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Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanove-
ním § 35 odst. 2 písm. c) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a na zákla-
dû ustanovení § 43 odst. 10 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpa-
dech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o odpadech“), vydává
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2005 ze dne 26. ledna 2005,
kterou se vyhla‰uje závazná ãást Plánu odpadového hos-
podáfiství Ústeckého kraje (dále jen „vyhlá‰ka“).

âl. 1
Úãel vyhlá‰ky

(1) Úãelem této vyhlá‰ky je vyhlá‰ení závazné ãásti
Plánu odpadového hospodáfiství Ústeckého kraje (dále
jen „kraj“), která stanoví

a) základní principy k pfiedcházení vzniku odpadÛ,
omezování jejich mnoÏství a nebezpeãn˘ch vlast-
ností,

b) zásady pro nakládání s komunálními odpady,
c) zásady pro nakládání s vybran˘mi odpady,

v˘robky a zafiízeními podle ãásti ãtvrté zákona
o odpadech,

d) zásady pro nakládání s nebezpeãn˘mi odpady,

e) zásady pro nakládání s dal‰ími v˘znamn˘mi sku-
pinami odpadÛ,

f) zásady pro sniÏování podílu odpadÛ ukládan˘ch
na skládky,

g) zásady pro nakládání s odpady v dobû mimofiád-
n˘ch událostí,

h) systémová opatfiení pro vytváfiení jednotné a pfii-
mûfiené sítû zafiízení k nakládání s odpady a

i) indikátory.

2) Závazná ãást plánu odpadového hospodáfiství kra-
je je pfiílohou této vyhlá‰ky.

âl. 2

Závazná ãást plánu odpadového hospodáfiství kraje
je platná po dobu 10 let ode dne úãinnosti této vyhlá‰ky.

âl. 3
Úãinnost

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Ústeckého kraje.

1
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Ústeckého kraje ã. 1/2005
ze dne 26. ledna 2005,

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

Ing. Jifií ·ulc, v. r.
hejtman

Radek Vonka, v. r.
námûstek a zástupce hejtmana



Strana 167 Vûstník právních pfiedpisÛ Ústeckého kraje âástka 2/2005

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

Závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství Ústeckého kraje

Závazná ãást Plánu odpadového hospodáfiství Ústeckého kraje (dále jen POH ÚK)

� vychází z Plánu odpadového hospodáfiství âeské republiky (dále jen POH âR) a je v souladu s jeho zá-
vaznou ãástí

� je závazn˘m podkladem pro zpracování plánÛ odpadového hospodáfiství pÛvodcÛ odpadÛ a pro rozho-
dovací a koncepãní ãinnost pfiíslu‰n˘ch správních úfiadÛ, krajÛ a obcí v oblasti odpadového hospodáfiství

� stanoví konkrétní cíle vãetnû jejich vyjádfiení mûfiiteln˘mi hodnotami (je-li to relevantní) a konkrétní
opatfiení k jejich dosaÏení pro:

a) pfiedcházení vzniku odpadÛ, omezování jejich mnoÏství a nebezpeãn˘ch vlastností
b) nakládání s komunálními odpady a odpady obalÛ
c) nakládání s vybran˘mi odpady podle ãásti ãtvrté tohoto zákona
d) nakládání s dal‰ími odpady, zejména nebezpeãn˘mi
e) vyuÏívání odpadÛ
f) sniÏování podílu odpadÛ ukládan˘ch na skládku a podílu biologicky rozloÏitelné sloÏky v nich obsaÏené
g) vytváfiení integrovaného systému nakládání s odpady

Vyhodnocení plnûní POH ÚK bude provádûno kaÏdoroãnû pomocí soustavy indikátorÛ.
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V zájmu prosazování strategick˘ch a hlavních cílÛ stanoven˘ch v závazné ãásti POH âR, vyhlá‰eného nafií-
zením vlády âeské republiky ã. 197/2003 Sb., stanovuje Ústeck˘ kraj následující základní principy, cíle a opatfiení
pro nakládání s odpady:

1. Základní principy k pfiedcházení vzniku odpadÛ, omezování jejich mnoÏství a nebez-
peãn˘ch vlastností

Definice cíle Typ cíle
SniÏování mûrné produkce odpadÛ nezávisle na úrovni ekonomického rÛstu. Základní strategick˘ cíl
Maximální vyuÏívání odpadÛ jako náhrady primárních pfiírodních zdrojÛ. Základní strategick˘ cíl
Minimalizace negativních vlivÛ na zdraví lidí a Ïivotní prostfiedí pfii nakládání s odpady. Základní strategick˘ cíl

Základní prosazované principy:

1.1 Je prosazován 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.

1.2 Na území kraje jsou rozvíjeny dobrovolné závazky, certifikace a environmentální vzdûlávání vedoucí 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, dobrovolné dohody apod.
• U pÛvodcÛ odpadÛ i u oprávnûn˘ch osob je podporováno zavádûní systému fiízení podnikÛ a auditÛ z hle-

diska ochrany Ïivotního prostfiedí (dále jen EMAS) a mezinárodních norem ISO 14 000.
• Jsou podporovány aktivity vedoucí k v˘chovû a osvûtû ‰iroké vefiejnosti v oblasti odpadového hospodáfiství,

vãetnû zlep‰ení pfiístupu vefiejnosti k informacím o stavu odpadového hospodáfiství.
• Pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek je kladen dÛraz na v˘bûr uchazeãÛ se zaveden˘mi systémy EMAS,

ISO 14 000.

1.3 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 pro-

dukce).
• V relevantních pfiípadech pfii zadávání a vyhodnocování vefiejn˘ch zakázek na území kraje a pfii posuzování

projektÛ podporovan˘ch z vefiejn˘ch prostfiedkÛ je vÏdy jedním z kritérií pouÏití recyklovan˘ch v˘robkÛ
a v˘robkÛ vyroben˘ch bezodpadovou (nízkoodpadovou) technologií.

• V relevantních pfiípadech pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek je kladen dÛraz na vyuÏití odpadÛ se státním tech-
nick˘m osvûdãením na v˘robek v pfiípadech, kdy vyuÏití tûchto v˘robkÛ není omezeno platn˘mi pfiedpisy
(napfi. mimo vyuÏití v ochrann˘ch pásmech vodních zdrojÛ).

• Je podporována v˘roba alternativních paliv z tuzemsk˘ch biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ.
• Pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek a pfii posuzování projektÛ podporovan˘ch z vefiejn˘ch prostfiedkÛ, jejichÏ

souãástí jsou rekultivace, ozeleÀování ploch, úpravy povrchÛ apod., je vÏdy jedním z kritérií vyuÏívání kom-
postÛ vznikl˘ch z biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ.
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2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady

Cíl 2.1 Zv˘‰it vyuÏívání odpadÛ s upfiednostnûním recyklace na 55 % v‰ech vznikajících odpadÛ
(pofiadové ãíslo do roku 2012 a zv˘‰it materiálové vyuÏití komunálních odpadÛ na 50 % do roku 2010
POH âR 20) ve srovnání s rokem 2000.
Úãel cíle � Zajistit dÛsledné tfiídûní vyuÏiteln˘ch komunálních odpadÛ a jejich následné vyuÏití 

� s ohledem na environmentální a ekonomické podmínky materiálovû a energeticky.
� Omezit mnoÏství neupraven˘ch komunálních odpadÛ odstraÀovan˘ch skládkováním.
� Naplnûní cílÛ zákona o obalech v integrovaném systému nakládání s komunálními 
� a obalov˘mi odpady zaloÏeném na spolupráci s obcemi.
� Zv˘‰it úãast obyvatel na uvûdomûlém nakládání s komunálním odpadem a pfiedev‰ím

s jeho vyuÏiteln˘mi sloÏkami.
� Optimalizace svozové oblasti se spoleãn˘m fie‰ením pro sbûr a následnou úpravu
� sebran˘ch vyuÏiteln˘ch odpadÛ.

Opatfiení 2.1.1 Vytvofiit ve v‰ech obcích kraje podmínky k zaji‰tûní provozování systému oddûleného sbûru
vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálních odpadÛ od 1. ledna 2007 minimálnû ve sloÏení papír, plasty, sklo.

Opatfiení 2.1.2 Vytvofiit podmínky ke zv˘‰ení v˘tûÏnosti separovaného sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního
odpadu z domácností (papír, plasty, sklo, kovy, kompozitní obaly) na území kraje následovnû:
V˘tûÏnost separovaného sbûru v komoditách Kg/os./rok Struktura
papír, sklo, plasty, kompozitní obaly, kovové obaly (podíl jednotliv˘ch sloÏek
(max. 8 % kovÛ) z celkového mnoÏství

vytfiídûn˘ch odpadÛ)
2002 14 Sklo 26,4 %

Cíl 2005 18 Kovy max. 8 %,
sklo min. 28 %

Cíl 2006 21 Kovy max. 8 %,
sklo min. 29 %

Cíl 2007 24 Kovy max. 8 %,
sklo min. 30 %

Cíl 2008 27 Kovy max. 8 %,
sklo min. 31 %

Cíl 2009 30 Kovy max. 8 %,
sklo min. 32 %

Cíl 2010 33 Kovy max. 8 %,
sklo min. 33 %,

plasty min. 14 %
Opatfiení 2.1.3 Ve‰keré odpady získané ze separovaného sbûru, a to PAPÍR, PLAST, KOVY, SKLO,

KOMPOZITNÍ OBALY, budou vyuÏity materiálovû, pfiípadnû energeticky.
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Cíl 2.2 SníÏit maximální mnoÏství biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ (dále jen BRKO)
(pofiadové ãíslo ukládan˘ch na skládky tak, aby podíl této sloÏky ãinil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních,
POH âR 31) v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a v˘hledovû v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních

z celkového mnoství BRKO vzniklého v roce 1995.
Úãel cíle � Zaji‰tûní sníÏení BRKO ukládan˘ch na skládky s cílem omezení plynn˘ch emisí

� (globální dopady na atmosféru) a kapaln˘ch emisí (lokální dopady na kvalitu vod).
� Omezit skládkování neupraven˘ch odpadÛ (podle konzultaãního materiálu Komise
� Evropské unie „Tematická strategie prevence a recyklace“ je v harmonogramu postupného
� uzavírání skládek stanoven od roku 2010 zákaz skládkování pfiedem neupraveného odpadu
� s obsahem biologicky rozloÏiteln˘ch sloÏek).
� Omezit mnoÏství odpadÛ odstraÀovan˘ch skládkováním.
� Zabezpeãení návratu organické hmoty do obûhu, a tím sníÏení deficitu organick˘ch látek

v pÛdû, zejména v oblastech zasaÏen˘ch dÛlní a v˘sypkovou ãinností.
� Zlep‰ení nakládání s bioodpady je jedním z pilífiÛ environmentální strategie zemí 
� Evropského spoleãenství.

Opatfiení 2.2.1 Vytvofiit podmínky, aby od 1. 1. 2010 byly na skládky ukládány pouze upravené komunální
odpady obsahující max. 9 % biologicky rozloÏitelné sloÏky.

Opatfiení 2.2.2 Zajistit od 1. 1. 2007 oddûlené shromaÏìování a následné materiálové vyuÏívání biologicky
rozloÏiteln˘ch odpadÛ ze soustfiedûn˘ch potravináfisk˘ch zdrojÛ.

Opatfiení 2.2.3 Plány odpadového hospodáfiství obcí budou zpracovány se zfietelem na minimální míru vyuÏití
kompostÛ vyroben˘ch z biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ vznikl˘ch na jejich území
v pfiedchozím roce.
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3. Zásady pro nakládání s vybran˘mi odpady, v˘robky a zafiízeními podle ãásti ãtvrté
zákona o odpadech

3.1 Odpady s obsahem PCB

Cíl 3.1.1 Odstranûní odpadÛ PCB a zafiízení s obsahem PCB nebo jejich dekontaminace do roku 2010.
(pofiadové ãíslo
POH âR 5)
Úãel cíle Zabránit pronikání stávajících médií s obsahem PCB do jin˘ch technick˘ch kapalin,

vãetnû pfiípadné následné kontaminace zemin pfii havarijním úniku tûchto kapalin,
a to do doby stanovené ke koneãnému odstranûní tûchto látek z prostfiedí.

Opatfiení 3.1.1.1 Odstranit odpady s PCB a zafiízení s obsahem PCB postupy uveden˘mi ve zvlá‰tních 
právních pfiedpisech (ustanovení § 1 odst. 2 vyhlá‰ky ã. 384/2001 Sb.).

Pozn.: Pro dosaÏení tohoto cíle stanoví Ústeck˘ kraj opatfiení v omezeném rozsahu, opatfiení k dosaÏení cíle jsou fie‰ena
platnou právní úpravou a Plánem odpadového hospodáfiství âR; z úrovnû kraje nebude do realizace cíle kromû bûÏné
kontrolní ãinnosti zasahováno.

3.2 Odpadní oleje

Cíl 3.2.1 Zajistit vyuÏití 38 % hmotnostních z roãního mnoÏství olejÛ uvedeného na trh do roku 2006
(pofiadové ãíslo a 50 % hmotnostních z roãního mnoÏství olejÛ uvedeného na trh do roku 2012 a zvy‰ovat
POH âR 6) mnoÏství zpûtnû odebran˘ch olejÛ.
Úãel cíle Dosáhnout vy‰‰ího stupnû recyklace pouÏit˘ch a odpadních olejÛ neobsahujících PCB,

chlorované slouãeniny a tûÏké kovy. U olejÛ obsahujících ‰kodliviny zajistit pfiípadné 
energetické vyuÏití v odpovídajících zafiízeních splÀujících poÏadované parametry.

Opatfiení 3.2.1.1 Kontrolní ãinností dÛslednû prosazovat ukonãení spalování odpadních olejÛ ve stfiedních
a mal˘ch stacionárních zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í k 1. ãervnu 2004.

Opatfiení 3.2.1.2 Odpadní a pouÏité oleje nevhodné k materiálovému vyuÏití pfiednostnû upravovat 
na alternativní paliva.

Opatfiení 3.2.1.3 ZabraÀovat mísení odpadních olejÛ v místech jejich vzniku, soustfieìovat a skladovat
odpadní oleje s ohledem na jejich následné vyuÏití.

3.3 Baterie a akumulátory

Cíl 3.3.1 Dosáhnout u pouÏit˘ch prÛmyslov˘ch Ni-Cd akumulátorÛ úplného vyuÏití kovové 
(pofiadové ãíslo substance do 31. 12. 2005.
POH âR 7)
Cíl 3.3.2 Dosáhnout do roku 2006 sbûru pouÏit˘ch pfienosn˘ch baterií a akumulátorÛ v mnoÏství
(pofiadové ãíslo 100 gramÛ na obyvatele za rok, z toho materiálovû vyuÏívat minimálnû 50 % hmotnostních.
POH âR 8)
Cíl 3.3.3 Zajistit do roku 2005 sbûr a materiálové vyuÏití 85 % hmotnostních z celkového mnoÏství
(pofiadové ãíslo olovûn˘ch akumulátorÛ uveden˘ch na trh.
POH âR 9)



âástka 2/2005 Vûstník právních pfiedpisÛ Ústeckého kraje Strana 172

Cíl 3.3.4 Zajistit do roku 2012 sbûr a materiálové vyuÏití 95 % hmotnostních z celkového mnoÏství
(pofiadové ãíslo olovûn˘ch akumulátorÛ uveden˘ch na trh.
POH âR 10)
Úãel cílÛ Zv˘‰it mnoÏství sebran˘ch pouÏit˘ch baterií a akumulátorÛ s cílem sníÏení mnoÏství tûchto

odpadÛ, se kter˘mi je nakládáno z hlediska Ïivotního prostfiedí rizikovû, a materiálové vyuÏití
niklu ãi olova získávaného pfii demontáÏi akumulátorÛ ãi baterií, pfii souãasné dekontaminaci
elektrolytu a zachycení toxick˘ch látek (rtuÈ, kadmium).

Opatfiení 3.3.1.1 Kontrolní ãinností dÛslednû prosazovat sbûr a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch baterií a akumulátorÛ
a dodrÏovat zákaz jejich ukládání na skládky.

Opatfiení 3.3.1.2 Usilovat o vytvofiení dostateãnû husté sítû míst zapojen˘ch do systému plnûní povinnosti
zpûtného odbûru pouÏit˘ch baterií a akumulátorÛ – minimálnû jedno na obec nebo 
na mûstskou ãást, kde se nachází prodejce tûchto v˘robkÛ.

Pozn.: Pro dosaÏení tohoto cíle stanoví Ústeck˘ kraj opatfiení v omezeném rozsahu, opatfiení k dosaÏení cíle jsou fie‰ena
platnou právní úpravou a Plánem odpadového hospodáfiství âeské republiky; z úrovnû kraje nebude do realizace cíle
kromû bûÏné kontrolní ãinnosti zasahováno.

3.4 Odpady s obsahem azbestu

Cíl 3.4.1 Zabránit rozptylu azbestu a azbestov˘ch vláken do sloÏek Ïivotního prostfiedí.
(pofiadové ãíslo
POH âR 13)
Úãel cíle Zamezit kontaminaci pracovního prostfiedí a ovzdu‰í azbestov˘m prachem a vlákny 

pfii nakládání s odpadním azbestem a materiály obsahujícími azbest. Azbest je prokázan˘
lidsk˘ karcinogen, azbestová vlákna zpÛsobují azbestózu a rakovinu d˘chacího a trávicího traktu.

Opatfiení 3.4.1.1 Nakládání s odpady s obsahem azbestu budou zabezpeãovat v˘hradnû osoby oprávnûné.
Opatfiení 3.4.1.2 Realizovat systematickou kontrolní ãinnost cílenou na dodrÏování technick˘ch

a bezpeãnostních poÏadavkÛ pfii nakládání s odpady s obsahem azbestu.

3.5 Autovraky

Cíl 3.5.1 Pro vozidla vyrobená pfied 1. lednem 1980 je míra opûtovného pouÏití a vyuÏití stanovena
(pofiadové ãíslo na 75 % a míra opûtovného pouÏití a materiálového vyuÏití na 70 % prÛmûrné hmotnosti
POH âR 14) v‰ech autovrakÛ pfievzat˘ch za kalendáfiní rok.
Cíl 3.5.2 Pro vozidla vyrobená po 1. lednu 1980 nejpozdûji od 1. ledna 2006 opûtovnû pouÏít a vyuÏít
(pofiadové ãíslo nejménû v mífie 85 % prÛmûrné hmotnosti v‰ech autovrakÛ pfievzat˘ch za kalendáfiní rok
POH âR 15) a opûtovnû pouÏít a materiálovû vyuÏít v mífie nejménû 80 % prÛmûrné hmotnosti

v‰ech autovrakÛ pfievzat˘ch za kalendáfiní rok.
Cíl 3.5.3 Nejpozdûji od 1. ledna 2015 opûtovnû pouÏít a vyuÏít nejménû v mífie 95 % prÛmûrné hmotnosti
(pofiadové ãíslo v‰ech autovrakÛ pfievzat˘ch za kalendáfiní rok a opûtovnû pouÏít a materiálovû vyuÏít v mífie
POH âR 16) nejménû 85 % prÛmûrné hmotnosti v‰ech autovrakÛ pfievzat˘ch za kalendáfiní rok.
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Cíl 3.5.4 Vytvofiit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení
(pofiadové ãíslo do celostátní sítû zafiízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území.
POH âR 17)
Úãel cílÛ Dosáhnout funkãního jednotného a bezpeãného systému nakládání s vyfiazovan˘mi vozidly,

odpovídajícího platn˘m legislativním poÏadavkÛm, vãetnû vyuÏití nekovov˘ch podílÛ autovrakÛ
a ekologického odstraÀování nebezpeãn˘ch odpadÛ, které nebude moÏno recyklovat.

Opatfiení 3.5.1.1 Zajistit podmínky pro sbûr a recyklaci vyfiazovan˘ch vozidel pfii respektování poÏadavkÛ
Smûrnice 2000/53/ES a jejího Implementaãního plánu âeské republiky.

Opatfiení 3.5.1.2 Realizovat systematickou kontrolní ãinnost cílenou na uvedení v‰ech sbûren a zpracovatelÛ
autovrakÛ na území kraje do souladu s platn˘mi právními pfiedpisy a poÏadavky 
smûrnice 2000/53/ES.

3.6 Kaly z ãistíren odpadních vod

Cíl 3.6.1 ¤e‰it podpory úpravy kalÛ z ãistíren odpadních vod vãetnû jejich hygienizace,
(pofiadové ãíslo pouÏití upraven˘ch kalÛ na zemûdûlské pÛdû a jiné zpÛsoby vyuÏití kalÛ.
POH âR 11)
Úãel cíle Maximální vyuÏití odpadÛ k v˘robû kompostÛ nebo pouÏití na zemûdûlské pÛdû.
Opatfiení 3.6.1.1 Od 1. 1. 2005 zajistit podmínky k vylouãení skládkování kalÛ z komunálních ãistíren odpadních

vod, s v˘jimkou kalÛ nevyhovujících svou jakostí platné normû pro kompostování, které v‰ak
mohou b˘t skládkovány v˘hradnû na skládkách vybaven˘ch zafiízením k vyuÏití bioplynu.

Opatfiení 3.6.1.2 Od 1. 1. 2006 zajistit vylouãení ukládání kalÛ z ãistíren odpadních vod 
do povrchov˘ch nádrÏí (lagun).

Opatfiení 3.6.1.3 S cílem omezení mnoÏství skládkovan˘ch kalÛ od 1. 1. 2005 zajistit vylouãení pfiijímání 
biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ do technologií ãistíren odpadních vod, ze kter˘ch
produkované kaly nejsou materiálovû vyuÏívány.

4. Zásady pro nakládání s nebezpeãn˘mi odpady

Cíl 4.1 SníÏit produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 
(pofiadové ãíslo s pfiedpokladem dal‰ího sniÏování.
POH âR 4)
Úãel cíle Minimalizace negativních vlivÛ na zdraví lidí a Ïivotní prostfiedí pfii nakládání s odpady.
Opatfiení 4.1.1 Nahrazovat, za pfiedpokladu, Ïe je to technicky a ekonomicky moÏné, nebezpeãné materiály 

a sloÏky pouÏívané jako suroviny ménû nebezpeãn˘mi; usilovat o zmûny v˘robních procesÛ 
a technologií, které jsou zdrojem nebezpeãn˘ch odpadÛ.

Opatfiení 4.1.2 Trvale pÛsobit na chování vefiejnosti za úãelem odklonûní co nejvût‰ího podílu
nebezpeãn˘ch sloÏek z netfiídûné ãásti komunálního odpadu.

Pozn.: Zásada sníÏení produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ nebude prosazována v pfiípadû vzniku odpadÛ v souvislosti se
sanací star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a zmáhání havárií.
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4.1 Odpady ze zdravotnictví

Cíl 4.1.1 SníÏit mnoÏství nebezpeãn˘ch (infekãních) odpadÛ jejich oddûlen˘m sbûrem
ve zdravotnick˘ch zafiízeních.

Úãel cíle Dosáhnout funkãního jednotného a bezpeãného systému nakládání s nebezpeãn˘mi odpady
ze zdravotnictví a s kapacitní a pfiimûfienou sítí zafiízení dosáhnout plného zapojení
v‰ech zdravotnick˘ch zafiízení na území kraje do systému.

Opatfiení 4.1.1.1 Ve v‰ech zdravotnick˘ch zafiízeních s lÛÏkov˘m oddûlením vytvofiit podmínky k zavedení 
principu separovaného sbûru jednotliv˘ch odpadÛ do barevnû odli‰en˘ch nebo jinak v˘raznû
oznaãen˘ch kontejnerÛ, pytlÛ apod. se zfietelem na sníÏení objemu nebezpeãn˘ch odpadÛ,
a to od 1. 1. 2007.

Opatfiení 4.1.1.2 Plány odpadového hospodáfiství obcí budou zpracovány se zfietelem na zavedení sbûru odpadÛ
18 01 01 Ostré pfiedmûty (z léãení nebo prevence nemocí lidí v domácnostech).

5. Zásady pro nakládání s dal‰ími v˘znamn˘mi skupinami odpadÛ

5.1 Stavební a demoliãní odpady

Cíl 5.1.1 VyuÏívat 50 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoliãních odpadÛ do 31. prosince 2005 
(pofiadové ãíslo a 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoliãních odpadÛ do 31. prosince 2012.
POH âR 21
Úãel cíle Zv˘‰it vyuÏívání stavebních a demoliãních odpadÛ pfiedev‰ím jako náhrady za primární inertní 

suroviny pfii stavební ãinnosti, ve v˘robû stavebních hmot, pfii provádûní terénních úprav 
a rekultivací. Snahou je odklon od skládkování vyuÏiteln˘ch stavebních a demoliãních odpadÛ.

Opatfiení 5.1.1.1 Usilovat o zavedení systému nakládání se stavebními a demoliãními odpady od obãanÛ 
do systémÛ nakládání s komunálními odpady v‰ech obcí Ústeckého kraje od 1. 1. 2006.

Opatfiení 5.1.1.2 V rámci stavebních a kolaudaãních fiízení poÏadovat pfiedloÏení bilance vznikajících stavebních 
a demoliãních odpadÛ v‰ech kategorií s uvedením konkrétního zpÛsobu nakládání s odpady,
vãetnû odpadÛ obalÛ ze stavebních v˘robkÛ a zafiizovacích pfiedmûtÛ.

Opatfiení 5.1.1.3 Pro terénní úpravy a rekultivace vyuÏívat v˘hradnû nezneãi‰tûné v˘kopové zeminy,
rekultivaãní v˘robky s certifikáty nebo upravené stavební a demoliãní odpady. Za úpravu
je povaÏováno min. tfiídûní a drcení odpadÛ, není-li s ohledem na charakter stavby (rekultivace),
druh a pÛvod odpadÛ stanoveno rozhodnutím o vyuÏití odpadÛ jinak.
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5.2 Odpadní elektrická a elektronická zafiízení

Cíl 5.2.1 Dosáhnout nejpozdûji do 31. prosince 2006* úrovnû oddûleného sbûru tfiídûn˘ch 
(pofiadové ãíslo odpadních elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení (dále jen (OEEZ) z domácností 
POH âR 22) v mnoÏství 4 kg na osobu za rok.
Cíl 5.2.2 Dosáhnout u velk˘ch domácích spotfiebiãÛ a automatick˘ch v˘dejních stojanÛ vyuÏití minimálnû
(pofiadové ãíslo 80 % prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotfiebiãe a opûtovnû pouÏít nebo recyklovat materiály,
POH âR 23) látky a souãásti z nich v rozsahu minimálnû 75 % prÛmûrné hmotnosti spotfiebiãe 

do 31. prosince 2006*.
Cíl 5.2.3 Dosáhnout u zafiízení informaãní technologie a komunikaãních a spotfiebitelsk˘ch zafiízení 
(pofiadové ãíslo vyuÏití minimálnû 75 % prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotfiebiãe a opûtovnû pouÏít 
POH âR 24) nebo recyklovat materiály, látky a souãásti z nich v rozsahu minimálnû 65 % prÛmûrné 

hmotnosti spotfiebiãe do 31. prosince 2006*.
Cíl 5.2.4 Dosáhnout u mal˘ch domácích spotfiebiãÛ, osvûtlovacích zafiízení, elektrick˘ch 
(pofiadové ãíslo a elektronick˘ch nástrojÛ, hraãek a pfiístrojÛ pro monitorování a regulaci vyuÏití minimálnû 70 % 
POH âR 22) prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotfiebiãe a opûtovnû pouÏít nebo recyklovat materiály,

látky a souãásti z nich v rozsahu minimálnû 50 % prÛmûrné hmotnosti pouÏitého spotfiebiãe 
do 31. prosince 2006*.

Cíl 5.2.5 Dosáhnout opûtovného pouÏití nebo recyklace materiálÛ, látek a souãástí z v˘bojek v rozsahu 
(pofiadové ãíslo – minimálnû 80 % hmotnosti pouÏitého spotfiebiãe do 31. 12. 2006*.
POH âR 22)
Úãel cílÛ � Zv˘‰it úroveÀ separovaného sbûru a roz‰ífiit bezplatné odevzdání odpadních elektrick˘ch 

� a elektronick˘ch zafiízení z domácností.
� Zajistit moÏnost specifického zpracování a recyklace OEEZ vãetnû zaji‰tûní ochrany 
� lidského zdraví a Ïivotního prostfiedí.
� Stanovené limity mají podpofiit v˘voj a v˘robu takov˘ch elektrick˘ch
� a elektronick˘ch zafiízení, která jsou zcela nebo alespoÀ ãásteãnû vyuÏitelná.

Opatfiení 5.2.1.1 Usilovat o vytvofiení dostateãnû husté sítû míst zapojen˘ch do systému plnûní povinností 
zpûtného odbûru pouÏit˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení – minimálnû jedno na obec 
nebo na mûstskou ãást, kde se nachází prodejce tûchto v˘robkÛ.

Opatfiení 5.2.1.2 Realizovat systematickou kontrolní ãinnost cílenou na správné zafiazování OEEZ 
pod stanovená katalogová ãísla u provozovatelÛ zafiízení ke sbûru, v˘kupu, vyuÏívání 
a odstraÀování odpadÛ a dal‰í nakládání s nimi.

*Pozn.: Rozhodnutím Rady EU ze 30. 3. 2004 ã. 2004/312/EC bylo plnûní povinností podle ãl. 5 odst. 5 a ãl. 7 odst. 2
smûrnice 2002/96/EC pro âR odloÏeno o 24 mûsícÛ. Pro plnûní cílÛ POH âR ã. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 je tedy
relevantní 31. 12. 2008.
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6. Zásady pro sniÏování podílu odpadÛ ukládan˘ch na skládky

Cíl 6.1 SníÏit hmotnostní podíl odpadÛ ukládan˘ch na skládky o 20 % do roku 2010 
(pofiadové ãíslo ve srovnání s rokem 2000 a s v˘hledem dal‰ího postupného sniÏování.
POH âR 27)
Úãel cíle Zajistit omezení celkového mnoÏství produkovan˘ch odpadÛ ukládan˘ch na skládky s cílem

upfiednostnit vyuÏití odpadÛ pfied jejich koneãn˘m odstranûním.
Opatfiení 6.1.1 Prosazovat dÛsledné dodrÏování hierarchie nakládání s odpady:

prevence vzniku – materiálové vyuÏití – energetické vyuÏití – odstraÀování.
Opatfiení 6.1.2 Biologicky rozloÏitelné odpady ukládat pouze na skládky vybavené zafiízením 

k energetickému vyuÏití skládkového plynu a jen v pfiípadû, Ïe se jedná o materiálovû 
nevyuÏitelné biologicky rozloÏitelné odpady.

Opatfiení 6.1.3 V pfiípadû pfieshraniãní pfiepravy odpadÛ do âeské republiky za úãelem jejich vyuÏití 
zabezpeãit vylouãení skládkování odpadÛ vznikl˘ch v souvislosti s jejich úpravou.

Pozn.: Realizace tohoto cíle je zabezpeãena rovnûÏ v˘‰e uveden˘mi opatfieními pro vybrané skupiny odpadÛ.

Cíl 6.2 – Nepodporovat v˘stavbu nov˘ch spaloven komunálního odpadu ze státních prostfiedkÛ.
(pofiadové ãíslo – Nepodporovat v˘stavbu nov˘ch skládek odpadÛ ze státních prostfiedkÛ.
POH âR 18)
Cíl 6.3 Uzavfiít a rekultivovat skládky, které nejsou dlouhodobû schopny plnit zákonné poÏadavky 
(pofiadové ãíslo na provoz a technick˘ stav; skládky odpadÛ, které nesplÀují podmínky stanovené zákonem 
POH âR 28) o odpadech a provádûcím právním pfiedpisem, provozovat nejdéle do 16. ãervence 2009 

na základû rozhodnutí krajského úfiadu v souladu se schválen˘m plánem úprav skládky.
Cíl 6.4 Provést provûrku provozu a technického stavu v‰ech provozovan˘ch skládek odpadÛ 
(pofiadové ãíslo v termínu do 31. prosince 2004.
POH âR 29)
Cíl 6.5 Pravidelnû kontrolovat opatfiení stanovená v plánu úprav skládky u provozovatelÛ skládek
(pofiadové ãíslo s cílem sladit provoz a technick˘ stav skládek s podmínkami stanoven˘mi právem 
POH âR 30) Evropsk˘ch spoleãenství do 31. prosince 2009.
Úãel cílÛ Vytvofiit síÈ funkãních velkokapacitních zafiízení, provozovan˘ch v souladu s právními pfiedpisy,

jako dostateãné technické zázemí pro integrovan˘ systém nakládání s odpady v kraji.
Omezit v˘stavby nov˘ch zafiízení se snahou o maximální odklonûní toku odpadÛ 
od skládkování k materiálovému vyuÏití.

Opatfiení 6.2.1 Nepodporovat v˘stavbu nov˘ch skládek ostatních a nebezpeãn˘ch odpadÛ.
V˘stavba nov˘ch kazet u stávajících skládek odpadÛ disponujících platn˘m rozhodnutím 
o vyuÏití území tím není dotãena.

Opatfiení 6.2.2 U v‰ech skládek kaÏd˘ rok provést kontrolu plnûní „Plánu úprav skládky“.
S provozovateli skládek, ktefií „Plán úprav skládky“ nepfiedloÏí v zákonném termínu 
nebo schválen˘ „Plán úprav skládky“ nebudou realizovat ve schváleném rozsahu,
vã. ãasového harmonogramu, zahájit fiízení o ukonãení provozu skládky.



Strana 177 Vûstník právních pfiedpisÛ Ústeckého kraje âástka 2/2005

7. Zásady pro nakládání s odpady v dobû mimofiádn˘ch událostí

Cíl ã. 7.1 Nakládat s odpady vznikl˘mi v dÛsledku mimofiádn˘ch událostí tak, aby byly minimalizovány 
negativní vlivy na zdraví lidí a Ïivotní prostfiedí.

Opatfiení 7.1.1 Pfii zpracování krizov˘ch a povodÀov˘ch plánÛ obcí bude brán zfietel na definování odpovûdnosti 
za fie‰ení dílãích problémÛ a posloupnost jednotliv˘ch krokÛ nakládání s odpady.

Opatfiení 7.1.2 V dobû mimofiádn˘ch událostí usilovat o operativní zji‰Èování mnoÏství a charakteru odpadÛ 
a dle tûchto zji‰tûní stanovit reÏim tfiídûní odpadÛ a jejich tok do zafiízení k odstranûní ãi vyuÏití.

Opatfiení 7.1.3 V pfiípadû mimofiádné události, jejíÏ dÛsledky ohrozí nûkteré ze zafiízení k nakládání s odpady,
minimalizovat pfiípadné dopady úniku odpadÛ na Ïivotní prostfiedí.

8. Systémová opatfiení pro vytváfiení jednotné a pfiimûfiené sítû zafiízení k nakládání
s odpady

V zájmu dosaÏení cíle vytvofiit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení
do celostátní sítû zafiízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území:

8.1 Obecné poÏadavky

Pfii rozhodování o budování nov˘ch a úpravách stávajících zafiízení na zpracování a odstraÀování odpadÛ na
území Ústeckého kraje bude zejména zvaÏováno, zda:

• v˘stavba zafiízení je v souladu s cíli kraje v oblasti odpadového hospodáfiství a stanoven˘mi opatfieními k jejich do-
saÏení;

• 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 ne-

pfiekroãí 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 jed-

ná o technologii provûfienou dlouhodob˘m provozem v âeské republice 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 (hodnocení vlivu na Ïivotní prostfiedí) k uva-

Ïovanému zámûru nejsou zásadního charakteru;
• existují reference na provoz zafiízení se stejnou technologií z jiného místa v âeské republice nebo v zahraniãí.

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

Pro rozhodování o budování nov˘ch a úpravách stávajících zafiízení na zpracování a odstraÀování odpadÛ na
území Ústeckého kraje se stanoví následující zásady:
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8.2 Komunální odpady, vã. biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ, odpady obalÛ

Pofiadové ãíslo Definice hlavních zásad pro vytváfiení integrovaného systému
Opatfiení 8.2.1 Podporovat sbûrné systémy separovan˘ch komunálních odpadÛ.
Opatfiení 8.2.2 Podporovat pfiemûnu stávajících skládek na centra komplexního nakládání s odpady.
Opatfiení 8.2.3 Nepodporovat v˘stavbu nov˘ch skládek v‰ech skupin. V˘stavba nov˘ch kazet u stávajících 

skládek odpadÛ disponujících platn˘m rozhodnutím o vyuÏití území tím není dotãena.
Opatfiení 8.2.4 Podporovat provoz stávajících skládek odpadÛ vyhovujících platn˘m právním pfiedpisÛm 

âeské republiky a Evropské unie a skládek, které budou mít zpracovan˘ „Plán úprav skládky“ 
(vã. odplyÀovacích systémÛ s následn˘m zne‰kodnûním nebo vyuÏitím skládkov˘ch plynÛ) a budou
realizovat opatfiení ve stanoven˘ch termínech, s v˘jimkou skládek s nedostateãnou tûsnící vrstvou.

Opatfiení 8.2.5 Podporovat provoz stávajících skládek odpadÛ vyhovujících platn˘m právním pfiedpisÛm 
âeské republiky a Evropské unie, které jsou vybaveny odsáváním bioplynu z tûlesa skládky 
s vyuÏitím bioplynu pro v˘robu elektfiiny nebo tepla a které budou cílenû provozovány 
jako zafiízení k vyuÏití energetického potenciálu odpadÛ pfied jejich trval˘m odstranûním
s minimální v˘tûÏností na úrovni bûÏné bioplynové stanice.

Opatfiení 8.2.6 Podporovat v˘stavbu zafiízení k mechanicko-biologické úpravû komunálních odpadÛ v uzavfien˘ch
zafiízeních, bez pfiedchozího tfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek jen v odÛvodnûn˘ch pfiípadech.

Opatfiení 8.2.7 Podporovat v souvislosti s koncentrací odpadÛ do zafiízení s regionálním v˘znamem 
v˘stavbu pfiekládacích stanic odpadÛ s vysokou technologickou a provozní úrovní.

Opatfiení 8.2.8 Podporovat provoz stávajících dotfiiìovacích linek vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálních odpadÛ,
pokud jejich technologie bude obsahovat kontinuální tfiídûní odpadÛ. Podporovat v˘stavbu 
nov˘ch dotfiiìovacích linek jen v tûch oblastech, kde tato zafiízení dosud chybí a bude
zabezpeãeno kontinuální vícesloÏkové tfiídûní.

Opatfiení 8.2.9 Podporovat ve v‰ech obcích nebo sdruÏeních obcí v˘stavbu sbûrn˘ch dvorÛ. Sbûrné dvory 
budou zejména slouÏit pro shromaÏìování objemn˘ch odpadÛ, odpadÛ ze zelenû,
v˘robkÛ s povinností zpûtného odbûru a nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ,
vã. ostr˘ch pfiedmûtÛ ze zdravotnické péãe v domácnostech.

Opatfiení 8.2.10 Podporovat v˘stavbu a provoz zafiízení na zpracování odpadních plastÛ a niÏ‰ích kvalitativních tfiíd 
sbûrového papíru vytfiídûn˘ch z komunálního odpadu. Preferována budou zejména zafiízení 
zaji‰Èující materiálové vyuÏití plastÛ a materiálové ãi biologické zpracování papíru.

Opatfiení 8.2.11 Podporovat v˘stavbu a provoz zafiízení na v˘robu alternativních paliv z tuzemsk˘ch 
biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ (vãetnû dfieva), plastÛ, niÏ‰ích tfiíd papíru a textilu.

Opatfiení 8.2.12 Podporovat úpravy stávajících a v˘stavbu nov˘ch energetick˘ch a spalovacích zafiízení,
která umoÏní vyuÏití alternativních paliv.

Opatfiení 8.2.13 Podporovat netradiãní ovûfiené úpravy komunálních odpadÛ k eliminaci BRKO pfied uloÏením 
na skládku (bez pfiedchozího tfiídûní jen v odÛvodnûn˘ch pfiípadech).

Opatfiení 8.2.14 Podporovat rozvoj domácího a komunitního kompostování, zejména ve vesnické 
a pfiímûstské zástavbû.

Opatfiení 8.2.15 Podporovat dovybavení stávajících a v˘stavbu nov˘ch zafiízení na materiálové vyuÏití biologicky
rozloÏiteln˘ch odpadÛ (zejména kompostáren a bioplynov˘ch stanic s následujícím kompostováním).

Opatfiení 8.2.16 Podporovat v‰echny aktivity vedoucí k uplatnûní kompostÛ vznikl˘ch z biologicky rozloÏiteln˘ch 
odpadÛ napfiíklad pfii rekultivaci skládek, dÛlních dûl, b˘val˘ch prÛmyslov˘ch zón, v˘sypek, apod.

Opatfiení 8.2.17 Podporovat úpravy technologií ãistíren odpadních vod vybaven˘ch anaerobním reaktorem 
a vyuÏitím bioplynu a jejich dovybavení takové, které umoÏní zpracování biologicky rozloÏiteln˘ch 
komunálních odpadÛ.

Opatfiení 8.2.18 Podporovat v˘stavbu centrálních zafiízení k úpravû a vyuÏití smûsného komunálního odpadu 
potfiebné kapacity, v pfiípadû nezájmu soukrom˘ch investorÛ prosadit jejich v˘stavbu 
z vefiejn˘ch prostfiedkÛ.

Opatfiení 8.2.19 Bude aktivnû podporován vznik úãelov˘ch sdruÏení obcí a privátních subjektÛ 
pro nakládání s komunálními odpady.



8.3 Odpady s obsahem PCB

Pofiadové ãíslo Definice hlavních zásad pro vytváfiení integrovaného systému
Opatfiení 8.3.1 Nepodporovat pfiípravu, vznik a provozování jak˘chkoliv kapacit na zpracování nebo 

odstranûní odpadÛ s obsahem PCB a PCT.

8.4 Odpadní oleje

Pofiadové ãíslo Definice hlavních zásad pro vytváfiení integrovaného systému 
Opatfiení 8.4.1 Podporovat provoz stávajících a v˘stavbu nov˘ch zafiízení na úpravu minerálních 

odpadních olejÛ v pfiípadû, Ïe budou plnû v souladu s poÏadavky environmentální legislativy 
a norem.

Opatfiení 8.4.2 Podporovat provoz stávajících zafiízení, která slouÏí jinému úãelu (napfi. cementárny),
k energetickému vyuÏití upotfieben˘ch olejÛ v pfiípadû, Ïe budou plnû v souladu s poÏadavky 
environmentální legislativy a norem.

Opatfiení 8.4.3 Nebránit pfieshraniãní pfiepravû olejÛ k jejich regeneraci.

8.5 Baterie a akumulátory

Pofiadové ãíslo Definice hlavních zásad pro vytváfiení integrovaného systému 
Opatfiení 8.5.1 S ohledem na dostateãnou kapacitu a nenaplnûnou kapacitu zafiízení v sousedních krajích 

nebude podporována v˘stavba integrovaného zafiízení pro skladování, tfiídûní a zpracování 
baterií a akumulátorÛ.

8.6 Odpady s obsahem azbestu

Pofiadové ãíslo Definice hlavních zásad pro vytváfiení integrovaného systému 
Opatfiení 8.6.1 Podporovat vyuÏití stávajících skládek pro ostatní a nebezpeãné odpady pro ukládání odpadÛ 

s obsahem azbestu za pfiedpokladu splnûní technick˘ch, hygienick˘ch a bezpeãnostních 
poÏadavkÛ.

8.7 Autovraky

Pofiadové ãíslo Definice hlavních zásad pro vytváfiení integrovaného systému 
Opatfiení 8.7.1 Kontrolní ãinností eliminovat provoz zafiízení k nakládání s autovraky, která nebudou 

provozována po technické a legislativní stránce v souladu s platnou legislativou v oblasti 
odpadového hospodáfiství.

Opatfiení 8.7.2 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).

Opatfiení 8.7.3 Podporovat v˘stavbu drtícího zafiízení pro kovové odpady (‰rédru) v˘hradnû v pfiípadech,
kdy navazující technologie tohoto zafiízení zabezpeãí separaci kovov˘ch, plastov˘ch, pryÏov˘ch,
textilních a sklenûn˘ch odpadÛ v rozsahu nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb.

Opatfiení 8.7.4 Podporovat v˘stavbu zafiízení pro úplnou demontáÏ a vyuÏití trÏnû uplatniteln˘ch komponent 
z autovrakÛ.
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8.8 Pneumatiky

Pofiadové ãíslo Definice hlavních zásad pro vytváfiení integrovaného systému 
Opatfiení 8.8.1 Podporovat provoz stávajících zafiízení k materiálovému vyuÏití pneumatik 

a odpadÛ pryÏe.
Opatfiení 8.8.2 Podporovat energetické vyuÏití opotfiebovan˘ch pneumatik ve stávajících zafiízeních,

která slouÏí jinému úãelu (napfi. cementárny, elektrárny), v pfiípadû, Ïe budou plnû v souladu 
s poÏadavky environmentální legislativy a norem.

8.9 Nebezpeãné odpady (mimo v˘‰e uveden˘ch)

Pofiadové ãíslo Definice hlavních zásad pro vytváfiení integrovaného systému 
Opatfiení 8.9.1 Nepodporovat budování nov˘ch zafiízení pro skládkování a spalování nebezpeãn˘ch odpadÛ.

Budování nov˘ch kazet u stávajících skládek na základû jiÏ vydaného územního rozhodnutí 
a rekonstrukce stávající spalovny za úãelem zv˘‰ení její kapacity tím není dotãeno.

Opatfiení 8.9.2 Podporovat budování zafiízení na regeneraci a materiálové vyuÏití nebezpeãn˘ch odpadÛ 
v pfiípadû, Ïe taková zafiízení budou z hlediska potfieb kraje úãelná 
(není-li pro vybrané odpady stanoveno jinak).

8.10 Stavební a demoliãní odpady

Pofiadové ãíslo Definice hlavních zásad pro vytváfiení integrovaného systému 
Opatfiení 8.10.1 Nepodporovat rekultivace ploch a provádûní terénních úprav s pouÏitím netfiídûn˘ch 

a neupraven˘ch stavebních a demoliãních odpadÛ.
Opatfiení 8.10.2 Podporovat v obcích vznik deponií pro shromaÏìování stavebních a demoliãních odpadÛ 

vhodn˘ch k recyklaci.
Opatfiení 8.10.3 Podporovat ãinnost drtících a tfiídících linek pro drcení a tfiídûní stavebních a demoliãních 

odpadÛ za pfiedpokladu splnûní technick˘ch, hygienick˘ch a bezpeãnostních poÏadavkÛ 
a místních poÏadavkÛ územního rozvoje.

8.11 Odpadní elektrická a elektronická zafiízení

Pofiadové ãíslo Definice hlavních zásad pro vytváfiení integrovaného systému 
Opatfiení 8.11.1 S ohledem na povinnost zpûtného odbûru nepodporovat financování v˘stavby zafiízení 

na zpracování vyfiazen˘ch v˘robkÛ domácího a obchodního chlazení s obsahem 
chlorfluoruhlovodíkÛ z prostfiedkÛ kraje ani z dotaãních fondÛ podmínûn˘ch vydáním 
stanoviska kraje.

Opatfiení 8.11.2 Podporovat v˘stavbu centrálních demontáÏních stfiedisek pro odpadní elektrická a elektronická 
zafiízení, která v souladu s nafiízením vlády ã. 197/2003 Sb. budou splÀovat limity materiálového 
vyuÏití. Preferována budou zafiízení, která budou zamûstnávat osoby se sníÏenou pracovní 
schopností (chránûné dílny).

Opatfiení 8.11.3 Podporovat dal‰í rozvoj stávajících zafiízení na zpracování odpadních elektrick˘ch 
a elektronick˘ch zafiízení, která budou splÀovat podmínku materiálového vyuÏití stanovenou 
nafiízením vlády ã. 197/2003 Sb.
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9. Indikátory

Vyhodnocení plnûní plánu bude provádûno kaÏdoroãnû pomocí následující soustavy indikátorÛ:

9.1 Základní indikátory 

Základní indikátory se vyhodnocují samostatnû pro skupiny: v‰echny odpady, nebezpeãné odpady, ostatní od-
pady a komunální odpady.

Pofi. ãíslo
indikátoru

Definice indikátoru Mûrná jednotka

I.1 Celková produkce odpadÛ. 1 000 t/rok
I.2 Celková produkce odpadÛ na jednotku hrubého domácího produktu t/1 000 EUR/rok

I.3 Podíl na celkové produkci odpadÛ.
% z celkové produkce

odpadÛ v kraji
I.4 Produkce na obyvatele. kg/obyvatele/rok

I.5 Podíl vyuÏit˘ch odpadÛ (R1 aÏ R11, N1)*.
% z celkové produkce

skupiny odpadÛ

I.6 Podíl materiálovû vyuÏit˘ch odpadÛ (R2 aÏ R11, N1)*.
% z celkové produkce

skupiny odpadÛ

I.7 Podíl energeticky vyuÏit˘ch odpadÛ (R1)*.
% z celkové produkce

skupiny odpadÛ

I.8 Podíl odpadÛ odstranûn˘ch skládkováním (D1, D5, D12)*.
% z celkové produkce

skupiny odpadÛ

I.9 Podíl odpadÛ odstranûn˘ch jin˘m uloÏením (D3, D4)*.
% z celkové produkce

skupiny odpadÛ

I.10 Podíl odpadÛ odstranûn˘ch spalováním (D10)*.
% z celkové produkce

skupiny odpadÛ
I.13 Celková kapacita zafiízení pro vyuÏívání odpadÛ (R1 aÏ R11)*. t/rok

I.14
Celková kapacita zafiízení pro materiálové vyuÏívání odpadÛ
(R2 aÏ R11)*.

t/rok

I.15 Celková kapacita zafiízení na energetické vyuÏívání odpadÛ (R1)*. t/rok
I.16 Celková kapacita zafiízení na spalování odpadÛ (D10)*. t/rok
I.17 Celková kapacita zafiízení pro skládkování odpadÛ (D1, D5, D12)*. m3

I.18 Celková kapacita zafiízení pro jiné uloÏení odpadÛ (D3, D4)*. m3

Pozn.: Pofiadová ãísla základních indikátorÛ jsou pfievzata z POH âR.
Údaje pro hodnocení indikátorÛ POH âR I.11 a I.12 nejsou dostupné.
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9.2 DoplÀkové a specifické indikátory 

Pofi.ãíslo
indikátoru

Definice indikátoru Mûrná jednotka

I.19
Podíl nebezpeãn˘ch odpadÛ ze zdravotnictví na celkové produkci
odpadÛ ze zdravotnictví.

%

I.20
Produkce oddûleného sbûru komunálních odpadÛ a obalÛ
(podskupina 20 01 a 15 01).

kg/obyvatele/rok

I.20a
MnoÏství papíru z oddûleného sbûru komunálních odpadÛ obalÛ
(podskupina 20 01 a 15 01).

kg/obyvatele/rok

I.20b
MnoÏství plastÛ z oddûleného sbûru komunálních odpadÛ obalÛ
(podskupina 20 01 a 15 01).

kg/obyvatele/rok

I.20c
MnoÏství skla z oddûleného sbûru komunálních odpadÛ obalÛ
(podskupina 20 01 a 15 01).

kg/obyvatele/rok

I.20d
MnoÏství odpadÛ z elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení z domácností
získan˘ch oddûlen˘m sbûrem.

kg/obyvatele/rok

I.20e
Podíl vytfiídûn˘ch nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu k celkové
produkci komunálního odpadu.

%

I.21
Podíl biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu ukládaného
na skládky vzhledem ke srovnávací základnû 1995.

%

I.22
Podíl stavebních a demoliãních odpadÛ na celkové produkci odpadÛ. % z celkové produkce

odpadÛ

I.23
Podíl vyuÏit˘ch stavebních a demoliãních odpadÛ % ze stavebních
(R1, R3, R4, R5, R11, N1)*. a demoliãních odpadÛ

I.24
Podíl stavebních a demoliãních odpadÛ odstranûn˘ch skládkováním % ze stavebních
(D1, D5, D12)*. a demoliãních odpadÛ

I.25 Celková produkce odpadÛ s obsahem PCB. t/rok
I.26 Celková produkce odpadních olejÛ. t/rok
I.27 Celková produkce odpadních baterií a akumulátorÛ. t/rok
I.28 Celková produkce kalÛ z ãistíren odpadních vod. t/rok

I.29
Podíl kalÛ z produkce ãistíren odpadních vod pouÏit˘ch na zemûdûlské % z celkové produkce
pÛdy (R10)*. kalÛ

I.30 Celková produkce odpadÛ azbestu. t/rok
I.31 Celková produkce autovrakÛ. t/rok
I.32 Podíl vyuÏit˘ch odpadÛ ze sebran˘ch autovrakÛ (R1 – R11)*. %
I.33 Podíl materiálovû vyuÏit˘ch odpadÛ ze sebran˘ch autovrakÛ

(R2 – R6, R7 – R11)*.
%

I.34 Podíl odpadÛ z energetiky na celkové produkci odpadÛ kraje. %

I.35
Volná kapacita skládek inertních odpadÛ (S-IO), ostatních odpadÛ
(S-OO), nebezpeãn˘ch odpadÛ (S-NO).

m3

I.36 Podíl základních a stfiedních ‰kol zapojen˘ch do ekologické v˘chovy. %

I.37
MnoÏství nebezpeãn˘ch odpadÛ vyprodukovan˘ch pfii realizaci
sanaãních prací.

t/rok

* Kódy R1–R13, D1–D15 definují zpÛsoby vyuÏívání a odstraÀování odpadu ve smyslu pfiílohy ã. 3 k zákonu 185/2001
Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Kód N1 definuje vyuÏití odpadÛ na rekultivace, terénní úpravy, a pod. dle pfiílohy ã. 20 vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady.
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