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POH obcí – novela platná 1.10.2015 

 Produkce 1 000 t OO nebo 10 t NO 

 

 Návrh do 12 měsíců od vyhlášení závazné části POH 

kraje 

 

 Musí být v souladu se závaznou částí POH kraje 

 

 Skládá se z analytické, závazné a směrné části 

 

 

 

 

 

 



POH obcí – novela platná 1.10.2015 

 POH obce se zpracovává nejméně na 5 let 

 

 Návrh POH obce se v elektronické verzi zasílá 

příslušnému krajskému úřadu. 

 

 Závazná část POH obce je závazným podkladem pro její 

činnost  

 

 Obec každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy 

indikátorů plnění cílů POH obce a na vyžádání je 

poskytne orgánu státní správy 

 

 

 

 

 

 



Produkce odpadů města 

 



Produkce komunálních odpadů města 

 



Produkce komunálních odpadů města 

 

Podíl  2011 2012 2013 2014 2015 

směsného komunálního odpadu na 

produkci komunálního odpadu v [%]  
59,12 54,82 56,48 51,54 50,19 

objemného odpadu na produkci 

komunálního odpadu v [%] 
2,89 1,66 2,35 5,88 5,41 

biologicky rozložitelného odpadu v 

[%] 
13,70 19,91 19,00 22,90 21,74 

vytříděných využitelných složek bez 

BRO na produkci komunálního 

odpadu v [%] 

9,86 9,58 10,07 9,42 10,79 



Výtěžnost separovaného sběru 

 

Komodita 

Produkce na 1 obyvatele [kg/rok]  

2011 2012 2013 2014 2015 

Papír 18,28 16,32 15,26 14,36 15,82 

Plast 9,75 9,74 9,93 9,59 10,71 

Sklo 12,80 12,63 12,40 12,52 12,52 

Nápojový 

karton 
0,32 0,28 0,28 0,31 0,35 

Celkem 41,14 38,97 37,87 36,77 39,39 

  

Průměr ČR 38,9 39,1 39,7 40,5 42,3 



Výtěžnost separovaného sběru 

 



Vývoj počtu nádob a sběrných míst 

   Rok 

2013 2014 2015 

Počet stanovišť 

kontejnerů 72 73 73 

Počet obyvatel na 

1 sběrné místo 161 161 163 

Počet nádob 

Papír 78 92 94 

Plast 
32 32 33 

Sklo směsné 67 77 77 



Vyhodnocení účinnosti separace 

 



Nakládání s komunálními odpady 

 



Skládkování biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu 

 

Rok 
Dle směrnice 

Skutečné množství 

uložené na skládku 

Dle 

směrnice 

2013 2015 2020 

Měrné množství 

BRKO  

(kg/obyv. a rok) 

74 109,5 52 



Závazná část POH města 

 Závazná část – musí být v souladu se závaznou 

částí POH kraje 

 Obsahuje: cíle + zásady + opatření v souladu s 

krajskou vyhláškou 

 



Plán odpadového hospodářství 

Strategické cíle:  

 

 Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné 

produkce odpadů. 

 Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a 

nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. 

 Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k 

evropské „recyklační společnosti“. 

 Maximální využívání odpadů jako náhrady 

primárních zdrojů a přechod na oběhové 

hospodářství. 



Plán odpadového hospodářství 

Cíl:  

Komunální odpady: 

 Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně 

pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. 

 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti 

celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a 

recyklaci alespoň  u odpadů z materiálů jako je papír, 

plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a 

případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky 

odpadů podobné odpadům z domácností. 



Plán odpadového hospodářství 

Cíl:  

BRO a BRKO: 

 Snížit maximální množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této 

složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového množství BRKO 

vyprodukovaných v roce 1995.   

 



Plán odpadového hospodářství 

Cíl:  

SKO: 

 Směsný komunální odpad (po vytřídění 

materiálově využitelných složek, nebezpečných 

složek a biologicky rozložitelných odpadů) 

zejména energeticky využívat v zařízeních 

k tomu určených v souladu s platnou 

legislativou.  

 



Předcházení vzniku odpadů 
Číslo opatření 4.1.2 

Název opatření Podpora programů a kampaní zaměřených na předcházení vzniku odpadů 

Vazba na Závaznou 

část POH 
3.1.2.1 

Popis opatření a) Podpora zřizování re-use center – podpora středisek (samostatných i v rámci sběrných 

dvorů), pro kontrolu a prodej použitých výrobků (elektro, nábytek). 

b)  Podpora pro další život věcí – Charitativní obchody; bazary; potravinové banky (krajské 

pobočky); výměnné portály pro např. oděvy, textil, obuv, hračky, knihy, časopisy, nábytek, 

koberce, nářadí, stavební prvky; informační systémy pro sdílení věcí; informační systémy 

pro opravy zařízení domácností. 

c)  Podpora projektů kolektivních systémů (např.: ELEKTROWIN – „Jsem zpět“ – zaměřený na 

vytváření speciální sítě pro místa zpětného odběru elektrozařízení. ASEKOL – „Věnuj mobil 

a Věnuj počítač“ – zaměřený na sběr vysloužilých spotřebičů). 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Neurčena 

Nositel Město 

Indikátor Nestanoven 



Předcházení vzniku odpadů 
Číslo opatření 4.1.3 

Název opatření Předcházení vzniku BRKO přímo u občanů 

Vazba na Závaznou část 

POH 
3.1.2.1 

Popis opatření a)  Informovat občany o možnostech a přínosech domácího kompostování, provést 

průzkum zájmu občanů o domácí kompostování.  

b)  Podporovat rozvoj domácího a komunitního kompostování, zejména ve vesnické a 

příměstské zástavbě. 

c)  Realizovat projekt na podporu domácího kompostování. 

Cílová hodnota Realizovaný projekt na podporu domácího kompostování 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – v návaznosti na rozsah projektu  

Nositel Město 

Indikátor Počet občanů, kteří kompostují na vlastním pozemku  



Domácí kompostéry 



Komunální odpady 
Číslo opatření 4.2.1.1.1 

Název opatření Zahustit síť sběrných nádob na tříděný odpad 

Vazba na Závaznou 

část POH 
3.2.1.1 

Popis opatření a) Udržovat stávající síť sběrných nádob na tříděný odpad, případně ji rozšiřovat v lokalitách 

s novou výstavbou dle následujících orientačních kritérií: 

- max. 150 spádových obyvatel na jedno sběrné místo, 

- doporučená docházková vzdálenost maximálně 150 m, 

- každé nové místo vybavit kontejnery na papír, plasty, sklo, nápojové kartony 

(závislosti na prostorových možnostech). 

b) Pravidelně rozšiřovat síť pro sběr kovových odpadů, kovové odpady evidovat. 

c) Pravidelně vyhodnocovat četnost svozu jednotlivých komodit a kontrolovat kapacitní 

vytížení nádob. 

d) Vybavit všechny sběrné nádoby názornými popiskami, co do nich lze dávat – popisky 

pravidelně obnovovat. 

e) Zajistit čištění nádob v počtu min. 50 % z instalovaných ročně. 

f) Zajistit pravidelnou obnovu nádob. 

g) Pravidelně informovat občany o prospěšnosti separování odpadů (regionální tisk – 

minimálně 2x ročně).  

Cílová hodnota 80 sběrných míst na tříděný odpad v roce 2020 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – v návaznosti na rozsah rozšíření sběrné sítě  

Nositel Město 

Indikátor Počet sběrných míst na počet obyvatel 



Komunální odpady 
Číslo opatření 4.2.1.1.4 

Název opatření Zajistit doplňkový sběr vyseparovaných odpadů ve vybraných lokalitách  

Vazba na Závaznou 

část POH 
3.2.1.1 

Popis opatření a) Provést průzkum mezi občany města zaměřený na zájem občanů o přistavení 

120 l nádob na papír a plast přímo k rodinným domům. 

b) Dle zájmu občanů realizovat ve vybrané oblasti pilotní projekt zavedení 

svozu papíru a plastů prostřednictvím 120 l nádob umístěných u rodinných 

domů. 

c) Dle úspěšnosti pilotního projektu rozšířit projekt na celé město. 

d) Zvážit možnosti motivace obyvatelstva k vyšší separaci využitelných 

komodit prostřednictvím pytlového sběru (s možností uplatnění motivačního 

systému). 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Do roku 2020 

Potřeba zdrojů Ano – v návaznosti na počet pytlů a nádob o objemu 120 l 

Nositel Město 

Indikátor Počet občanů využívající doplňkový systém sběru  



Sběrné nádoby 120 l 



Směsný komunální odpad 

Číslo opatření 4.2.1.2.4 

Název opatření Údržba a obnova městského mobiliáře – odpadkových košů 

Vazba na Závaznou 

část POH 
3.2.1.1, 3.2.2.1 

Popis opatření a)  Pravidelná údržba a obnova městského mobiliáře – odpadkových košů. 

b)  Pravidelná obsluha městského mobiliáře – košů. 

c)  Rozšířit systém odpadkových košů na území města o komodity papír, plasty 

případně kovy. 

d)  Zřizovat odpadkové koše na různé komodity (plasty, papír) v pěších zónách, 

v parcích, sportovních areálech města.  

Cílová hodnota Modernizovaný městský mobiliář 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – obnova městského mobiliáře 

Nositel Město; svozová firma 

Indikátor Nestanoven 



Městský mobiliář 



BRO a BRKO 
Číslo opatření 4.2.1.4.1 

Název opatření Oddělený sběr a využití BRO a BRKO 

Vazba na Závaznou 

část POH 
3.3.1 

Popis opatření a)  Rozšiřovat systém sběru bioodpadů od občanů, posoudit poměr nádoby/kompostéry vzhledem 

ke specifickým podmínkám obce. 

b)  V rámci provozování sběrného dvora sbírat samostatně biologicky rozložitelné 

(kompostovatelné) odpady a dřevní odpady. 

c)  Na jaře a na podzim přistavovat velkoobjemové kontejnery na BRO dle předem stanoveného 

harmonogramu (zaměřeno na zástavby rodinných domů, zahrádkářské kolonie, příměstské 

oblasti). 

d)  Zvážit možnost a ekonomickou náročnost odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů 

od občanů s možností rozšíření na odpady z kuchyní a stravoven („gastroodpadů“) a rozšíření 

odděleného sběru jedlého oleje a tuků. 

e)  V návaznosti na ekonomickou náročnost postupně zavést oddělený sběr bioodpadů od občanů. 

f)  Odděleně sebraný biologicky rozložitelný odpad předávat k materiálovému využití – na 

kompostárnu, případně bioplynovou stanici. 

g)  Pravidelně informovat obyvatele o nakládání s kompostovatelnými složkami KO 

prostřednictvím dostupných komunikačních prostředků (letáky, rozhlas, internet, místní tisk). 

Cílová hodnota Zavedený systém odděleného sběru biologického odpadu 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – dle rozsahu odděleného sběru  

Nositel Město; svozová společnost 

Indikátor Množství odděleně sebraných BRO 

Pokrytí obyvatelstva systémem odděleného sběru BRO 



Kompostejner 



Sběrný dvůr 
Číslo opatření 4.2.1.6.1 

Název opatření Provozování sběrného dvora 

Vazba na Závaznou 

část POH 
3.2.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.2.1, 3.6.3.1, 3.6.4.1, 3.9.3.1, 3.10.2.1, 3.11.1, 3.12.1 

Popis opatření a) Zajistit provoz stávajícího sběrného dvora a sběrného místa. 

b) Pravidelně obnovovat shromažďovací prostředky, kontrolovat nádoby na 

nebezpečné odpady.  

c) Pravidelná osvěta a výchova občanů (informační materiály do každé 

domácnosti, informace jaké odpady mohou na SD odkládat a za jakých 

podmínek, ...). 

Cílová hodnota Provozovaný sběrný dvůr s odpovídajícím počtem nádob 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano – provozní náklady  

Nositel Město, provozovatel sběrného dvora 

Indikátor Nestanoven 



Areál sběrného a separačního dvora  



Stavební a demoliční odpady 
Číslo opatření 4.2.2.2 

Název opatření Podpořit využívání odložné plochy na stavební a demoliční odpady 

Vazba na Závaznou 

část POH 
3.4.1, 3.9.3.1 

Popis opatření a)  Podpořit využívání odložné plochy na stavební a demoliční odpady. 

b)  Pravidelně (1x ročně) informovat obyvatele města o možnosti využívání odložné 

plochy na stavební a demoliční odpady. 

c)  Prokazatelně při vydávání stavebního povolení informovat o nutnosti při 

kolaudačním řízení předložit doklad o způsobu nakládání se stavebními odpady 

vzniklými v průběhu stavby. 

d)  Při udělování kolaudačního rozhodnutí požadovat předložení dokladu 

o nakládání se stavebními odpady vzniklými v průběhu stavby. 

Cílová hodnota Sběr 100 % SDO produkovaných občany města 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ano 

Nositel Město; provozovatel sběrného dvora; svozová společnost 

Indikátor Množství černých skládek tvořených SDO, doklady o prokázání způsobu nakládání 

s odpady 



Stavební a demoliční odpady 
Číslo opatření 4.2.2.3 

Název opatření 

Zajistit používání stavebních recyklátů a upravených stavebních  

a demoličních odpadů pro případné stavební činnosti, rekonstrukce, terénní 

úpravy 

Vazba na Závaznou 

část POH 
3.4.1 

Popis opatření 
a)  Při stavebních pracích používat stavební recykláty, neznečištěné výkopové 

zeminy a upravené SDO všude tam, kde je to možné. 

b)  Nepoužívat recykláty a SDO bez předchozí úpravy. 

c)  Používat výkopové zeminy pro terénní úpravy výhradně neznečištěné. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů Ne 

Nositel Město, investor, původce odpadů 

Indikátor Procento použitých recyklovaných SDO 



Administrativní opatření 
Číslo opatření 4.4.2 

Název opatření Výchova a vzdělávání občanů 

Vazba na Závaznou 

část POH 
Strategické cíle 

Popis opatření a) Každoročně vydávat pro občany města informační stránku v místním tisku 

zaměřenou na nakládání s komunálními odpady ve městě. 

b) Pravidelně v místním tisku informovat občany o aktuálním stavu 

odpadového hospodářství města.  

c) V případě zájmu občanů uspořádat besedu s občany na téma odpadové 

hospodářství (1x ročně). 

d) Spolupracovat s místními školami a školkami při vzdělávání dětí v oblasti 

odpadového hospodářství, ochrany ŽP. 

e) Podporovat a využívat programy krajské koncepce EVVO. 

f) Využívat programy kolektivních systémů pro vzdělávání občanů. 

Cílová hodnota Nestanovena 

Termín realizace Průběžně 

Potřeba zdrojů 50 000,- Kč za rok 

Nositel Město 

Indikátor Nestanoven 



Děkuji za pozornost 
 

Ing. Karel Bursa 


