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MATERIÁL Č. 2  PRO ZASEDÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 18/2017 DNE 29. 03. 2017 
 
 
PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ČELÁKOVICE NA ROKY 2017-
2021 
 
 
V roce 2016 byl zpracován třetí Plán odpadového hospodářství (dále jen POH) na 
roky  2017 - 2021. Předchozí dva plány odpadového hospodářství i plán nyní 
předkládaný vypracovala firma ISES, spol. s.r.o. se sídlem M. J. Lermontova 25, 160 
00 Praha 6.  
Povinnost zpracovat  POH  ukládá obci § 44 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
odpadech). 
POH zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu 
nebo více než 1000 t ostatního odpadu (obě kategorie město překračuje). 
Zpracovaný POH musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového 
hospodářství kraje a  jejími změnami (dále jen POH kraje).  
Obec v samostatné působnosti je povinna zaslat návrh svého POH nebo jeho změny 
v elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu a to nejpozději do 3í měsíců od 
jeho zpracování, což bylo provedeno. V případě, že návrh POH neobsahuje 
náležitosti stanovené tímto zákonem, nebo není v souladu se závaznou částí řešení 
POH kraje a její změnou, příslušný krajský úřad do 3í měsíců ode dne obdržení 
návrhu POH sdělí obci své připomínky. Obec svůj POH, nebo jeho změnu, podle 
připomínek kraje upraví a v elektronické podobě zašle kraji. POH obce je závazným 
podkladem pro její činnost v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro 
zpracování územně plánovací dokumentace obce. 
Krajský úřad Středočeského  kraje  předložený POH  projednal ve smyslu zákona o 
odpadech (schválil) bez připomínek.  
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Před zasedáním zastupitelstva dne 29. 03. 2017 od 17.00 do 18.00 hodin firma 
ISES, spol. s r.o. představí Plán odpadového hospodářství veřejnosti a současně 
zodpoví i případné dotazy.  
 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválení usnesení č. 2  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
§ 3722   pol. 5169 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
 
PŘÍLOHA 
 
Č. 1 – POH na roky 2017 - 2021 včetně dokladu o schválení POH krajským úřadem 
v elektronické podobě 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města schvaluje Plán odpadového hospodářství města 
Čelákovic na roky  2017 - 2021. 
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