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Zastupitelstvo Pardubického kraje se na svém
zasedání dne 29. dubna 2004 usneslo vydat na základû
§ 43 odst. 11 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, a v souladu s § 6 a 8 zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

âlánek 1

(1) Touto obecnû závaznou vyhlá‰kou (dále jen
„vyhlá‰ka“) se vyhla‰uje závazná ãást fie‰ení plánu
odpadového hospodáfiství Pardubického kraje (dále
jen „kraj“), která stanoví 

a) opatfiení k pfiedcházení vzniku odpadÛ,
b) omezování jejich mnoÏství a nebezpeãn˘ch vlast-

ností,
c) zásady pro nakládání s komunálními a nebezpeã-

n˘mi odpady,

d) zásady pro nakládání s vybran˘mi odpady podle
ãásti ãtvrté zákona ã. 185/2001 Sb.,

e) zásady pro vytváfiení jednotné a pfiimûfiené sítû
zafiízení k nakládání s odpady,

f) podíl recyklovan˘ch odpadÛ a podíl odpadÛ uklá-
dan˘ch na skládku.

(2) Text závazné ãásti fie‰ení plánu odpadového
hospodáfiství kraje je uveden v pfiíloze k této
vyhlá‰ce.

âlánek 2

Závazná ãást fie‰ení plánu odpadového hospodáfi-
ství kraje je platná po dobu 10 let ode dne úãinnosti
této vyhlá‰ky.

âlánek 3
Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem 1. ãervence

2004.

1

OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA
Pardubického kraje ã. 1/2004

ze dne 29. dubna 2004,

kterou se vyhla‰uje závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství Pardubického kraje

Roman Línek v. r.
hejtman

Michal Rabas v. r.
námûstek hejtmana
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ZÁVAZNÁ âÁST ¤E·ENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍ
PARDUBICKÉHO KRAJE

3.1 ZÁVAZNÁ âÁST ¤E·ENÍ

Podkladem pro zpracování plánu odpadového hospodáfiství Pardubického kraje je plán odpadového
hospodáfiství âeské republiky. Závazná ãást fie‰ení plánu odpadového hospodáfiství âeské republiky, vãetnû
jejích zmûn, je závazn˘m podkladem pro rozhodovací a jiné ãinnosti pfiíslu‰n˘ch správních úfiadÛ, krajÛ a obcí
v oblasti odpadového hospodáfiství (zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech, § 42 odst. 5).

Závazná ãást fie‰ení plánu odpadového hospodáfiství Pardubického kraje je závazn˘m podkladem pro roz-
hodovací a jiné ãinnosti pfiíslu‰n˘ch správních úfiadÛ, krajÛ a obcí v oblasti odpadového hospodáfiství (zákon
ã. 185/2001 Sb., o odpadech, § 43 odst. 12).

âlenûní kapitol závazné ãásti odpovídá ãlenûní plán odpadového hospodafiství âR a obsahovû je závazná
ãást roz‰ífiena o kapitoly korespondující se schválenou Koncepcí odpadového hospodáfiství Pardubického kra-
je. Vnitfiní struktura kapitol je rozdûlena na ãásti: legislativní opora – strategické cíle – opatfiení.

Pfiíloha ã. 1 
k obecnû závazné vyhlá‰ce Pardubického kraje
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âíslo cíle 3.1.1.I

Název cíle PÛvodci odpadÛ aplikují zásady správné provozní praxe v nakládání s odpady*)

Indikátor Podíl pÛvodcÛ se zavedenou správnou provozní praxí

Cílová hodnota 50 % v roce 2005, 100 % v roce 2010

Zdroje dat PrÛbûÏné vyhodnocení dobrovolné dohody; pÛvodci odpadÛ 

âíslo cíle 3.1.1.II

Název cíle PÛvodci odpadÛ aplikují prevenãní pfiístupy*)

Indikátor Podíl pÛvodcÛ odpadÛ uplatÀujících prevenãní pfiístupy

Cílová hodnota 25 % v roce 2005, 50 % v roce 2010

Zdroje dat PrÛbûÏné vyhodnocení dobrovolné dohody; pÛvodci odpadÛ 

âíslo cíle 3.1.1.III

Název cíle Spotfiebitelé jsou trvale informování o environmentálních charakteristikách v˘robkÛ a sluÏeb
v okamÏiku nákupu*)

Indikátor Podíl informovan˘ch spotfiebitelÛ

Cílová hodnota 75 % v roce 2005, 100 % v roce 2010

Zdroje dat Sociologick˘ prÛzkum

Strategické cíle

*) Koncepce odpadového hospodáfiství Pardubického kraje

3.1.1 OPAT¤ENÍ K P¤EDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADÒ, OMEZOVÁNÍ
JEJICH MNOÎSTVÍ A NEBEZPEâN¯CH VLASTNOSTÍ ODPADÒ
ZÁKON â. 185/2001 Sb., O ODPADECH

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnûná k podnikání, která vyrábí v˘robky, je povinna tyto v˘robky
vyrábût tak, aby omezila vznik nevyuÏiteln˘ch odpadÛ z tûchto v˘robkÛ, zejména pak nebezpeãn˘ch odpa-
dÛ (§ 10 odst. 2).

c) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnûná k podnikání, která vyrábí, dováÏí nebo uvádí na trh v˘robky,
je povinna uvádût v prÛvodní dokumentaci v˘robku, na obalu, v návodu na pouÏití nebo jinou vhodnou
formou informace o zpÛsobu vyuÏití nebo odstranûní nespotfiebovan˘ch ãástí v˘robkÛ (§ 10 odst. 3).
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âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost

ZpÛsob 
opatfiení realizace

3.1.1.A Minimalizovat objem a hmotnost v˘robkÛ pfii zachování PÛvodci odpadÛ Kapitoly 
jejich funkãních vlastností 3.2.1.8,

3.2.1.11

3.1.1.B Provést zmûny v˘robních postupÛ smûrem k nízkoodpadov˘m PÛvodci odpadÛ Kapitoly 
technologiím a vy‰‰ímu vyuÏívání odpadÛ 3.2.1.8,

3.2.1.11

3.1.1.C Nahrazovat nebezpeãné materiály a sloÏky ménû nebezpeãn˘mi, PÛvodci odpadÛ Kapitoly 
pokud je to technicky a ekonomicky moÏné 3.2.1.8,

3.2.1.11

3.1.1.D UplatÀovat Národní program ãist‰í produkce PÛvodci odpadÛ, Kapitoly 
a vyuÏívat programy Státního fondu Ïivotního prostfiedí kraj 3.2.1.8,
pro podporu preventivních postupÛ 3.2.1.11

3.1.1.E Zavádût systémy environmentálního fiízení a auditÛ PÛvodci odpadÛ Kapitoly 
z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí 3.2.1.8,

3.2.1.11

3.1.1.F VyuÏívat v‰echny formy dobrovoln˘ch aktivit vedoucích PÛvodci odpadÛ, Kapitoly 
k naplnûní strategick˘ch cílÛ kraj 3.2.1.8,

3.2.1.11

3.1.1.G Informaãní zabezpeãení spotfiebitelÛ o environmentálních V˘robci, obchod, Kapitoly 
charakteristikách v˘robkÛ a sluÏeb poskytovatelé 3.2.1.8,

sluÏeb 3.2.1.11

3.1.1.I Upfiednostnit ekologicky ‰etrné v˘robky pfii zadávání zakázek Vefiejná správa Kapitola 
na úrovni orgánÛ vefiejné správy 3.2.1.2

3.1.1.J PoÏadovat pfii poskytování podpor uvolÀovan˘ch ze státních Vefiejná správa Kapitola 
nebo komunálních rozpoãtÛ v pfiípadech, kde je to vhodné, 3.2.1.2
pouÏití v˘robkÛ vyroben˘ch nízkoodpadovou technologií

3.1.1.K PÛsobit prostfiednictvím pfiímé a nepfiímé podpory na zmûnu Vefiejná správa, Kapitoly 
chování podnikatelské i obãanské sféry smûrem obchod 3.2.1.8,
k upfiednostÀování v˘robkÛ pfiízniv˘ch z hlediska jejich vlivu 3.2.1.9
na zdraví lidí a Ïivotní prostfiedí 

3.1.1.L NaplÀovat program environmentálního vzdûlávání, v˘chovy Vefiejná správa Kapitola 
a osvûty pro oblast odpadového hospodáfiství vãetnû zlep‰ení 3.2.1.9
pfiístupu vefiejnosti k informacím o stavu odpadového 
hospodáfiství

Opatfiení
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3.1.2 ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost v mezích dan˘ch tímto zákonem zajis-
tit pfiednostnû vyuÏití odpadÛ pfied jejich odstranûním. Materiálové vyuÏití odpadÛ má pfiednost pfied jin˘m
vyuÏitím odpadÛ (§ 11 odst. 1).

b) Splnûní povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyÏaduje, jestliÏe v daném ãase a místû neexistují technické
nebo ekonomické pfiedpoklady pro její splnûní a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodáfi-
ství (§ 11 odst. 2).

c) Pfii posuzování vhodnosti zpÛsobÛ odstranûní odpadÛ má vÏdy pfiednost zpÛsob, kter˘ zajistí vy‰‰í ochranu
lidského zdraví a je ‰etrnûj‰í k Ïivotnímu prostfiedí (§ 11 odst. 3).

d) Na obce se vztahují povinnosti pÛvodcÛ podle § 16, pokud dále zákon nestanoví jinak (§ 17 odst. 1).
e) Obec mÛÏe ve své samostatné pÛsobnosti stanovit obecnû závaznou vyhlá‰kou obce systém shromaÏìová-

ní, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ vznikajících na jejím katastrál-
ním území, vãetnû systému nakládání se stavebním odpadem (§ 17 odst. 2).

f) Obec je povinna v souladu se zvlá‰tními právními pfiedpisy urãit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat
komunální odpad, kter˘ produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpeãné sloÏky
komunálního odpadu (§ 17 odst. 3).

g) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu urãen˘ch a ode dne, kdy tak
obec stanoví obecnû závaznou vyhlá‰kou, komunální odpad oddûlenû shromaÏìovat, tfiídit a pfiedávat k vy-
uÏití a odstraÀování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad sami nevyuÏívají v souladu s tímto zá-
konem a zvlá‰tními právními pfiedpisy (§ 17 odst. 4).

Zákon ã. 477/2001 Sb., o obalech

a) Osoba, která uvádí na trh nebo do obûhu v˘robky, jejichÏ obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované
pouÏití tûchto obalÛ podle bodu B.1 nebo B.2 pfiílohy ã. 2 k tomuto zákonu nebo vyuÏití odpadÛ z tûchto
obalÛ podle § 12 (§ 8).

b) Osoba, která uvádí na trh nebo do obûhu obaly nebo balené v˘robky, je povinna zajistit zpûtn˘ odbûr tûch-
to obalÛ nebo odpadu z tûchto obalÛ. Zpûtn˘ odbûr pfiímo od spotfiebitele zaji‰Èuje bez nároku na úplatu za
tento odbûr. Pfiitom je povinna dbát zejména na dostateãnou ãetnost sbûrn˘ch míst a jejich dostupnost (§ 10
odst. 1).

c) Osoba, která uvádí na trh nebo do obûhu obaly nebo balené v˘robky, je povinna zajistit, aby odpady z oba-
lÛ jí uvedené na trh nebo do obûhu byly vyuÏity v rozsahu stanoveném pfiílohou ã. 3 k tomuto zákonu (§ 12).
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âíslo cíle 3.1.2.I
Název cíle Zajistit sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu*)

Indikátor Podíl nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu ve sbûrném systému 
Cílová hodnota 50 % v˘skytu do roku 2005, 75 % v˘skytu do roku 2010
Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 

(Vyhl. 383/2001 Sb., pfi. 21); rozbory sloÏení komunálního odpadu
âíslo cíle 3.1.2.II
Název cíle Zajistit sbûr, recyklaci a vyuÏití odpadÛ spotfiebitelsk˘ch obalÛ**)

Indikátor Podíl recyklovan˘ch a vyuÏit˘ch odpadÛ obalÛ
Cílová hodnota Podle pfi. 3 zákona ã. 477/ 2001 Sb.
Zdroje dat Souhrnná evidence MÎP 
âíslo cíle 3.1.2.III
Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití vyfiazen˘ch zafiízení (objemn˘ch odpadÛ)*)

Indikátor Podíl vyuÏit˘ch vyfiazen˘ch zafiízení
Cílová hodnota 50 % v˘skytu do roku 2005, 75 % v˘skytu do roku 2010
Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 

(Vyhl. 383/2001 Sb., pfi. 21); rozbory sloÏení komunálního odpadu 
âíslo cíle 3.1.2.IV
Název cíle Zv˘‰it materiálové vyuÏívání komunálních odpadÛ**)

Indikátor Podíl materiálovû vyuÏit˘ch komunálních odpadÛ
Cílová hodnota 50 % do roku 2010
Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 

(Vyhl. 383/2001 Sb., pfi. 21); rozbory sloÏení komunálního odpadu 
âíslo cíle 3.1.2.V
Název cíle SníÏit podíl biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ uloÏen˘ch na skládky**)

Indikátor Podíl skládkovan˘ch biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ
Cílová hodnota Na 75 %(hmotnostních) do roku 2010, na 50 % (hmotnostních) do roku 2013, na 35 % 

(hmotnostních) do roku 2020 z v˘skytu biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ v roce 1995
Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 

(Vyhl. 383/2001 Sb., pfi. 21); rozbory sloÏení komunálního odpadu 
âíslo cíle 3.1.2.VI
Název cíle Dospûlá populace má dostatek informací k rozhodování*)

Indikátor Podíl dostateãnû informované populace
Cílová hodnota 100 % do roku 2005 
Zdroje dat Sociologick˘ prÛzkum
âíslo cíle 3.1.2.VII
Název cíle Dûtská populace prochází systémem ekologického vzdûlávání, v˘chovy a osvûty (EVVO)*)

Indikátor Podíl dûtské populace procházející systémem EVVO
Cílová hodnota 100 % do roku 2005
Zdroje dat V˘roãní zprávy hodnocení Koncepce EVVO 

Strategické cíle

**) Koncepce odpadového hospodáfiství Pardubického kraje 
**) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)
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âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost

ZpÛsob 
opatfiení realizace

3.1.2.A Zajistit ãetnost a dostupnost sbûrn˘ch míst k odloÏení Obce Kapitola 
nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu 3.2.1.1.4 

3.1.2.B Zajistit ãetnost a dostupnost sbûrn˘ch míst k odloÏení Povinné osoby Kapitoly 
vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu podle zákona 3.2.1.1.1,

ã. 477/2001 Sb., 3.2.1.1.2
obce

3.1.2.C UpfiednostÀovat pfii pfiípravû a financování projektÛ Vefiejná správa Kapitoly 
odpadového hospodáfiství projekty infrastruktury pro odvozn˘ 3.2.1.1.1,
systém sbûru tfiídûného komunálního odpadu pfied ostatními 3.2.1.6 
projekty nakládání s odpady

3.1.2.D Zajistit ãetnost a dostupnost sbûrn˘ch míst k odloÏení Obce, povinné Kapitola 
objemného odpadu osoby podle § 38 3.2.1.1.2 

zákona 
ã. 185/2001 Sb.

3.1.2.E Vytváfiet podmínky k oddûlenému shromaÏìování jednotliv˘ch PÛvodci odpadÛ Kapitola 
druhÛ biologicky rozloÏiteln˘ch druhÛ odpadÛ vznikajících 3.2.1.1.3 
v domácnostech, Ïivnostech, prÛmyslu a úfiadech, mimo 
smûsn˘ odpad; omezovat zneãi‰Èování biologicky rozloÏiteln˘ch 
odpadÛ jin˘mi odpady (zejména mající nebezpeãné vlastnosti)

3.1.2.F Zvy‰ovat v maximálnû moÏné mífie mnoÏství materiálovû PÛvodci odpadÛ Kapitola 
vyuÏívan˘ch druhÛ odpadÛ tvofiících biologicky rozloÏitelné  3.2.1.1.1,
komunální odpady vytfiídûné z komunálního odpadu, 3.2.1.1.3 
zejména papíru, lepenky, dfieva

3.1.2.G Podpofiit vytvofiení sítû regionálních ekonomicky a technicky PÛvodci odpadÛ Kapitola 
zdÛvodnûn˘ch zafiízení pro nakládání s komunálním 3.2.1.1.3 
odpadem v rámci dvou i více krajÛ se zamûfiením 
na v˘stavbu kompostáren, zafiízení pro anaerobní rozklad 
a mechanicko-biologickou úpravu tûchto odpadÛ

3.1.2.H UpfiednostÀovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky PÛvodci odpadÛ 3.2.1.1.3
rozloÏiteln˘ch odpadÛ (které nelze recyklovat) s vyuÏitím 
v˘sledného produktu zejména v zemûdûlství, pfii rekultivacích,
úpravách zelenû; odpady, které nelze takto vyuÏít, upravovat 
na alternativní palivo anebo energeticky vyuÏívat

3.1.2.I Motivovat vefiejnost k tfiídûní nebezpeãn˘ch sloÏek Vefiejná správa Kapitola 
komunálního odpadu 3.2.1.9

3.1.2.J Podporovat pouÏití vratn˘ch opakovanû pouÏiteln˘ch obalÛ Obchod, Kapitola 
vefiejná správa 3.2.1.9

Opatfiení
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3.1.3 ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEâN¯MI ODPADY

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnûná k podnikání, která vyrábí v˘robky, je povinna tyto v˘robky vy-
rábût tak, aby omezila vznik nevyuÏiteln˘ch odpadÛ z tûchto v˘robkÛ, zejména pak nebezpeãn˘ch odpadÛ
(§ 10 odst. 2).

c) Nakládání s nebezpeãn˘mi odpady se fiídí téÏ zvlá‰tními právními pfiedpisy platn˘mi pro v˘robky, látky
a pfiípravky se stejn˘mi nebezpeãn˘mi vlastnostmi, pokud není v tomto zákonû nebo provádûcích právních
pfiedpisech k nûmu stanoveno jinak (§ 12 odst. 1).

d) Ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech je mí‰ení nebezpeãn˘ch odpadÛ navzájem nebo s ostatními odpady pfiípustné
pouze se souhlasem krajského úfiadu pfiíslu‰ného podle místa nakládání s odpady (§ 12 odst. 5).

e) Pokud jiÏ do‰lo ke smí‰ení nebezpeãn˘ch odpadÛ navzájem nebo s ostatními odpady, musí b˘t provedeno
jejich roztfiídûní, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zaji‰tûní ochrany
Ïivotního prostfiedí a zdraví lidu (§ 12 odst. 6).

f) Balení nebezpeãn˘ch odpadÛ se fiídí pfiimûfienû zvlá‰tními právními pfiedpisy (§ 13 odst. 1).

âíslo cíle 3.1.3.I

Název cíle SníÏit mûrnou produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ**)

Indikátor Podíl nebezpeãn˘ch odpadÛ na celkové produkci

Cílová hodnota O 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 20)

âíslo cíle 3.1.3.II

Název cíle Upravovat fyz.-chemick˘mi nebo biologick˘mi postupy nebezpeãné anorganické odpady
v zafiízeních odpovídajících poÏadavkÛm na nejlep‰í dostupnou techniku*)

Indikátor Podíl upraven˘ch nebezpeãn˘ch anorganick˘ch odpadÛ na celkové produkci

Cílová hodnota 100 % do roku 2010

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 20)

âíslo cíle 3.1.3.III

Název cíle VyuÏívat nebo odstraÀovat nebezpeãné organické odpady v zafiízeních odpovídajících 
poÏadavkÛm na nejlep‰í dostupnou techniku*)

Indikátor Podíl energeticky vyuÏit˘ch nebezpeãn˘ch organick˘ch odpadÛ na celkové produkci

Cílová hodnota 100 % do roku 2010

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 20)

Strategické cíle

**) Koncepce odpadového hospodáfiství Pardubického kraje 
**) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)
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âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost

ZpÛsob 
opatfiení realizace

3.1.3.A Kontrolovat v˘robky a zafiízení v souvislosti s omezováním PÛvodci odpadÛ Kapitoly 
jejich nebezpeãn˘ch vlastností po celou dobu jejich Ïivotního 3.2.1.8,
cyklu 3.2.1.11

3.1.3.B Nahrazovat nebezpeãné materiály a v˘robky, které po ukonãení PÛvodci odpadÛ Kapitoly 
Ïivotnosti by pfii následném vyuÏívání nebo odstraÀování 3.2.1.8,
mohly mít nepfiízniv˘ vliv na lidi a Ïivotní prostfiedí 3.2.1.11

3.1.3.C Zajistit prÛbûÏné roãní vyhodnocování systému nakládání Vefiejná správa Kapitola
s nebezpeãn˘mi odpady 3.2.1.4

3.1.3.D Zajistit fyzikálnû-chemickou úpravu nebezpeãn˘ch PÛvodci odpadÛ Kapitola 
anorganick˘ch odpadÛ 3.2.1.1.4

3.1.3.E Zajistit energetické vyuÏití nebezpeãn˘ch organick˘ch odpadÛ PÛvodci odpadÛ Kapitola 
3.2.1.1.4

Opatfiení
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3.1.4 ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S VYBRAN¯MI ODPADY

Na pÛvodce vybran˘ch odpadÛ a oprávnûné osoby, které nakládají s vybran˘mi odpady, se vztahují povin-
nosti pÛvodcÛ a oprávnûn˘ch osob, pokud není stanoveno jinak (zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech, § 25 odst. 2).

3.1.4.1 Odpady s obsahem PCB

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) Vlastníci (drÏitelé) PCB*), odpadÛ s obsahem PCB a zafiízení s obsahem PCB a podléhajících evidenci jsou
povinni v nejkrat‰í moÏné dobû, nejpozdûji v‰ak do konce roku 2010, zajistit jejich odstranûní v souladu
s tímto zákonem a provádûcím právním pfiedpisem (§ 27 odst. 1).

b) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnûné k podnikání, které provozují zafiízení s obsahem PCB vût‰ím
neÏ 5 litrÛ nebo skladují zafiízení nebo látky s obsahem PCB v celkové koncentraci vût‰í neÏ 0,005% hm.,
jsou povinny vést samostatnou evidenci o tomto zafiízení a látkách.

*) § 26 písm. a) zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech

âíslo cíle 3.1.4.1.I

Název cíle Zajistit v nejkrat‰í moÏné dobû, nejpozdûji v‰ak do konce roku 2010, odstranûní PCB,
odpadÛ s obsahem PCB a zafiízení s obsahem PCB*)

Indikátor V˘skyt PCB, odpadÛ s obsahem PCB a zafiízení s obsahem PCB

Cílová hodnota 0 % do konce roku 2010 

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence zafiízení a látek s obsahem PCB 
a zpÛsob jejich ohla‰ování (Vyhl. ã. 384/2001 Sb., pfi. 2)

Strategické cíle

*) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost

ZpÛsob 
opatfiení realizace

3.1.4.1.A Dokonãit a vyhodnotit inventarizaci PCB, odpadÛ  vlastníci (drÏitelé) PCB, Kapitola
s obsahem PCB a zafiízení s obsahem PCB vût‰ím odpadÛ s obsahem PCB 3.2.1.1.5
neÏ 5 litrÛ a zafiízení s obsahem PCB

3.1.4.1.B Odstranit PCB, odpady s obsahem PCB a zafiízení  vlastníci (drÏitelé) PCB, Kapitola
s obsahem PCB postupy uveden˘mi ve zvlá‰tních odpadÛ s obsahem PCB 3.2.1.1.5
právních pfiedpisech a zafiízení s obsahem PCB

3.1.4.1.C Transformátory, jejichÏ provozní kapalina obsahuje vlastníci (drÏitelé) PCB, Kapitola
50–500 mg/kg PCB, mohou jejich vlastníci (drÏitelé) odpadÛ s obsahem PCB 3.2.1.1.5
dekontaminovat nebo odstranit aÏ na konci jejich Ïivotnosti a zafiízení s obsahem PCB

3.1.4.1.D Vypracovat metodiku pro sbûr a následné odstraÀování kraj Kapitola
zafiízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci 3.2.1.1.5 

3.1.4.1.E Spolupracovat pfii provedení pasportizace míst kraj Kapitola
kontaminovan˘ch PCB na území kraje 3.2.1.1.5

Opatfiení



âástka 5/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Pardubického kraje Strana 316

3.1.4.2 Odpadní oleje

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) PÛvodce odpadních olejÛ a oprávnûná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni zajistit pfied-
nostnû regeneraci odpadních olejÛ; zajistit spalování odpadních olejÛ v souladu s poÏadavky § 22 a 23, po-
kud regenerace není moÏná (§ 29 odst. 1).

c) Povinnost zajistit zpûtn˘ odbûr minerálních olejÛ má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnûná
k podnikání, která minerální oleje vyrábí nebo dováÏí (povinná osoba) (§ 38 odst. 3).

d) Povinná osoba mÛÏe na základû písemné dohody s obcí vyuÏít ke splnûní své povinnosti systém sbûru a tfií-
dûní komunálních odpadÛ stanoven˘ touto obcí (§ 38 odst. 6).

e) Zpûtn˘ odbûr minerálních olejÛ musí b˘t proveden bez nároku na úplatu za tento odbûr od spotfiebitele,
v pfiípadû uvedeném v odstavci 6 i od obce (§ 38 odst. 7).

f) Povinná osoba je povinna zajistit vyuÏití nebo odstranûní zpûtnû odebran˘ch minerálních olejÛ v souladu
s tímto zákonem a provádûcími právními pfiedpisy (§ 38 odst. 8).

âíslo cíle 3.1.4.2.I

Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití odpadních olejÛ a zvy‰ovat mnoÏství zpûtnû odebran˘ch 
odpadních olejÛ*)

Indikátor Podíl vyuÏit˘ch odpadních olejÛ z roãního mnoÏství uvedeného na trh

Cílová hodnota 38 % hmotnostních do roku 2006, 50 % hmotnostních do roku 2012 

Zdroje dat Krajské informaãní systémy o odpadech/ISO II; evidence roãních zpráv o plnûní 
povinnosti zpûtného odbûru (Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 19)

Strategické cíle

*) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost Smûrná ãástopatfiení

3.1.4.2.A Zajistit zpûtn˘ odbûr a vyuÏití pouÏit˘ch minerálních  PÛvodci odpadÛ, Kapitola 
olejÛ bez nárokÛ na úplatu povinné osoby 3.2.1.1.6 

3.1.4.2.B Informovat spotfiebitele o zpÛsobu zaji‰tûní zpûtného Povinné osoby, Kapitola 
odbûru pouÏit˘ch minerálních olejÛ poslední prodejce 3.2.1.1.6 

3.1.4.2.C ZabraÀovat mísení odpadních olejÛ v místech jejich PÛvodci odpadÛ, Kapitola 
vzniku, soustfieìování a skladování, s ohledem oprávnûné osoby 3.2.1.1.6 
na jejich následné vyuÏití

3.1.4.2.D Ukonãit spalování odpadních olejÛ ve stfiedních Provozovatelé stfiedních  Kapitola 
a mal˘ch stacionárních zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í a mal˘ch zdrojÛ 3.2.1.1.6 
v souladu s poÏadavky zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû zneãi‰Èování ovzdu‰í
ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ

3.1.4.2.E Odpadní oleje nevhodné k materiálovému vyuÏití Oprávnûné osoby Kapitola 
k pÛvodnímu nebo jinému úãelu upravovat 3.2.1.1.4 
na alternativní paliva

3.1.4.2.F VyuÏívat v‰echny formy dobrovoln˘ch aktivit Kraj, pÛvodci odpadÛ, Kapitoly 
vedoucích k naplnûní strategick˘ch cílÛ povinné osoby 3.2.1.1.6,

3.2.1.11 

Opatfiení
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3.1.4.3 Odpadní baterie a akumulátory

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnûné k podnikání, které nakládají s alkalick˘mi manganov˘mi bate-
riemi obsahujícími více neÏ 0,025 hmotn. % rtuti nebo s dále uveden˘mi bateriemi, jsou povinny zajistit je-
jich oddûlené shromaÏìování, soustfieìování, vyuÏití a odstranûní (§ 31 odst. 1).

c) Povinnost zajistit zpûtn˘ odbûr elektrick˘ch akumulátorÛ, galvanick˘ch ãlánkÛ a baterií má právnická oso-
ba nebo fyzická osoba oprávnûná k podnikání, která elektrické akumulátory, galvanické ãlánky a baterie
vyrábí nebo dováÏí (povinná osoba) (§ 38 odst. 3).

d) Povinná osoba mÛÏe na základû písemné dohody s obcí vyuÏít ke splnûní své povinnosti systém sbûru a tfií-
dûní komunálních odpadÛ stanoven˘ touto obcí (§ 38 odst. 6).

e) Zpûtn˘ odbûr elektrick˘ch akumulátorÛ, galvanick˘ch ãlánkÛ a baterií musí b˘t proveden bez nároku na
úplatu za tento odbûr od spotfiebitele, v pfiípadû uvedeném v odstavci 6 i od obce (§ 38 odst. 7).

f) Povinná osoba je povinna zajistit vyuÏití nebo odstranûní zpûtnû odebran˘ch elektrick˘ch akumulátorÛ,
galvanick˘ch ãlánkÛ a baterií v souladu s tímto zákonem a provádûcími právními pfiedpisy (§ 38 odst. 8).

Zákon ã. 22/1997 Sb., o technick˘ch poÏadavcích na v˘robky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní
zákona ã. 71/2000 Sb.

Nafiízení vlády ã. 173/1997 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, podmínky pro uvádûní v˘robkÛ na trh zahr-
nující postupy a úkony, které musí b˘t splnûny pfii posuzování shody (§ 12 odst. 4).

âíslo cíle 3.1.4.3.I

Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití s upfiednostnûním recyklace pouÏit˘ch olovûn˘ch akumulátorÛ*)

Indikátor Podíl vyuÏit˘ch pouÏit˘ch olovûn˘ch akumulátorÛ z roãního mnoÏství uvedeného na trh

Cílová hodnota 85 % hmotnostních do roku 2005, 95 % hmotnostních do roku 2012 

Zdroje dat Krajské informaãní systémy o odpadech/ISO II; evidence roãních zpráv o plnûní povinnosti 
zpûtného odbûru (Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 19)

âíslo cíle 3.1.4.3.II

Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití pouÏit˘ch Ni-Cd akumulátorÛ s úpln˘m vyuÏitím kovové substance*)

Indikátor Podíl vyuÏit˘ch pouÏit˘ch Ni-Cd akumulátorÛ z roãního mnoÏství uvedeného na trh

Cílová hodnota 100 % hmotnostních do 31. 12. 2005 

Zdroje dat Krajské informaãní systémy o odpadech/ISO II; evidence roãních zpráv o plnûní povinnosti 
zpûtného odbûru (Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 19)

âíslo cíle 3.1.4.3.III

Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití pouÏit˘ch pfienosn˘ch zdrojÛ proudu*)

Indikátor I PrÛmûrná míra oddûleného sbûru 

Indikátor II Materiálové vyuÏití sebran˘ch pouÏit˘ch pfienosn˘ch zdrojÛ proudu

Cílová hodnota I 100 g/obyv./rok do roku 2006

Cílová hodnota II 50 % do roku 2006

Zdroje dat Krajské informaãní systémy o odpadech/ISO II; evidence roãních zpráv o plnûní povinnosti 
zpûtného odbûru (Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 19)

Strategické cíle

*) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)
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âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost Smûrná ãást opatfiení

3.1.4.3.A Zajistit zpûtn˘ odbûr a vyuÏití pouÏit˘ch elektrick˘ch  Povinné osoby Kapitola 
akumulátorÛ, galvanick˘ch ãlánkÛ a baterií bez nárokÛ 3.2.1.1.6 
na úplatu

3.1.4.3.B Informovat spotfiebitele o zpÛsobu zaji‰tûní zpûtného odbûru Povinné osoby, Kapitola 
pouÏit˘ch elektrick˘ch akumulátorÛ, galvanick˘ch poslední prodejce 3.2.1.1.6 
ãlánkÛ a baterií

3.1.4.3.C Oznaãovat baterie, akumulátory a zafiízení, do nichÏ jsou V˘robci Kapitola 
baterie a akumulátory zabudovány, údaji t˘kajícími se moÏností a dovozci 3.2.1.1.6 
jejich zpûtného odbûru a obsahu tûÏk˘ch kovÛ v nich 
obsaÏen˘ch

3.1.4.3.D Zajistit, aby spotfiebitel mohl baterie nebo akumulátory V˘robci  Kapitola 
po upotfiebení ze zafiízení, v kterém jsou zabudovány, pfiípadnû a dovozci 3.2.1.1.6
vyÏadují zabudování baterie a akumulátory, snadno vyjmout

3.1.4.3.E Informovat spotfiebitele o nebezpeãích spojen˘ch V˘robci  Kapitola 
s protiprávním odstraÀováním upotfieben˘ch baterií a dovozci 3.2.1.1.6 
a akumulátorÛ

3.1.4.3.F UplatÀovat pfii sbûru, shromaÏìování a tfiídûní pouÏit˘ch baterií Povinné osoby Kapitola 
a akumulátorÛ postupy umoÏÀující zvy‰ování úãinnosti  3.2.1.1.6 
zpûtného odbûru a jejich vyuÏití

3.1.4.3.G NedováÏet baterie a akumulátory, které obsahují více V˘robci  Kapitola 
neÏ 0,0005 hm. % rtuti (mimo knoflíkové baterie a ãlánky a dovozci 3.2.1.1.6
sestavené z knoflíkov˘ch ãlánkÛ, jejichÏ obsah rtuti nepfievy‰uje 
2 hm. %), vãetnû pfiípadÛ, kdy jsou tyto baterie a akumulátory 
zabudovány do zafiízení

3.1.4.3.H Nahrazovat pfii v˘robû baterií a akumulátorÛ nebezpeãné V˘robci Kapitola 
materiály a sloÏky ménû nebezpeãn˘mi, s lep‰ími moÏnostmi 3.2.1.1.6
jejich recyklace (minimálnû v souladu s limity vymezen˘mi 
v pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisech)

3.1.4.3.I VyuÏívat v‰echny formy dobrovoln˘ch aktivit vedoucích Kraj, pÛvodci Kapitoly 
k naplnûní strategick˘ch cílÛ odpadÛ, 3.2.1.1.6,

povinné osoby 3.2.1.11

Opatfiení
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3.1.4.4 Kaly z ãistíren odpadních vod

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) Právnická osoba a fyzická osoba, která uÏívá pÛdu, je povinna pouÏívat pouze upravené kaly s ohledem na
nutriãní potfieby rostlin a za podmínek stanoven˘ch tímto zákonem a provádûcím právním pfiedpisem (§ 33
odst. 1).

c) PÛvodce kalÛ je povinen stanovit program pouÏití kalÛ a v tomto programu doloÏit splnûní podmínek pou-
Ïití kalÛ stanoven˘ch tímto zákonem a provádûcím právním pfiedpisem (§ 33 odst. 2).

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost Smûrná ãást opatfiení

3.1.4.4.A Omezovat produkci kontaminovan˘ch kalÛ Provozovatelé Kapitola 
z ãistíren komunálních odpadních vod âOV 3.2.1.8  

3.1.4.4.B Stanovit program pouÏití kalÛ na zemûdûlskou pÛdu Provozovatelé  Kapitola 
âOV 3.2.1.1.3 

3.1.4.4.C Usilovat o energetické vyuÏití bioplynu u ãistíren Provozovatelé Kapitola 
s odpovídající produkcí kalÛ âOV 3.2.1.1.3 

Opatfiení

âíslo cíle 3.1.4.4.I

Název cíle Zv˘‰it vyuÏití kalÛ ãistíren odpadních vod (âOV) zejména v zemûdûlství, pro rekultivace,
kompostování a v˘robu alternativních paliv*)

Indikátor Podíl vyuÏit˘ch kalÛ âOV

Cílová hodnota Není kvantifikace

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/ 2001 Sb., pfi. 21); evidence ProgramÛ pouÏití kalÛ na zemûdûlskou pÛdu 
(Vyhl. ã. 382/2001 Sb., § 5)

Strategické cíle

*) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)
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3.1.4.5 Odpady z v˘roby oxidu titaniãitého

Net˘ká se Pardubického kraje

3.1.4.6 Odpady azbestu

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) PÛvodce odpadÛ obsahujících azbest a oprávnûná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou
povinni zajistit, aby pfii tomto nakládání nebyla z odpadÛ do ovzdu‰í uvolÀována azbestová vlákna nebo
azbestov˘ prach a aby nedo‰lo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna (§ 35 odst. 1).

c) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestov˘ prach lze ukládat pouze na skládky k tomu urãené.
Odpady musí b˘t upraveny, zabaleny, pfiípadnû po uloÏení na skládku okamÏitû zakryty. Provozovatel
skládky je povinen zajistit, aby se ãástice azbestu nemohly uvolÀovat do ovzdu‰í (§ 35 odst. 2).

âíslo cíle 3.1.4.6.I

Název cíle Zabránit rozptylu azbestu a azbestov˘ch vláken do sloÏek Ïivotního prostfiedí*)

Indikátor Zabránit rozptylu azbestu a azbestov˘ch vláken do sloÏek Ïivotního prostfiedí*)

Cílová hodnota Není kvantifikace

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence kontrolních zpráv âIÎP a ObÚ

Strategické cíle

*) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost Smûrná ãástopatfiení

3.1.4.6.A Zabránit rozptylu azbestu a azbestov˘ch vláken  PÛvodce odpadu, Kapitola 
do sloÏek Ïivotního prostfiedí oprávnûná osoba 3.2.1.1.8

3.1.4.6.B VyuÏívat v‰echny formy dobrovoln˘ch aktivit  Kraj, pÛvodci Kapitoly 
vedoucích k naplnûní strategick˘ch cílÛ odpadÛ, povinné osoby 3.2.1.1.8,

3.2.1.11

Opatfiení
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3.1.4.7 Autovraky

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) KaÏd ,̆ kdo se zbavuje autovraku, je povinen pfiedat autovrak pouze osobám, které jsou provozovateli zafií-
zení ke sbûru, v˘kupu, zpracování, vyuÏívání nebo odstraÀování autovrakÛ (§ 37 odst. 1, novelizace).

c) Souhlas podle § 14 odst. 1 k provozování zafiízení ke sbûru anebo zpracování vybran˘ch autovrakÛ mÛÏe
krajsk˘ úfiad udûlit za podmínek stanoven˘ch tímto zákonem pouze právnické osobû nebo fyzické osobû
oprávnûné k podnikání, které byl na tuto ãinnost vydán certifikát podle zvlá‰tního právního pfiedpisu; plat-
nost tohoto souhlasu zaniká téÏ s platností certifikátu.

d) Pfied odstranûním autovraku musí z nich b˘t vyjmuty souãásti obsahující olovo, rtuÈ, kadmium a ‰estimoc-
n˘ chrom a souãásti obsahující provozní náplnû (§ 37 odst. 3).

e) Akreditovaní dovozci, popfiípadû jejich právní nástupci a v˘robci jsou povinni (§ 37b odst. 1, novelizace):
– poskytovat zpracovatelÛm v‰echny informace, které jsou nutné k vûcnû správnému a ekologicky ‰etrné-

mu zpracování autovraku ve formû pfiíruãek nebo na technickém nosiãi dat,
– zajistit na vlastní náklady systém sbûru, zpracování, vyuÏití a odstranûní autovrakÛ s pfiimûfienou husto-

tou sbûrn˘ch míst, nebo je vytvofiit ãi doplnit, a to s úãinností ke dni úãinnosti tohoto zákona pro vozidla
uvedená na trh v âR od 1. 7. 2002 a dnem 1. 1. 2007 pro vozidla uvedená na trh v âR pfied datem 1. 7. 2002,
pfiiãemÏ hustota sbûrn˘ch míst je povaÏována za pfiimûfienou, pokud prÛmûrná vzdálenost k tûmto mís-
tÛm na území krajÛ není vût‰í neÏ prÛmûrná vzdálenost k prodejnám nov˘ch vozidel na území krajÛ.

f) Subjekty trhu (v˘robci, prodejci, oprávnûné osoby, poji‰Èovny) dosáhnou níÏe uveden˘ch cílÛ:
– zajistit, Ïe nejpozdûji od 1. 1. 2006 budou ve‰keré autovraky vyuÏity nejménû v mífie 85% prÛmûrné

hmotnosti vozidel pfievzat˘ch za rok a opûtovnû pouÏity a materiálovû vyuÏity v mífie nejménû 80% prÛ-
mûrné hmotnosti vozidel pfievzat˘ch za rok, s v˘jimkou vybran˘ch vozidel vyroben˘ch pfied 1. 1. 1980,
pro které je míra vyuÏití stanovena na 75 % a míra opûtovného pouÏití a materiálového vyuÏití na 70 %,

– zajistit, Ïe nejpozdûji od 1. 1. 2015 budou ve‰keré autovraky vyuÏity nejménû v mífie 95% prÛmûrné
hmotnosti vozidel pfievzat˘ch za rok a opûtovnû vyuÏity a materiálovû vyuÏity v mífie nejménû 85% prÛ-
mûrné hmotnosti vozidel pfievzat˘ch za rok.

g) KaÏd˘ v˘robce a akreditovan˘ dovozce je povinen odebírat vozidla vlastní znaãky nebo znaãky svého práv-
ního pfiedchÛdce (§ 37b odst. 2, novelizace).

Novelizovan˘ zákon ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmûnû zá-
kona ã. 168/1999 Sb. , o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla.

Îádost o vyfiazení vozidla z evidence motorov˘ch vozidel musí b˘t doloÏena potvrzením o pfiedání vozidla
osobû oprávnûné ke sbûru ãi zpracování vybran˘ch autovrakÛ podle zákona o odpadech.
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âíslo cíle 3.1.4.7.I

Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití autovrakÛ*)

Indikátor I Podíl opûtovnû pouÏívané a vyuÏívané hmotnosti v‰ech autovrakÛ pfievzat˘ch 
za kalendáfiní rok

Indikátor II Podíl opûtovnû pouÏívané a materiálovû vyuÏívané hmotnosti v‰ech autovrakÛ 
pfievzat˘ch za kalendáfiní rok

Cílová hodnota I Autovraky vozidel vyroben˘ch po 1. 1. 1980:
85 % prÛmûrné hmotnosti od 1. 1. 2006,
95 % prÛmûrné hmotnosti od 1. 1. 2015;
Autovraky vozidel vyroben˘ch pfied 1. 1. 1980:
75 % prÛmûrné hmotnosti od 1. 1. 2006

Cílová hodnota II Autovraky vozidel vyroben˘ch po 1. 1. 1980:
80 % prÛmûrné hmotnosti od 1. 1. 2006, 85% prÛmûrné hmotnosti od 1. 1. 2015
Autovraky vozidel vyroben˘ch pfied 1. 1. 1980:
70 % prÛmûrné hmotnosti od 1. 1. 2006

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; Centrální registr motorov˘ch vozidel;
evidence kontrolních zpráv âIÎP a ObÚ

Strategické cíle

*) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost Smûrná ãástopatfiení

3.1.4.7.A Vypracovat a uplatÀovat systém certifikace právnick˘ch Stát Kapitola 
osob nebo fyzick˘ch osob oprávnûn˘ch k podnikání, 3.2.1.1.7
které provozují zafiízení ke sbûru anebo zpracování 
vybran˘ch autovrakÛ

3.1.4.7.B Zfiídit a provozovat zvlá‰tní úãet SFÎP urãen˘ pro Stát Kapitola 
nakládání s vybran˘mi autovraky 3.2.1.5

3.1.4.7.C Vypracovat a uplatÀovat systém odhlá‰ení vozidla  Stát Kapitola 
z evidence pouze po pfiedloÏení potvrzení o pfievzetí 3.2.1.1.7
vozidla do certifikovaného zafiízení

3.1.4.7.D Zajistit na vlastní náklady systém sbûru a zpracování V˘robci, prodejci, Kapitola 
vybran˘ch autovrakÛ a v rámci technick˘ch moÏností oprávnûné osoby, 3.2.1.1.7
i sbûru odpadních pouÏit˘ch souãástí odstraÀovan˘ch poji‰Èovny
pfii opravách osobních automobilÛ

3.1.4.7.E Stanovit místa pro umístûní vozidel vyfiazen˘ch Obce Kapitola 
z evidence motorov˘ch vozidel, kde nedojde 3.2.1.1.7
k po‰kození ãi ohroÏení Ïivotního prostfiedí ani 
k naru‰ení estetického vzhledu obce ãi zvlá‰tû chránûné 
ãásti pfiírody a krajiny a nebude ohroÏovat bezpeãnost 
a plynulost provozu na pozemních komunikacích

3.1.4.7.E UmisÈovat vozidlo vyfiazené z evidence na místo Vlastník Kapitola 
urãeného obcí ãi uÏivatel vozidla 3.2.1.1.7

Opatfiení
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3.1.4.8 Stavební a demoliãní odpady

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost v mezích dan˘ch tímto zákonem zajis-
tit pfiednostnû vyuÏití odpadÛ pfied jejich odstranûním. Materiálové vyuÏití odpadÛ má pfiednost pfied jin˘m
vyuÏitím odpadÛ (§ 11 odst. 1).

c) Splnûní povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyÏaduje, jestliÏe v daném ãase a místû neexistují technické
nebo ekonomické pfiedpoklady pro její splnûní a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodáfi-
ství (§ 11 odst. 2).

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost Smûrná ãástopatfiení

3.1.4.8.A Zajistit sbûr a vyuÏití stavebních a demoliãních odpadÛ PÛvodci odpadÛ Kapitola 
3.2.1.1.8 

3.1.4.8.B VyuÏívat v‰echny formy dobrovoln˘ch aktivit vedoucích Kraj, pÛvodci odpadÛ, Kapitoly 
k naplnûní strategick˘ch cílÛ povinné osoby 3.2.1.1.8,

3.2.1.11

Opatfiení

âíslo cíle 3.1.4.8.I

Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití stavebních a demoliãních odpadÛ*)

Indikátor Podíl vyuÏit˘ch stavebních a demoliãních odpadÛ ze vznikajících stavebních a demoliãních
odpadÛ

Cílová hodnota 50 % hmotnosti do 31. 12. 2005
75 % hmotnosti do 31. 12. 2012

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 20) 

âíslo cíle 3.1.4.8.II

Název cíle Zne‰kodÀovat ve‰keré nebezpeãné stavební a demoliãní odpady po úpravû 
na skládkách nebezpeãn˘ch odpadÛ**)

Indikátor Podíl nebezpeãn˘ch stavebních a demoliãních odpadÛ ze vznikajících nebezpeãn˘ch 
stavebních a demoliãních odpadÛ

Cílová hodnota 100 % do 31. 12. 2005

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 20) 

Strategické cíle

**) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)
**) Koncepce odpadového hospodáfiství Pardubického kraje
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3.1.4.9 Záfiivky

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) Povinnost zajistit zpûtn˘ odbûr záfiivek (v˘bojek) má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnûná
k podnikání, která záfiivky (v˘bojky) vyrábí nebo dováÏí (povinná osoba) (§ 38 odst. 3).

c) Povinná osoba mÛÏe na základû písemné dohody s obcí vyuÏít ke splnûní své povinnosti systém sbûru a tfií-
dûní komunálních odpadÛ stanoven˘ touto obcí (§ 38 odst. 6).

d) Zpûtn˘ odbûr záfiivek (v˘bojek) musí b˘t proveden bez nároku na úplatu za tento odbûr od spotfiebitele,
v pfiípadû uvedeném v odstavci 6 i od obce (§ 38 odst. 7).

e) Povinná osoba je povinna zajistit vyuÏití nebo odstranûní zpûtnû odebran˘ch záfiivek (v˘bojek) v souladu
s tímto zákonem a provádûcími právními pfiedpisy (§ 38 odst. 8).

âíslo cíle 3.1.4.9.I

Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití záfiivek*)

Indikátor Podíl vyuÏit˘ch pouÏit˘ch záfiivek ze vznikajících odpadních záfiivek

Cílová hodnota 80 % hmotnosti do 31. 12. 2005
90 % hmotnosti do 31. 12. 2010

Zdroje dat Krajské informaãní systémy o odpadech/ISO II; evidence roãních zpráv o plnûní povinnosti
zpûtného odbûru (Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 19)

Strategické cíle

*) Koncepce odpadového hospodáfiství Pardubického kraje 

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost Smûrná ãástopatfiení

3.1.4.9.A Zajistit zpûtn˘ odbûr a vyuÏití pouÏit˘ch záfiivek  PÛvodci odpadÛ, Kapitola 
bez nárokÛ na úplatu povinné osoby 3.2.1.1.6 

3.1.4.9.B Informovat spotfiebitele o zpÛsobu zaji‰tûní zpûtného Povinné osoby, Kapitola 
odbûru pouÏit˘ch záfiivek poslední prodejce 3.2.1.1.6 

3.1.4.9.C Zajistit sbûr a vyuÏití pouÏit˘ch záfiivek Oprávnûné osoby Kapitola 
3.2.1.1.6 

3.1.4.9.D VyuÏívat v‰echny formy dobrovoln˘ch aktivit vedoucích Kraj, pÛvodci odpadÛ, Kapitoly 
k naplnûní strategick˘ch cílÛ povinné osoby 3.2.1.1.6,

3.2.1.11

Opatfiení
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3.1.4.10 Pneumatiky

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) Povinnost zajistit zpûtn˘ odbûr pneumatik má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnûná k podniká-
ní, která pneumatiky vyrábí nebo dováÏí (povinná osoba) (§ 38 odst. 3).

c) Povinná osoba mÛÏe na základû písemné dohody s obcí vyuÏít ke splnûní své povinnosti systém sbûru a tfií-
dûní komunálních odpadÛ stanoven˘ touto obcí (§ 38 odst. 6).

d) Zpûtn˘ odbûr pneumatik musí b˘t proveden bez nároku na úplatu za tento odbûr od spotfiebitele, v pfiípa-
dû uvedeném v odstavci 6 i od obce (§ 38 odst. 7).

e) Povinná osoba je povinna zajistit vyuÏití nebo odstranûní zpûtnû odebran˘ch pneumatik v souladu s tímto
zákonem a provádûcími právními pfiedpisy (§ 38 odst. 8).

âíslo cíle 3.1.4.10.I

Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití pneumatik*)

Indikátor Podíl vyuÏit˘ch pouÏit˘ch pneumatik z prodan˘ch pneumatik v klouzavém prÛmûru 
za léta 2002 – 2004

Cílová hodnota 90 % hmotnosti do 31. 12. 2005
100 % hmotnosti do 31. 12. 2010

Zdroje dat Krajské informaãní systémy o odpadech/ISO II; evidence roãních zpráv o plnûní povinnosti 
zpûtného odbûru (Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 19)

Strategické cíle

*) Koncepce odpadového hospodáfiství Pardubického kraje 

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost Smûrná ãástopatfiení

3.1.4.10.A Zajistit zpûtn˘ odbûr a vyuÏití pouÏit˘ch pneumatik  PÛvodci odpadÛ, Kapitola 
bez nárokÛ na úplatu povinné osoby 3.2.1.1.6 

3.1.4.10.B Informovat spotfiebitele o zpÛsobu zaji‰tûní zpûtného Povinné osoby, Kapitola 
odbûru pouÏit˘ch pneumatik poslední prodejce 3.2.1.1.6 

3.1.4.10.C Zajistit sbûr a vyuÏití pouÏit˘ch pneumatik Oprávnûné osoby Kapitola 
3.2.1.1.6 

3.1.4.10.D VyuÏívat v‰echny formy dobrovoln˘ch aktivit Kraj, pÛvodci odpadÛ, Kapitoly 
vedoucích k naplnûní strategick˘ch cílÛ povinné osoby 3.2.1.1.6,

3.2.1.11

Opatfiení
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3.1.4.11 Elektro‰rot

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) Povinnost zajistit zpûtn˘ odbûr chladniãek pouÏívan˘ch v domácnostech má právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávnûná k podnikání, která chladniãky pouÏívané v domácnostech vyrábí nebo dováÏí (povinná
osoba) (§ 38 odst. 3).

c) Povinná osoba mÛÏe na základû písemné dohody s obcí vyuÏít ke splnûní své povinnosti systém sbûru a tfií-
dûní komunálních odpadÛ stanoven˘ touto obcí (§ 38 odst. 6).

d) Zpûtn˘ odbûr chladniãek pouÏívan˘ch v domácnostech musí b˘t proveden bez nároku na úplatu za tento
odbûr od spotfiebitele, v pfiípadû uvedeném v odstavci 6 i od obce (§ 38 odst. 7).

e) Povinná osoba je povinna zajistit vyuÏití nebo odstranûní zpûtnû odebran˘ch chladniãek pouÏívan˘ch v do-
mácnostech v souladu s tímto zákonem a provádûcími právními pfiedpisy (§ 38 odst. 8).

Smûrnice EPaR 2002/96/ES o odpadních elektronick˘ch a elektrick˘ch zafiízeních (OEEZ)

a) OEEZ ze soukrom˘ch domácností se rozumí OEEZ, které pochází ze soukrom˘ch domácností a z Ïivno-
stensk˘ch, prÛmyslov˘ch, institucionálních a jin˘ch zdrojÛ, které jsou sv˘m charakterem a velikostí podob-
né soukrom˘m domácnostem (ãl. 3 písm. k).

b) Do 13. 8. 2005 budou zfiízeny systémy, které umoÏní koneãn˘m drÏitelÛm a distributorÛm bezplatnû vracet
OEEZ ze soukrom˘ch domácností; bude zaji‰tûna dostupnost a pfiístupnost nezbytn˘ch sbûrn˘ch zafiízení,
zejména vzhledem k hustotû populace (ãl. 5 odst. 2a).

c) Distributofii pfii dodávce nov˘ch v˘robkÛ zodpovídají za zaji‰tûní bezplatného vracení tûchto odpadÛ na zá-
kladû „jeden-za-jeden“ po stejné období, jaké má zafiízení ekvivalentního typu plnit stejnou funkci jako do-
dávan˘ v˘robek (ãl. 5 odst. 2b).

d) Ve‰kerá sebraná OEEZ budou pfiedána autorizovan˘m zpracovatelsk˘m zafiízením (ãl. 5 odst. 4).
e) Do 31. 12. 2006 dosáhne míra oddûleného sbûru OEEZ v prÛmûru nejménû 4 kg ze soukrom˘ch domác-

ností na osobu a rok.
f) Do 31. 12. 2006 budou v˘robci, dovozci a prodejci plnit cíle vyuÏití, opûtovného pouÏití a recyklace (ãl. 7

odst. 2).
g) Do 13. 8. 2005 v˘robci, dovozci a prodejci budou financovat sbûr, zpracování a vyuÏití a environmentálnû

‰etrné odstranûní OEEZ ze soukrom˘ch domácností uloÏené ve sbûrn˘ch zafiízeních (ãl. 8 odst. 1).
h) U v˘robkÛ uveden˘ch na trh po 13. 8. 2005 musí kaÏd˘ v˘robce, dovozce a prodejce odpovídat za financo-

vání ve vztahu k odpadÛm z vlastních v˘robkÛ (ãl. 8 odst. 2).
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âíslo cíle 3.1.4.11.I

Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití pouÏit˘ch chladniãek pouÏívan˘ch v domácnostech 

Indikátor Podíl chladniãek pouÏívan˘ch v domácnostech na celkovém poãtu chladniãek pouÏívan˘ch
v domácnostech uveden˘ch na trh v daném roce

Cílová hodnota Není kvantifikován

Zdroje dat Krajské informaãní systémy o odpadech/ISO II; evidence roãních zpráv o plnûní povinnosti
zpûtného odbûru (Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 19)

âíslo cíle 3.1.4.11.II

Název cíle Zajistit sbûr a vyuÏití odpadních elektronick˘ch a elektrick˘ch zafiízení (OEEZ)*)

Indikátor I PrÛmûrná míra oddûleného sbûru

Indikátor II Míra vyuÏití OEEZ

Indikátor III Míra opûtovného pouÏití a recyklace OEEZ

Indikátor IV

Cílová hodnota I 4 kg OEEZ ze soukrom˘ch domácností/osobu/rok do 31. 12. 2006

Cílová hodnota II OEEZ spadající do kategorie pfiílohy IA prÛmûrné hmotnosti:
1 a 10 – 80 %
2, 3, 4, 5, 6, 7 – 75 %; do 31. 12. 2006

Cílová hodnota III OEEZ spadající do kategorie pfiílohy IA prÛmûrné hmotnosti:
1 a 10 – 75 %
2, 3, 4, 5, 6, 7 – 65 %
v˘bojky – 85 % 

Zdroje dat Krajské informaãní systémy o odpadech/ISO II; evidence roãních zpráv o plnûní povinnosti
zpûtného odbûru (Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 19)

Strategické cíle

*) Smûrnice EPaR 2002/96/ES o odpadních elektronick˘ch a elektrick˘ch zafiízeních

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost Smûrná ãástopatfiení

3.1.4.11.A Zajistit zpûtn˘ odbûr a vyuÏití pouÏit˘ch chladniãek PÛvodci odpadÛ, Kapitola 
pouÏívan˘ch v domácnostech bez nárokÛ na úplatu povinné osoby 3.2.1.1.9 

3.1.4.11.B Informovat spotfiebitele o zpÛsobu zaji‰tûní zpûtného Povinné osoby, Kapitola 
odbûru pouÏit˘ch chladniãek pouÏívan˘ch v domácnostech poslední prodejce 3.2.1.1.9 

3.1.4.11.C Zajistit sbûr a vyuÏití pouÏit˘ch chladniãek pouÏívan˘ch Oprávnûné osoby Kapitola 
v domácnostech 3.2.1.1.9 

3.1.4.11.D VyuÏívat v‰echny formy dobrovoln˘ch aktivit vedoucích PÛvodci odpadÛ Kapitoly 
k naplnûní strategick˘ch cílÛ 3.2.1.1.9,

3.2.1.11

3.1.4.11.E Vypracovat a uplatÀovat systém certifikace právnick˘ch osob Stát Kapitola 
nebo fyzick˘ch osob oprávnûn˘ch k podnikání, které provozují 3.2.1.1.9
zafiízení ke zpracování OEEZ

3.1.4.11.F Zajistit bezplatn˘ systém sbûru OEEZ do 13. 8. 2005 Povinné osoby Kapitola 3.2.1.1.9

3.1.4.11.G Zajistit systém zpracování OEEZ Povinné osoby Kapitola 3.2.1.1.9

3.1.4.11.H Zajistit financování sbûru, zpracování, vyuÏití Povinné osoby Kapitola 3.2.1.5
a environmentálnû ‰etrného odstranûní OEEZ od 13. 8. 2005

3.1.4.11.I Stimulovat spotfiebitele k úãasti na sbûru OEEZ Vefiejná správa Kapitola 3.2.1.9

Opatfiení
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3.1.4.12 Zdravotnické odpady

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti (§ 10 odst. 1).

b) Nakládání s nebezpeãn˘mi odpady se fiídí téÏ zvlá‰tními právními pfiedpisy platn˘mi pro v˘robky, látky
a pfiípravky se stejn˘mi nebezpeãn˘mi vlastnostmi, pokud není v tomto zákonû nebo provádûcích právních
pfiedpisech k nûmu stanoveno jinak (§ 12 odst. 1).

c) Ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech je mí‰ení nebezpeãn˘ch odpadÛ navzájem nebo s ostatními odpady pfiípustné
pouze se souhlasem krajského úfiadu pfiíslu‰ného podle místa nakládání s odpady (§ 12 odst. 5).

d) Pokud jiÏ do‰lo ke smí‰ení nebezpeãn˘ch odpadÛ navzájem nebo s ostatními odpady, musí b˘t provedeno
jejich roztfiídûní, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zaji‰tûní ochrany
Ïivotního prostfiedí a zdraví lidu (§ 12 odst. 6).

e) Balení nebezpeãn˘ch odpadÛ se fiídí pfiimûfienû zvlá‰tními právními pfiedpisy (§ 13 odst. 1).

Zákon ã. 258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví
(Vyhl. ã. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky pfiedcházení vzniku a ‰ífiení infekãních nemocí a hygienic-
ké poÏadavky na provoz zdravotnick˘ch zafiízení a ústavÛ sociální péãe)

a) Zdravotnické zafiízení jako pÛvodce odpadÛ je povinno plnit povinnosti dané zákonem ã. 185/2001 Sb.,
o odpadech.

b) Provozní fiád jednotliv˘ch pracovi‰È musí obsahovat pokyny pro: separaci odpadÛ v místû vzniku, znaãení
obalÛ, dekontaminaci odpadÛ, sbûr odpadÛ, místa urãená k shromaÏìování nebo skladování odpadÛ, zpÛ-
sob odvozu odpadÛ, postup pfii rozsypání odpadÛ, pracovní pomÛcky, první pomoc pfii poranûní, zodpo-
vûdné osoby.

âíslo cíle 3.1.4.12.I

Název cíle Spalovat odpady ze zdravotnictví a veterinární péãe (mimo 180110)*)

Indikátor Podíl spálen˘ch odpadÛ ze zdravotnictví a veterinární péãe ze vznikajících odpadÛ 
ze zdravotnictví a veterinární péãe

Cílová hodnota 100 % hmotnosti do 31. 12. 2005

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 20) 

Strategické cíle

*) Koncepce odpadového hospodáfiství Pardubického kraje 

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost Smûrná ãástopatfiení

3.1.4.12.A Zajistit sbûr a energetické vyuÏití odpadÛ PÛvodci odpadÛ Kapitola 
ze zdravotnictví a veterinární péãe 3.2.1.1.10 

Opatfiení
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3.1.5 ZÁSADY PRO VYTVÁ¤ENÍ JEDNOTNÉ A P¤IMù¤ENÉ SÍTù
ZA¤ÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zafiízeních, která jsou
k nakládání s odpady podle tohoto zákona urãena. Pfii tomto nakládání s odpady nesmí b˘t ohroÏeno lid-
ské zdraví ani ohroÏováno nebo po‰kozováno Ïivotní prostfiedí a nesmûjí b˘t pfiekroãeny limity zneãi‰Èo-
vání stanovené zvlá‰tním právním pfiedpisem (§ 12 odst. 2).

b) K pfievzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávnûna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnû-
ná k podnikání, která je provozovatelem zafiízení k vyuÏití nebo odstranûní nebo k sbûru nebo k v˘kupu ur-
ãeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zafiízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek
stanoven˘ch v § 17 téÏ obec (§ 12 odst. 3).

c) Zafiízení k vyuÏívání, odstraÀování, sbûru nebo v˘kupu odpadÛ lze provozovat pouze na základû rozhod-
nutí krajského úfiadu, kter˘m je udûlen souhlas k provozování tohoto zafiízení a s jeho provozním fiádem.
V fiízení pfiedcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajsk˘ úfiad posoudit v‰echna zafiízení, která s tû-
mito ãinnostmi souvisejí (§ 14 odst. 1).

d) V zafiízeních, která nejsou podle tohoto zákona urãena k nakládání s odpady, je moÏné vyuÏívat pouze od-
pady, které splÀují poÏadavky stanovené pro vstupní suroviny, a pfii nakládání s tûmito odpady nesmûjí b˘t
poru‰eny zvlá‰tní právní pfiedpisy, v s souladu s nimiÏ je zafiízení provozováno, a právní pfiedpisy na ochra-
nu zdraví lidí a Ïivotního prostfiedí. K provozování takov˘chto zafiízení není poÏadován souhlas k provozo-
vání zafiízení podle odstavce 1 (§ 14 odst. 2).

Integrovan˘ systém nakládání s odpady na území Pardubického kraje bude vytváfien s vyuÏitím následujících
opatfiení:
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âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost

ZpÛsob 
opatfiení realizace

3.1.5.A V maximální moÏné mífie vyuÏívat stávající systémy nakládání PÛvodci odpadÛ Kapitoly 
s odpady, pokud vyhovují poÏadavkÛm právního fiádu 3.2.1.1.0,

3.2.1.2 

3.1.5.B Nová zafiízení navrhovat v souladu s nejlep‰ími dostupn˘mi Oprávnûné osoby Kapitola 
technikami a technologiemi a podmínkami zákona 3.2.1.2 
ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

3.1.5.C Preferovat integrované systémy nakládání s odpady, Vefiejná správa Kapitoly 
tzn. komplexní regionální systémy za pfiedpokladu zaji‰tûní 3.2.1.2,
logistiky, odbytu v˘stupÛ a ekonomické rentability 3.2.1.5 

3.1.5.D Prokázat ekonomickou rentabilitu = konkurenceschopnost Oprávnûné osoby Kapitola 
navrhovaného zafiízení vzhledem ke kapacitû a provozu zafiízení 3.2.1.7 
za dan˘ch podmínek financování investice a provozu

3.1.5.E Zapracovat prostorové poÏadavky nov˘ch zafiízení Vefiejná správa Kapitola 
do územnû-plánovací dokumentace v‰ech stupÀÛ 3.2.1.3 

3.1.5.F NeohroÏovat provozem zafiízení lidské zdraví Oprávnûné osoby Kapitola 
a jednotlivé sloÏky Ïivotního prostfiedí 3.2.1.2 

3.1.5.G Podpofiit existenci zafiízení, u kterého bude ekonomicky Vefiejná správa Kapitoly 
a technicky prokázána úãelnost jeho provozování 3.2.1.2,
na celostátní úrovni, vzhledem k pfiimûfienosti stávající sítû 3.2.1.6 
zafiízení po pfiedbûÏném projednání s kraji

3.1.5.H Stanovit podmínky pro materiálové vyuÏívání odpadÛ v dal‰ích Vefiejná správa Kapitola 
vhodn˘ch zafiízeních, která nejsou vedena jako zafiízení 3.2.1.2 
na vyuÏívání odpadÛ ve smyslu zákona

3.1.5.I Zajistit potfiebné kapacity pro úpravu odpadÛ vhodn˘ch Oprávnûné osoby Kapitoly 
pro zpracování na alternativní palivo 3.2.1.1.3,

3.2.1.1.4

3.1.5.J Zajistit vyuÏívání vhodné a dostupné technologie k vyuÏívání Oprávnûné osoby Kapitoly 
alternativních paliv vyroben˘ch z odpadÛ a spoluspalování 3.2.1.1.3,
jinak nevyuÏiteln˘ch odpadÛ 3.2.1.1.4

3.1.5.K Usilovat na v‰ech úrovních vefiejné správy o efektivní zmûny Vefiejná správa Kapitoly 
v fiízení odpadového hospodáfiství vedoucí ke zv˘‰ení 3.2.1.3,
kvality fiízení a odpovûdnosti pfii rozhodování 3.2.1.1.4

3.1.5.L Usilovat na v‰ech úrovních o zv˘‰ení kvality sluÏeb Vefiejná správa Kapitola 
poskytovan˘ch oprávnûn˘mi osobami 3.2.1.2 

Opatfiení
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Orientaãní
âíslo Název standard technické Poãet v kraji

vybavenosti území

KOMUNÁLNÍ ODPADY

3.1.5.1.0 Pfiekládací stanice smûsného komunálního odpadu Kapitola 3 
3.2.1.1.0

3.1.5.1.1 Nádoby pro separovan˘ sbûr odpadního papíru Kapitola 9 600
3.2.1.1.1

3.1.5.1.2 Nádoby pro separovan˘ sbûr odpadních plastÛ Kapitola 8 100
3.2.1.1.1

3.1.5.1.3 Nádoby pro separovan˘ sbûr odpadního skla Kapitola 5 800
(dvojice pro ãiré a barevné) 3.2.1.1.1

3.1.5.1.4 Tfiídicí a lisovací technika pro separovan˘ sbûr Kapitola 2
3.2.1.1.1

3.1.5.1.5 Zafiízení pro zpracování odpadních plastÛ (roz‰ífiení) Kapitola 1
3.2.1.1.1

3.1.5.1.6 Sbûrné dvory Kapitola 55
3.2.1.1.2

3.1.5.1.7 Integrované sbûrné dvory Kapitola 12
3.2.1.1.2

3.1.5.1.8 Nádoby pro domácí kompostování Kapitola 78 000
3.2.1.1.3

3.1.5.1.9 Kotle pro energetické vyuÏití odpadního dfieva Kapitola 3
3.2.1.1.3

3.1.5.1.10 Zafiízení na energetické vyuÏití zbytkového Kapitola 1
komunálního odpadu 3.2.1.1.3

3.1.5.1.11 Zafiízení pro odstraÀování zbytkového Kapitola 3
komunálního odpadu (skládky) 3.2.1.1.11

OSTATNÍ ODPADY

3.1.5.1.12 Bioplynové stanice Kapitola Podle trÏních
3.2.1.1.3 podmínek

3.1.5.1.13 PrÛmyslová kompostárna Kapitola Podle trÏních
3.2.1.1.3 podmínek

3.1.5.1.14 PrÛmyslová zafiízení pro energetické vyuÏití (spoluspalování) Kapitola 1
vybran˘ch spaliteln˘ch odpadÛ 3.2.1.1.3

3.1.5.1.15 Zafiízení pro odstraÀování zbytkového odpadu (skládky) Kapitola 5
3.2.1.1.11

NEBEZPEâNÉ ODPADY

3.1.5.1.16 Zafiízení pro dekontaminaci (ropné látky, tûÏké kovy) Kapitola 1
3.2.1.1.4

3.1.5.1.17 Zafiízení pro energetické vyuÏití nebezpeãn˘ch odpadÛ Kapitola 1
3.2.1.1.4
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VYBRANÉ ODPADY

3.1.5.1.18 DemontáÏní pracovi‰tû autovrakÛ Kapitola 4 
3.2.1.1.7

3.1.5.1.19 DemontáÏní závod autovrakÛ Kapitola 1
3.2.1.1.7

3.1.5.1.20 Sbûrná místa stavebních a demoliãních odpadÛ Kapitola 15
3.2.1.1.8

3.1.5.1.21 Chránûné dílny pro demontáÏ elektro‰rotu Kapitola 2
3.2.1.1.9

3.1.5.1.22 DemontáÏní závod elektro‰rotu Kapitola 1
3.2.1.1.9

3.1.5.1.23 Zafiízení pro energetické vyuÏití odpadÛ Kapitola 2
ze zdravotnick˘ch zafiízení 3.2.1.1.10

SANACE STAR¯CH ZÁTùÎÍ

3.1.5.1.24 Zafiízení pro sanaci star˘ch zátûÏí území Kapitola Podle rozsahu
3.2.1.1.12 sanací
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3.1.6 PODÍL VYUÎÍVAN¯CH ODPADÒ

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost v mezích dan˘ch tímto zákonem zajis-
tit pfiednostnû vyuÏití odpadÛ pfied jejich odstranûním. Materiálové vyuÏití odpadÛ má pfiednost pfied jin˘m
vyuÏitím odpadÛ (§ 11 odst. 1).

b) Splnûní povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyÏaduje, jestliÏe v daném ãase a místû neexistují technické
nebo ekonomické pfiedpoklady pro její splnûní a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodáfi-
ství (§ 11 odst. 2).

c) Za energetické vyuÏití odpadÛ se spalování odpadÛ povaÏuje pouze tehdy, jestliÏe pouÏit˘ odpad nepotfie-
buje po vlastním zapálení ke spalování podpÛrné palivo a vznikající teplo se pouÏije pro potfiebu vlastní ne-
bo dal‰ích osob, nebo odpad se pouÏije jako palivo nebo jako pfiídavné palivo v zafiízeních na v˘robu ener-
gie nebo materiálÛ za podmínek stanoven˘ch právními pfiedpisy o ochranû ovzdu‰í (§ 23 odst. 1).

d) Spalovny odpadÛ, u nichÏ nejsou splnûny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou zafiízení k odstra-
Àování odpadÛ (§ 23 odst. 2).

âíslo cíle 3.1.6.I

Název cíle Zv˘‰it vyuÏívání odpadÛ s upfiednostnûním recyklace*)

Indikátor Podíl vyuÏit˘ch odpadÛ ze vznikajících odpadÛ 

Cílová hodnota 55 % do roku 2012 

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 20)

Strategické cíle

*) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)

âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost

ZpÛsob 
opatfiení realizace

3.1.6.A Podporovat oddûlen˘ sbûr a materiálové vyuÏití u v‰ech skupin PÛvodci odpadÛ Kapitola 
odpadÛ, kde je to s ohledem na environmentální, technické, 3.2.1.2
ekonomické, odbytové a sociální podmínky moÏné

3.1.6.B Podporovat rozvoj trhu s recyklovan˘mi v˘robky; upfiednostnit Vefiejná správa Kapitola 
v˘robky z recyklovan˘ch materiálÛ a ekologicky ‰etrné v˘robky 3.2.1.2
pfii zadávání zakázek na úrovni orgánÛ vefiejné správy

3.1.6.C PoÏadovat pfii poskytování podpor uvolÀovan˘ch ze státních Vefiejná správa Kapitola 
nebo komunálních rozpoãtÛ v pfiípadech, kde je to vhodné, 3.2.1.2
pouÏití recyklovan˘ch v˘robkÛ nebo v˘robkÛ vyroben˘ch
nízkoodpadovou technologií

3.1.6.D Zajistit zdravotní nezávadnost recyklovan˘ch v˘robkÛ V˘robce Kapitola 
recyklovan˘ch 3.2.1.8
v˘robkÛ

3.1.6.E Nepodporovat v˘stavbu spaloven komunálního odpadu Vefiejná správa Kapitola 
ze státních prostfiedkÛ 3.2.1.2

Opatfiení
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3.1.7 PODÍL ODPADÒ UKLÁDAN¯CH NA SKLÁDKU 

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech

a) Pfii posuzování vhodnosti zpÛsobÛ odstranûní odpadÛ má vÏdy pfiednost zpÛsob, kter˘ zajistí vy‰‰í ochranu
lidského zdraví a je ‰etrnûj‰í k Ïivotnímu prostfiedí. UloÏením na skládku mohou b˘t odstraÀovány pouze
ty odpady, u nichÏ jin˘ zpÛsob odstranûní není dostupn˘ nebo by pfiiná‰el vy‰‰í riziko pro Ïivotní prostfiedí
nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uloÏení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prová-
dûcím právním pfiedpisÛm (§ 11 odst. 3).

b) Na skládky je zakázáno ukládat odpady stanovené provádûcím právním pfiedpisem, odpady, které mohou
mít pfii jejich smí‰ení negativní vliv na Ïivotní prostfiedí, a neupravené odpady, s v˘jimkou odpadÛ stanove-
n˘ch provádûcím právním pfiedpisem, a odpadÛ, u nichÏ ani úpravou nelze dosáhnout sníÏení jejich objemu
nebo sníÏení nebo odstranûní jejich nebezpeãn˘ch vlastností (§ 21 odst. 4).

âíslo cíle 3.1.7.I

Název cíle Omezit odstraÀování odpadÛ skladováním*)

Indikátor Podíl odpadÛ ukládan˘ch na skládky

Cílová hodnota O 20 % hmotnosti do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s v˘hledem dal‰ího postupného
sniÏování

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 20, 21, 23) 

âíslo cíle 3.1.7.II

Název cíle SníÏit skládkování kalÛ âOV**)

Indikátor Podíl skládkovan˘ch kalÛ âOV

Cílová hodnota 0 % do roku 2013

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/ 2001 Sb., pfi. 21); evidence ProgramÛ pouÏití kalÛ na zemûdûlskou pÛdu 
(Vyhl. ã. 382/2001 Sb., § 5)

âíslo cíle 3.1.7.III

Název cíle SníÏit skládkování spaliteln˘ch odpadÛ**)

Indikátor Podíl skládkovan˘ch spaliteln˘ch odpadÛ 

Cílová hodnota 0 % do roku 2010 

Zdroje dat Krajsk˘ informaãní systém o odpadech; evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení 
(Vyhl. ã. 383/2001 Sb., pfi. 20, 21, 23) 

Strategické cíle

**) POH âR – závazná ãást (nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.)
**) Koncepce odpadového hospodáfiství Pardubického kraje
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âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost

ZpÛsob 
opatfiení realizace

3.1.7.A Ukládat odpady na skládky jen v pfiípadû, Ïe s odpady nelze PÛvodce odpadÛ Kapitoly 
v daném místû, ãase a za ekonomicky pfiijateln˘ch podmínek 3.2.1.1.1,
nakládat jin˘m zpÛsobem 3.2.1.1.2,

3.2.1.1.3,
3.2.1.1.1.11

3.1.7.B Zv˘‰it provozní a technologickou úroveÀ provozovan˘ch Provozovatelé Kapitola 
skládek; zpracovat a pfiedloÏit plán úprav skládky do 30. 6. 2004 skládek 3.2.1.1.11 
s cílem sladit provozní a technick˘ stav skládek s podmínkami 
stanoven˘mi právem ES do 16. 7. 2009

3.1.7.C Uzavfiít a rekultivovat skládky, které nejsou dlouhodobû Provozovatelé Kapitola 
schopny plnit zákonné poÏadavky na provoz a technick˘ stav; skládek 3.2.1.1.11 
skládky odpadÛ, které nesplÀují podmínky stanovené zákonem 
o odpadech a provádûcím právním pfiedpisem, provozovat 
nejdéle do 16. 7. 2009 na základû rozhodnutí krajského úfiadu 
v souladu se schválen˘m plánem úprav skládky

3.1.7.D DodrÏovat dÛslednû poÏadavek zákazu ukládání odpadÛ Provozovatelé Kapitoly 
na skládky v‰ech skupin (Vyhl. MÎP ã. 383/2001 Sb., § 11 skládek 3.2.1.1.1,
odst. 13, pfi. 8), vãetnû oddûlenû shromáÏdûn˘ch biologicky 3.2.1.1.2,
rozloÏiteln˘ch odpadÛ s v˘jimkou fie‰ení krizov˘ch situací 3.2.1.1.3,
zpÛsoben˘ch Ïivelními pohromami a jin˘mi mimofiádn˘mi 3.2.1.1.1.11
událostmi 

3.1.7.E Provést provûrku provozu a technického stavu v‰ech Vefiejná Kapitola
provozovan˘ch skládek odpadÛ do 31. 12. 2004 správa 3.2.1.3

3.1.7.F Zajistit u pÛvodcÛ odpadÛ a provozovatelÛ skládek pravidelnou Vefiejná správa Kapitola
kontrolu plnûní povinností postupného omezování celkového 3.2.1.3
mnoÏství odpadÛ ukládan˘ch na skládky a zákaz ukládání 
vybran˘ch druhÛ odpadÛ na skládky

3.1.7.G Podporovat pfiemûnu stávajících skládkov˘ch areálÛ na centra Provozovatelé Kapitola 
komplexního nakládání s odpady, pokud jsou v souladu skládek 3.2.1.1.11 

3.1.7.H Nepodporovat v˘stavbu nov˘ch skládek odpadÛ Vefiejná správa Kapitola 
ze státních prostfiedkÛ 3.2.1.2 

Opatfiení
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3.1.8 STARÉ ZÁTùÎE ÚZEMÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ KRAJE
V MIMO¤ÁDN¯CH SITUACÍCH

Zákon ã. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

a) Pfiípravu na mimofiádné události, provádûní záchrann˘ch a likvidaãních prací a ochranu obyvatelstva zaji‰-
Èují orgány kraje (§ 10).

b) Pfii mimofiádné události vzniklé na území kraje koordinuje záchranné a likvidaãní práce hejtman s vyuÏitím
krizového ‰tábu kraje (§ 11).

c) Krajsk˘ úfiad zpracovává plán k provádûní záchrann˘ch a likvidaãních prací na území kraje, organizuje sou-
ãinnost mezi obecními úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností a dal‰ími správními úfiady a obcemi v kraji, ze-
jména pfii zpracování poplachového plánu integrovaného záchranného systému, zaji‰Èuje havarijní pfiipra-
venost a ovûfiuje ji cviãením (§ 17).

Zákon ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení

a) Za nouzového stavu nebo za stavu ohroÏení republiky lze na nezbytnû nutnou dobu a v nezbytnû nutném
rozsahu mj. rozhodnout o bezodkladném provádûní staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstra-
Àování staveb za úãelem zmírnûní nebo odvrácení vefiejného ohroÏení vypl˘vajícího z krizové situace (§ 5).

b) Za úãelem pfiípravy na krizové situace je hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje oprávnûn vyÏadovat, shromaÏìovat
a evidovat údaje o mnoÏství, sloÏení a umístûní vyrábûn˘ch, pouÏívan˘ch nebo skladovan˘ch nebezpeãn˘ch
látek (§ 15).

âíslo cíle 3.1.8.I

Název cíle Identifikovat, evidovat a prozkoumat v‰echny druhy star˘ch zátûÏí na základû aktivní 
prospekce, vãetnû kategorizace objektivními metodami*)

Indikátor Podíl evidovan˘ch star˘ch zátûÏí 

Cílová hodnota 100 % do roku 2005

Zdroje dat Existující databáze SZÚ a aktualizaãní prÛzkum

âíslo cíle 3.1.8.II

Název cíle Sanace star˘ch zátûÏí*)

Indikátor Podíl sanovan˘ch star˘ch zátûÏí ze v‰ech star˘ch zátûÏí 

Cílová hodnota 100 % do roku 2015

Zdroje dat Existující databáze SZÚ a aktualizaãní prÛzkum

âíslo cíle 3.1.8.III

Název cíle Ochrana Ïivotního prostfiedí a zamezení environmentálních ‰kod v dobû mimofiádn˘ch 
situací a zamezení nezákonného zbavování se odpadu

Indikátor Podíl zákonnû zbavovan˘ch odpadÛ 

Cílová hodnota Ve‰keré vznikající odpady

Zdroje dat Evidence krizov˘ch ‰tábÛ

Strategické cíle

*) Koncepce odpadového hospodáfiství Pardubického kraje
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âíslo 
Název opatfiení Odpovûdnost

ZpÛsob 
opatfiení realizace

3.1.8.A Identifikace a sanace star˘ch zátûÏí území Majitel pozemku Kapitola 
3.2.1.1.12

3.1.8.B Navrhnout systém fiízení odpadového hospodáfiství Kraj Kapitola 
pfied a v dobû mimofiádné situace 3.2.1.1.12 

3.1.8.C Navrhnout systém prevence ‰kod v dobû mimofiádn˘ch situací Kraj Kapitola 
3.2.1.1.12 

Opatfiení
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3.1.9 SOUHRN KAPITOLY 

Závazná ãást fie‰ení Plánu odpadového hospodáfiství Pardubického kraje obsahuje pfiehled strategick˘ch cílÛ,
opatfiení a odpovûdností jednotliv˘ch subjektÛ za jejich realizaci podle stanoven˘ch indikátorÛ a cílov˘ch hodnot.
Plán odpadového hospodáfiství kraje stanovuje zpÛsoby fie‰ení opatfiení v odpovûdnosti vefiejné správy (tabulka
níÏe) a nástroje k podpofie fie‰ení opatfiení v odpovûdnosti ostatních subjektÛ odpadového hospodáfiství kraje.

P¤EHLED OPAT¤ENÍ V ODPOVùDNOSTI VE¤EJNÉ SPRÁVY

âíslo ZpÛsob 
opatfiení

Název opatfiení Odpovûdnost
realizace

OPAT¤ENÍ K P¤EDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADÒ

3.1.1.F VyuÏívat v‰echny formy dobrovoln˘ch aktivit vedoucích PÛvodci odpadÛ, Kapitoly 
k naplnûní strategick˘ch cílÛ kraj 3.2.1.8,

3.2.1.11

3.1.1.I Upfiednostnit ekologicky ‰etrné v˘robky pfii zadávání zakázek Vefiejná správa Kapitola 
na úrovni orgánÛ vefiejné správy 3.2.1.2

3.1.1.J PoÏadovat pfii poskytování podpor uvolÀovan˘ch ze státních Vefiejná správa Kapitola 
nebo komunálních rozpoãtÛ v pfiípadech, kde je to vhodné, 3.2.1.2
pouÏití v˘robkÛ vyroben˘ch nízkoodpadovou technologií

3.1.1.K PÛsobit prostfiednictvím pfiímé a nepfiímé podpory na zmûnu Vefiejná správa, Kapitoly 
chování podnikatelské i obãanské sféry smûrem obchod 3.2.1.8,
k upfiednostÀování v˘robkÛ pfiízniv˘ch z hlediska jejich vlivu 3.2.1.9
na zdraví lidí a Ïivotní prostfiedí 

3.1.1.L NaplÀovat program environmentálního vzdûlávání, v˘chovy Vefiejná správa Kapitola 
a osvûty pro oblast odpadového hospodáfiství vãetnû zlep‰ení 3.2.1.9
pfiístupu vefiejnosti k informacím o stavu odpadového 
hospodáfiství

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY

3.1.2.A Zajistit ãetnost a dostupnost sbûrn˘ch míst k odloÏení Obce Kapitola 
nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu 3.2.1.1.4 

3.1.2.B Zajistit ãetnost a dostupnost sbûrn˘ch míst k odloÏení Povinné osoby Kapitoly 
vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu podle zákona 3.2.1.1.1,

ã. 477/2001 Sb., 3.2.1.1.2 
obce

3.1.2.C UpfiednostÀovat pfii pfiípravû a financování projektÛ odpadového Vefiejná správa Kapitoly 
hospodáfiství projekty infrastruktury pro odvozn˘ systém sbûru 3.2.1.1.1,
tfiídûného komunálního odpadu pfied ostatními projekty 3.2.1.6 
nakládání s odpady

3.1.2.D Zajistit ãetnost a dostupnost sbûrn˘ch míst k odloÏení Obce, povinné Kapitola 
objemného odpadu osoby podle 3.2.1.1.2 

§ 38 zákona 
ã. 185/2001 Sb.

3.1.2.G Podpofiit vytvofiení sítû regionálních ekonomicky 
a technicky zdÛvodnûn˘ch zafiízení pro nakládání Kapitoly
s komunálním odpadem v rámci dvou i více krajÛ Vefiejná správa 3.2.1.1.3,
se zamûfiením na v˘stavbu kompostáren, zafiízení 3.2.1.6
pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu 
tûchto odpadÛ
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âíslo ZpÛsob 
opatfiení

Název opatfiení Odpovûdnost
realizace

3.1.2.I Motivovat vefiejnost k tfiídûní nebezpeãn˘ch sloÏek Vefiejná správa Kapitola 
komunálního odpadu 3.2.1.9

3.1.2.J Podporovat pouÏití vratn˘ch opakovanû pouÏiteln˘ch obalÛ Obchod, Kapitola
vefiejná správa 3.2.1.9

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEâN¯MI ODPADY

3.1.3.C Zajistit prÛbûÏné roãní vyhodnocování systému nakládání Vefiejná správa Kapitola 
s nebezpeãn˘mi odpady 3.2.1.4

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S VYBRAN¯MI ODPADY

3.1.4.2.F, VyuÏívat v‰echny formy dobrovoln˘ch aktivit vedoucích Kraj, pÛvodci Kapitoly
3.1.4.3.I, k naplnûní strategick˘ch cílÛ odpadÛ, 3.2.1.1.6,
3.1.4.6.B, povinné osoby 3.2.1.1.8,
3.1.4.8.B, 3.2.1.11
3.1.4.9.D,
3.1.4.10.D

3.1.4.7.E Stanovit místa pro umístûní vozidel vyfiazen˘ch Obec Kapitola 
z evidence motorov˘ch vozidel, kde nedojde k po‰kození 3.2.1.1.7
ãi ohroÏení Ïivotního prostfiedí ani k naru‰ení estetického 
vzhledu obce ãi zvlá‰tû chránûné ãásti pfiírody a krajiny 
a nebude ohroÏovat bezpeãnost a plynulost provozu 
na pozemních komunikacích 

3.1.4.11.I Stimulovat spotfiebitele k úãasti na sbûru OEEZ Vefiejná správa Kapitola 
3.2.1.9

ZÁSADY PRO VYTVÁ¤ENÍ JEDNOTNÉ A P¤IMù¤ENÉ SÍTù ZA¤ÍZENÍ 
K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

3.1.5.C Preferovat integrované systémy nakládání s odpady, Vefiejná správa Kapitoly 
tzn. komplexní regionální systémy za pfiedpokladu 3.2.1.2,
zaji‰tûní logistiky a odbytu v˘stupÛ 3.2.1.5

3.1.5.D Prokázat ekonomickou rentabilitu navrhovaného zafiízení Oprávnûné Kapitola 
vzhledem ke kapacitû a provozu zafiízení za dan˘ch osoby 3.2.1.7
podmínek financování investice a provozu

3.1.5.E Zapracovat prostorové poÏadavky nov˘ch zafiízení Vefiejná správa Kapitola 
do územnû-plánovací dokumentace v‰ech stupÀÛ 3.2.1.3

3.1.5.F NeohroÏovat provozem zafiízení lidské zdraví Oprávnûné Kapitola
a jednotlivé sloÏky Ïivotního prostfiedí osoby 3.2.1.2

3.1.5.G Podpofiit existenci zafiízení, u kterého bude ekonomicky Vefiejná správa Kapitoly 
a technicky prokázána úãelnost jeho provozování 3.2.1.2,
na celostátní úrovni, vzhledem k pfiimûfienosti stávající 3.2.1.6
sítû zafiízení po pfiedbûÏném projednání s kraji

3.1.5.H Stanovit podmínky pro materiálové vyuÏívání odpadÛ Vefiejná správa Kapitola 
v dal‰ích vhodn˘ch zafiízeních, která nejsou vedena jako 3.2.1.2
zafiízení na vyuÏívání odpadÛ ve smyslu zákona
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âíslo ZpÛsob 
opatfiení

Název opatfiení Odpovûdnost
realizace

3.1.5.K Usilovat na v‰ech úrovních vefiejné správy Vefiejná správa Kapitoly 
o efektivní zmûny v fiízení odpadového hospodáfiství 3.2.1.3,
vedoucí ke zv˘‰ení kvality fiízení a odpovûdnosti 3.2.1.1.4
pfii rozhodování 

3.1.5.L Usilovat na v‰ech úrovních o zv˘‰ení kvality sluÏeb Vefiejná správa Kapitola 
poskytovan˘ch oprávnûn˘mi osobami 3.2.1.2

PODÍL VYUÎÍVAN¯CH ODPADÒ

3.1.6.B Podporovat rozvoj trhu s recyklovan˘mi v˘robky; upfiednostnit Vefiejná správa Kapitola
v˘robky z recyklovan˘ch materiálÛ a ekologicky ‰etrné v˘robky 3.2.1.2
pfii zadávání zakázek na úrovni orgánÛ vefiejné správy

3.1.6.C PoÏadovat pfii poskytování podpor uvolÀovan˘ch ze státních Vefiejná správa Kapitola 
nebo komunálních rozpoãtÛ v pfiípadech, kde je to vhodné, 3.2.1.2
pouÏití recyklovan˘ch v˘robkÛ nebo v˘robkÛ vyroben˘ch 
nízkoodpadovou technologií

3.1.6.E Nepodporovat v˘stavbu spaloven komunálního odpadu Vefiejná správa Kapitola 
ze státních prostfiedkÛ 3.2.1.2

PODÍL ODPADÒ UKLÁDAN¯CH NA SKLÁDKU

3.1.7.E Provést provûrku provozu a technického stavu v‰ech Vefiejná správa Kapitola 
provozovan˘ch skládek odpadÛ do 31. 12. 2004 3.2.1.3

3.1.7.F Zajistit u pÛvodcÛ odpadÛ a provozovatelÛ skládek pravidelnou Vefiejná správa Kapitola 
kontrolu plnûní povinností postupného omezování celkového 3.2.1.3
mnoÏství odpadÛ ukládan˘ch na skládky a zákaz ukládání 
vybran˘ch druhÛ odpadÛ na skládky

3.1.7.H Nepodporovat v˘stavbu nov˘ch skládek odpadÛ ze státních Vefiejná správa Kapitola 
prostfiedkÛ 3.2.1.2 

STARÉ ZÁTùÎE ÚZEMÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ KRAJE V MIMO¤ÁDN¯CH SITUACÍCH

3.1.8.B Navrhnout systém fiízení odpadového hospodáfiství pfied Kraj Kapitola 
a v dobû mimofiádné situace 3.2.1.1.12 

3.1.8.C Navrhnout systém prevence ‰kod v dobû mimofiádn˘ch situací Kraj Kapitola 
3.2.1.1.12 
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