiízení na regeneraci a materiálové vyuÏití nebezpeãn˘ch odpadÛ v pfiípadû, Ïe takové
zafiízení bude z hlediska potfieb kraje úãelné.
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7.13 Odpady z humánní a veterinární péãe
Nepodporovat v˘stavbu nov˘ch a provozování stávajících zafiízení na zpracování a odstranûní odpadÛ z hu-

mánní a veterinární péãe, která nejsou zaloÏena na procesu spalování tûchto druhÛ odpadÛ.

8. Navrhovan˘ zpÛsob sbûru, úpravy, vyuÏití, pfiíp. zne‰kodnûní u hlavních druhÛ odpadÛ

8.1 Komunální odpady a obaly

Cílov˘ stav v roce 2013

Druh odpadu Technologie Poãet zafiízení Celková roãní Celková roãní

na území kraje kapacita na kapacita mimo
území kraje území kraje

Papír, sklo, plasty tfiídûn˘ sbûr u obyvatel 3 250 – 3 790 neurãeno 0 t
(tfiíkontejnerová hnízda) sbûrné dvory

Papír, sklo, plasty, v obcích 190 neurãeno 0 t
kovy
Papír a plasty pfiekládací stanice 2 – 4 neurãeno 0 t
Papír a plasty dotfiiìovací linka 5 – 10 42 – 51 000 t 0 t
Sklo dotfiiìovací linka 1 70 000 t 0 t
Druhotné suroviny materiálové vyuÏití neurãeno 5 – 10 000 t 107 000 t

Smûsné plasty energetické vyuÏití nebo v˘roba neurãeno 5 000 t 0 t
alternativního paliva*)

Smûsn˘ papír v˘roba kompostu, energetické vyuÏití, neurãeno 10 000 t 0 t
nebo v˘roba alternativního paliva*)

Smûsné komunální skládkování s vyuÏitím bioplynu na 5 – 7 138 000 t 0 t
odpady skládkách skupiny S – ostatní odpady

*) Nepfiedpokládá se v˘stavba samostatného zafiízení, kapacita bude sdílena v rámci jiného zafiízení.

8.2 Biologicky rozloÏitelné odpady

Cílov˘ stav v roce 2013

Druh odpadu Technologie Poãet zafiízení Celková roãní Celková roãní

na území kraje kapacita na kapacita mimo
území kraje*) území kraje

Kaly z âOV energetické vyuÏití 1 14 000 t su‰.
(70 000 t)1)

prÛmyslové kompostování 3 10 000 t su‰. 0 t
(50 000 t)

aplikace na zemûdûlskou pÛdu 670 tis. ha 10 000 t su‰. 0 t
(50 000 t)

rekultivace zdevastovan˘ch ploch 480 ha 2 000 t su‰. 0 t
(10 000 t)

skládkování s vyuÏitím bioplynu 3 nebo 4 4 000 t su‰. 0 t
(20 000 t)

Kaly ze septikÛ úprava na âOV se stabilizací kalÛ 12 100 000 t 0 t
a Ïump

Materiálové vyuÏití (papír) 5 aÏ 10 35 000 t2) 0 t

BRKO domovní kompostování 50 000 15 000 t 0 t
domácností

prÛmyslové kompostování 3 aÏ 4 50 000 t 0 t
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Cílov˘ stav v roce 2013

Druh odpadu Technologie Poãet zafiízení Celková roãní Celková roãní

na území kraje kapacita na kapacita mimo
území kraje*) území kraje

BRKO anaerobní bioplynové stanice 2 aÏ 3 15 000 t 0 t
skládkování s vyuÏitím bioplynu 3 aÏ 4 84 000 t 0 t

*) Kapacity u kalÛ z âOV jsou udávány v t su‰iny, coÏ je oficiálnû pouÏívaná statistická jednotka v rámci ISO. V závorce je pro ná-
zornost uveden pfiepoãet na celkovou hmotnost kalu pfii prÛmûrné 20% su‰inû v kalu.
1) V pfiípadû potfieby zafiízení pro energetické vyuÏití kalÛ z âOV zváÏit spoleãné fie‰ení pro nûkteré âOV na území Stã. kraje
a UâOV Praha.
2) Odvozeno z plánovaného látkového vyuÏití papíru v rámci KO a obalÛ.

8.3 Stavební a demoliãní odpady

Cílov˘ stav v roce 2013

Druh odpadu Technologie Poãet zafiízení Celková roãní Celková roãní

na území kraje kapacita na kapacita mimo
území kraje území kraje

Stavební Pfiímûstské recyklaãní deponie 14 50 000 t 0 t
a demoliãní odpady

Recyklaãní stanice pro stavební sutû 4 100 000 t 0 t– recyklovatelné

Stavební VyuÏití jako technologické materiály 5 aÏ 7 max. 50 000 t 0 t
a demoliãní odpady na skládkách skupiny S – ostatní odpady

– ne recyklovatelné Skládkování na skládkách skupiny S

a zeminy – interní odpady, vyuÏití pro terénní neurãeno 480 – 630 000 t 0 t
úpravy a rekultivace 

8.4 Odpadní oleje

Cílov˘ stav v roce 2013

Druh odpadu Technologie Poãet zafiízení Celková roãní Celková roãní

na území kraje kapacita na kapacita mimo
území kraje území kraje

sbûrná místa neurãeno 8 000 t 0 t

Odpadní oleje sbûrná stfiediska 3 8 000 t 0 t
regenerace odpadních olejÛ 1 nadregionální kapacita
spalování upraven˘ch odpadních olejÛ 4 8 000 t

8.5 Autovraky

Cílov˘ stav v roce 2013

Druh odpadu Technologie Poãet zafiízení Celková roãní Celková roãní

na území kraje kapacita na kapacita mimo
území kraje území kraje

sbûrná místa 12 36 000 t 0 t
Autovraky demontáÏní stfiedisko 1 36 000 t 0 t

‰rédr 1 15 000 t*) 0 t

*) V roce 2013 budou ve‰keré autovraky demontovány a ‰rédrováním bude upravován pouze demontovaná karoserie (lehk˘ ‰rot).
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8.6 Baterie a akumulátory

Cílov˘ stav v roce 2013

Druh odpadu Technologie Poãet zafiízení Celková roãní Celková roãní

na území kraje kapacita na kapacita mimo
území kraje území kraje

Olovûné metalurgické zpracování 1 31 – 32 000 t 0 t
akumulátory
Ni-Cd akumulátory demontáÏ 1 500 – 700 t 0 t
Ni-Cd akumulátory materiálové vyuÏití Ïeleza neurãeno 160 – 220 t 0 t

Ni-Cd akumulátory materiálové vyuÏití niklu mimo kraj – 0 t 130 – 180 t
v zahraniãí

Ni-Cd akumulátory materiálové vyuÏití kadmia mimo kraj – 0 t 95 – 130 t
v zahraniãí 

Ostatní (pfienosné)
baterie tfiídûní 1 cca 3 000 t 0 t
a akumulátory
Ostatní (pfienosné)
baterie materiálové vyuÏití dosud cca 2 000 t
a akumulátory neurãeno

8.7 Odpadní elektrická a elektronická zafiízení

Cílov˘ stav v roce 2013

Druh odpadu Technologie Poãet zafiízení Celková roãní Celková roãní

na území kraje kapacita na kapacita mimo
území kraje území kraje

bez Prahy:

Lednice demontáÏ, odstranûní CFC 1 21 – 43 000 ks 0 t
s Prahou:

43 – 86 000 ks
Vyfiazená elektrické
a elektronické demontáÏ na vyuÏitelné sloÏky 1 – 3 5 – 10 300 t 0 t
zafiízení (bez lednic)
Îelezná ãást VEEZ ‰rédr 1 2 600 – 5 400 t 0 t
po demontáÏi
NeÏelezné 
a drahé kovy materiálové vyuÏití

drahé kovy: 2 – 3
190 – 390 t 0 t

z VEEZ ostatní:

po demontáÏi neurãeno

Plasty z VEEZ materiálové nebo energetické vyuÏití mimo kraj 0 t 1 100 – 2 300 t
po demontáÏi
Sklo z VEEZ materiálové vyuÏití ve sklárnách mimo kraj 0 t 75 – 160 t
po demontáÏi

Sklenûné struskotvorná pfiísada 

obrazovky pfii metalurgickém zpracování 1 150 – 320 t 0 t
Pb akumulátorÛ

Zbytek
po demontáÏi skládkování nebo energetické vyuÏití 1 1 200 – 2 450 t 0 t
a odval ze ‰rédru

fiízená destrukce Ïárovou demerkurizací,
Záfiivky chemická stabilizace rtuti suchou 2 – 3 600 t 0 t

nebo mokrou cestou (1,8 mil. ks)



8.8 Odpady s obsahem PCB a PCT

Cílov˘ stav v roce 2013

Druh odpadu Technologie Poãet zafiízení Celková roãní Celková roãní

na území kraje kapacita na kapacita mimo
území kraje území kraje

Oleje s obsahem termická nebo chemická destrukce,
mimo kraj –

PCB a PCT selektivní destrukce
v zahraniãí 0 t

bude upfiesnûna

nebo jinde po dokonãení

v âR inventarizace

8.9 Odpady s obsahem azbestu

Cílov˘ stav v roce 2013

Druh odpadu Technologie Poãet zafiízení Celková roãní Celková roãní

na území kraje kapacita na kapacita mimo
území kraje území kraje

Stavební odpady skládkování na skládkách skupiny S 1 – 2 102 t 0 t
s obsahem azbestu – nebezpeãn˘ odpad

8.10 Nebezpeãné odpady
Struktura rozãlenûní nebezpeãn˘ch odpadÛ na druhy vhodné ke spalování, pfiípadnû k jin˘m zpÛsobÛm úpravy,

omezujících jejich nebezpeãné vlastnosti bude dopracována po inventarizaci tûchto technologií a v návaznosti na v˘-
stupy realizaãního programu pro nebezpeãné odpady MÎP, do kterého jsou v souãasné dobû zapracovávány pfiipo-
mínky dotãen˘ch resortÛ i prÛmyslové sféry. Tento program po oponentufie a schválení stanoví mimo jiné i priority
zpÛsobÛ zne‰kodÀování tûchto odpadÛ v návaznosti na souãasnû projednávanou novelu zákona o odpadech, kde bu-
de tfieba respektovat pfiipomínky Ministerstva zdravotnictví, t˘kající se zejména odpadÛ s nebezpeãn˘mi vlastnostmi
H4 – H8, H10 a H11, tj. vlastností, jejichÏ hodnocení podléhá procesu, schvalovanému Ministerstvem zdravotnictví.

Poãet zafiízení
Celková potfiebná roãní kapacita

Druh odpadu Technologie na území kraje
zafiízení v roce 2013

na území kraje mimo
území kraje

Nebezpeãné odpady skládkování na skládkách skupiny S
vhodné – nebezpeãné odpady 4 – 6 40 – 50 000 t 0 t
ke skládkování

8.11 Odpady z humánní a veterinární péãe

Poãet zafiízení
Celková potfiebná roãní kapacita

Druh odpadu Technologie na území kraje
zafiízení v roce 2013

na území kraje mimo
území kraje

Nebezpeãné odpady Spalování ve spalovnû nebezpeãného 1 max. 2000 t 0 t
z humánní péãe odpadu
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9. Pfiehled cílÛ

Oznaãení cíle Oblast Definice cíle Strana

VyuÏitelné sloÏky komunálních 
Zv˘‰it do roku 2008 vyuÏití komunálních odpadÛ

A a obalov˘ch odpadÛ
na území kraje na 93 kg vyuÏit˘ch komunálních odpadÛ 9
na obyvatele a rok, s v˘hledem zv˘‰it celkové vyuÏití 
komunálních odpadÛ na 50 % do roku 2010.
Na území kraje dosáhne v˘tûÏnost separovaného
sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu (papír,

VyuÏitelné sloÏky komunálních plasty, sklo, kovy) minimálnû 23 kg na obyvatele 
B a obalov˘ch odpadÛ za rok 2004 a minimálnû 27 kg na obyvatele za rok 2005. 10

Do roku 2008 bude dosaÏena následující struktura 
v˘tûÏnosti separovaného sbûru: papír 45 %, sklo 33 %,
plasty 14 % a kovy 8 %.

VyuÏitelné sloÏky komunálních V‰echny obce v kraji budou do roku 2005 provozovat
C a obalov˘ch odpadÛ na svém území systém oddûleného sbûru vyuÏiteln˘ch 10

sloÏek komunálních odpadÛ ve sloÏení papír, plasty, sklo.
Na území kraje se sníÏí podíl skládkovan˘ch 

Komunální biologicky komunálních bioodpadÛ (BRKO) o 25 % do roku 2010,
D rozloÏitelné odpady o 50 % do roku 2013 a o 65 % do roku 2020 oproti 11

produkovanému mnoÏství tohoto druhu odpadu 
v roce 1995.
Pfiedcházet vzniku a omezovat produkci nebezpeãn˘ch 
odpadÛ u pÛvodcÛ, zejména ve v˘robních odvûtvích,
s cílem sníÏit mûrnou produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ 

E Nebezpeãné odpady o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 11
s pfiedpokladem dal‰ího sniÏování, a sniÏovat rizika 
na zdraví v celém cyklu produkce a nakládání 
s nebezpeãn˘mi odpady.
Zv˘‰it do roku 2008 mnoÏství oddûlenû sebran˘ch

F Nebezpeãné sloÏky nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ v obcích 12
komunálních odpadÛ a mûstech Stfiedoãeského kraje na 3 kg na obyvatele 

a rok a do roku 2013 na 3,5 kg obyvatele a rok.
Zahájit na území kraje provozování jednotného systému
pro nakládání s odpady specifick˘mi pro zdravotnická 

G Odpady ze zdravotnictví zafiízení s cílem nejpozdûji do konce roku 2006 pokr˘t 13
v rámci tohoto systému nakládání 85 % tûchto 
odpadÛ.
Do roku 2010 odstranit odpady s obsahem PCB 

H Odpady s obsahem PCB a provést dekontaminaci nebo odstranûní zafiízení 13
s obsahem PCB na území kraje.
Zvy‰ovat dostupnost sbûrn˘ch míst pouÏit˘ch 

I Odpadní oleje odpadních olejÛ s cílem vyuÏít 38 % (50 %) 14
hmotnostních z roãního mnoÏství uvedeného na trh 
do roku 2006 (2012).
Dosáhnout do roku 2006 sbûru pouÏit˘ch pfienosn˘ch 

J Baterie a akumulátory baterií a akumulátorÛ v mnoÏství 100 gramÛ na obyvatele 14
za rok, z toho materiálovû vyuÏívat minimálnû 50 % 
hmotnostních.
Zajistit do roku 2005 sbûr a materiálové vyuÏití 85 % 
hmotnostních z celkového mnoÏství olovûn˘ch 

K Baterie a akumulátory akumulátorÛ uveden˘ch na trh a do roku 2012 sbûr 15
a materiálové vyuÏití 95 % hmotnostních z celkového 
mnoÏství olovûn˘ch akumulátorÛ uveden˘ch na trh.



Oznaãení cíle Oblast Definice cíle Strana
Dosáhnout u pouÏit˘ch prÛmyslov˘ch nikl-kadmiov˘ch 

L Baterie a akumulátory akumulátorÛ úplného vyuÏití kovové substance 15
do 31. prosince 2005.
Postupnû zv˘‰it environmentální kvalitu kalÛ z âOV,

M Kaly z ãistíren odpadních vod které jsou produkovány na území Stfiedoãeského kraje, 16
a tím i mnoÏství kalÛ, které vyhovují legislativním 
pfiedpisÛm na vyuÏití kalÛ.

N Odpady s obsahem azbestu Zabránit rozptylu azbestu a azbestov˘ch vláken 17
do sloÏek Ïivotního prostfiedí.
Je vybudován fungující krajsk˘ systém pro sbûr 

O Autovraky a recyklaci vyfiazovan˘ch vozidel vãetnû koncového 18
zafiízení pro jejich zpracování s nadregionální pÛsobností.
Na území kraje se zv˘‰í míra materiálové recyklace 

P Stavební a demoliãní odpady stavebních a demoliãních odpadÛ o 33 % do roku 2006 19
a o 60 % do roku 2013 v porovnání se stavem recyklace 
v roce 2001.
Dosáhnout nejpozdûji do 31. prosince 2006 úrovnû 

Q Odpadní elektrická oddûleného sbûru tfiídûn˘ch odpadních elektrick˘ch 19
a elektronická zafiízení a elektronick˘ch zafiízení z domácností v mnoÏství 4 kg

na osobu za rok.
Pfii zpracování jednotliv˘ch kategorií odpadních 
elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení zajistit nejpozdûji
od 31. prosince 2006 jejich následující vyuÏití:
• u velk˘ch domácích spotfiebiãÛ a automatick˘ch 
• v˘dejních stojanÛ bude vyuÏito minimálnû 80 % 
• prÛmûrné hmotnosti 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 

R Odpadní elektrická • 75 % hmotnosti spotfiebiãe a materiály, látky 20
a elektronická zafiízení • a souãásti z nich budou opakovanû pouÏity 

• nebo recyklovány v rozsahu minimálnû 65 % 
• hmotnosti spotfiebiãe za rok,
• u ostatních odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch 
• zafiízení bude vyuÏito minimálnû 70 % hmotnosti 
• spotfiebiãe a materiály, látky a souãásti z nich budou 
• opakovanû pouÏity nebo recyklovány v rozsahu 
• minimálnû 50 % hmotnosti spotfiebiãe,
• materiály, látky a souãásti z v˘bojek a záfiivek budou 
• opakovanû pouÏity nebo recyklovány v rozsahu
• minimálnû 80 % hmotnosti spotfiebiãe za rok.

Odpady vzniklé následkem Zapracovat nejpozdûji do 31. 12. 2006 do plánÛ
S krizov˘ch situací odpadového hospodáfiství havarijní plány nakládání 21

s odpady pro moÏné krizové situace.

Podíl odpadÛ ukládan˘ch Na území kraje se do roku 2006 sníÏí celkové roãní
T na skládky mnoÏství odpadÛ ukládan˘ch na skládky o 10 % 22

a do roku 2010 o 20 % v porovnání s rokem 2000.
Na území kraje nebude od roku 2004 povolována
v˘stavba nov˘ch skládek komunálních odpadÛ 

U Podíl odpadÛ ukládan˘ch s celkovou kapacitou niÏ‰í neÏ 250 000 tun nebo 22
na skládky s roãním objemem ukládan˘ch odpadÛ niÏ‰ím

neÏ 20 000 tun.
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Oznaãení cíle Oblast Definice cíle Strana
U v‰ech skládek provozovan˘ch na území kraje bude 
do konce roku 2004 provedena provûrka provozu 
a technického stavu. Do konce roku 2005 bude 

V Podíl odpadÛ ukládan˘ch sestaven Plán úprav skládky (Site Reconditioning 23
na skládky Plan) dle smûrnice Rady EU 99/31/EC, o skládkách 

odpadÛ, s cílem do roku 2009 pfiizpÛsobit stávající 
skládky nov˘m právním pfiedpisÛm.

10. Seznam pouÏit˘ch indikátorÛ

â. indikátoru Oznaãení cíle Popis indikátoru Hodnoty Termíny

10.1 A hmotnost vyuÏit˘ch KO v kg/obyvatele/rok 64,7 kg/ob./rok 2001
93,0 kg/ob./rok 2008

hmotnost separovan˘ch vyuÏiteln˘ch sloÏek 17,4 kg/ob./rok 2002
10.2.a komunálních a obalov˘ch odpadÛ (papír, plasty, sklo,

B kovy) v kg/obyvatele/rok 27,0 kg/obyv./rok 2005

10.2.b vzájemné zastoupení papír:sklo:plasty:kovy % (20:41:14:8) 2002
v % hmotnostních % (45:33:14:8) 2008

10.3 C podíl poãtu obcí Stã. kraje v % 35 % 2002
100 % 2005

163 tis. t/rok 2001

10.4 D hmotnost skládkovaného BRKO v tis. t/rok 126 tis. t/rok 2010
84 tis. t/rok 2013
59 tis. t/rok 2020

10.5 E mûrná hmotnost N odpadÛ v kg/obyvatele/rok 333 kg/obyv./rok 2000
266 kg/obyv./rok 2010
2,5 kg/ob./rok 2001

10.5 F mûrná hmotnost oddûlenû sebran˘ch N sloÏek KO 3,0 kg/ob./rok 2008
3,5 kg/ob./rok 2013

10.6 G podíl zdravotnick˘ch odpadÛ, s kter˘mi je nakládáno 0 % 2003
v systému kraje v % hmotnostních 85 % 2006

hmotnost skladovan˘ch odpadÛ a zafiízení s PCB údaje nejsou 2003
10.7 H v t/rok k dispozici

0 tun 2010

podíl vyuÏit˘ch olejÛ z mnoÏství uvedeného na trh 4 % 2002
10.8 I v % hmotnostních 38 % 2006

50 % 2012

10.9.a mûrná hmotnost sebran˘ch baterií 7 g/ob./rok 2003

J v g/obyvatele/rok 100 g/ob./rok 2006

10.9.b podíl vyuÏit˘ch baterií v % hmotnostních 35 % 2003
50 % 2006

podíl materiálovû vyuÏit˘ch Pb akumulátorÛ 80 % 2003
10.10 K z mnoÏství uvedeného na trh v % hmotnostních 85 % 2005

95 % 2012

10.11 L podíl materiálovû vyuÏité kovové sloÏky vyuÏíván 2002
v % hmotnostních pouze Ni

100 % 2005

podíl vyhovujících kalÛ z mnoÏství produkovan˘ch 29 % 2001
10.12 M kalÛ v % hmotnostních 40 % 2008

60 % 2013
10.13 N bez konkrétního indikátoru



â. indikátoru Oznaãení cíle Popis indikátoru Hodnoty Termíny

míra opûtovného pouÏití a zhodnocení vozidla 85 (80) %

10.14 O (míra opûtovného pouÏití a recyklace vozidla) 75 (70) % pro 2006
v % hmotnostních prÛmûrné hmotnosti vozidla vozidla vyrobená

pfied 1.1. 1980

mnoÏství recyklovan˘ch SDO na území Stã. kraje 94 tis. tun/rok 2001
10.15 P v tis. tunách/rok 125 tis. tun/rok 2006

150 tis. tun/rok 2013

10.16 Q mûrné mnoÏství separovan˘ch OEEZ (odpadní 4 kg/ob./rok 2002
elektrická a elektronická zafiízení) v kg/obyvatele/rok 4 kg/ob./rok 2006
podíl vyuÏití (recyklace) ãástí velk˘ch domácích 

10.17.a spotfiebiãÛ a automatick˘ch v˘dejních stojanÛ 80 (75) % 2006
v % hmotnostních
podíl vyuÏití (recyklace) ãástí zafiízení informaãní 

10.17.b a komunikaãní technologie a spotfiebitelsk˘ch 75 (65) % 2006
R zafiízení v % hmotnostních

10.17.c podíl vyuÏití (recyklace) ãástí v˘bojek a záfiivek 80 (80)% 2006
v % hmotnostních

10.17.d podíl vyuÏití (recyklace) ãástí ostatních OEEZ 70 (50)% 2006
v % hmotnostních

zpracován pouze

10.18 S podíl plánÛ odpadového hospodáfiství obsahujících krajsk˘ generální 2002
havarijní plány havarijní plán

100 % 2006

maximální hmotnost odpadÛ odstranûn˘ch 1 893 tis. tun/rok 2000
10.19 T skládkováním v tis. tunách/rok 1 704 tis. tun/rok 2006

1 514 tis. tun/rok 2010
14 mal˘ch 

skládek 2000
10.20 U poãet povolen˘ch mal˘ch skládek/rok v provozu

0 povolen˘ch 2004
mal˘ch skládek

10.21.a poãet provozovan˘ch skládek 58 2002

10.21.b poãet provûfien˘ch skládek v‰echny skládky 2004
v provozu

v‰echny skládky 
10.21.c V poãet plánÛ úprav skládek v nesouladu 2005

s legislativou
v‰echny 

10.21.d poãet skládek v souladu s legislativou provozované 2009
skládky
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