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1. Úvod 
 

Koncepce odpadového hospodářství města Plzně (dále KOH města Plzně) byla 
zpracována společností BOHEMIAPLAN s.r.o. ve spolupráci s Magistrátem města Plzně, 
odborem řízení technických úřadů.  

 
Návrhy řešení a opatření vychází z již schválené Krajské koncepce hospodaření 

s odpady Plzeňského kraje a z připravovaného Plánu odpadového hospodářství Plzeňského 
kraje. Hlavním řešitelem a koordinátorem přípravy obou dokumentů je rovněž společnost 
BOHEMIAPLAN, s.r.o. 
 

V Koncepci odpadového hospodářství města Plzně je řešena problematika nakládání 
s komunálním odpadem, za jehož původce se ze zákona o odpadech považuje obec. 
Nevztahuje se k jiným skupinám odpadů (dle Katalogu odpadů), jejichž původci jsou fyzické 
osoby nebo právnické osoby oprávněné k podnikání. 
 

KOH města Plzně analyzuje území z hlediska geografického, demografického a 
správního. Je zde uveden základní přehled platné legislativy na úseku odpadového 
hospodářství v rámci EU a České republiky. Analyzuje současný stav odpadového 
hospodářství města Plzně z hlediska sběru a svozu komunálních odpadů včetně produkce a 
způsobů  nakládání, technickou vybavenost území.  

 
Dále KOH přináší návrh systému hospodaření s odpady ve městě dle platné 

legislativy s ohledem k členství v EU. Zabývá se ekonomickou stránkou nakládání 
s komunálními odpady a přináší pro obyvatele města základní informace o možných 
postupech plnění povinností města v odpadovém hospodářství. Zabývá se i ekologickou 
výchovou obyvatel. Koncepce odpadového hospodářství je zpracována s výhledem na 10 
let.  
 

Smyslem dokumentu je na jedné straně v ucelené formě informovat o současném 
systému hospodaření s odpady ve městě, na druhé straně navrhnout opatření k jeho 
zlepšení, popř. ke změně v těch oblastech, ve kterých vznikají obci podle zákona o 
odpadech zákonné povinnosti.  

 
Koncepce se zabývá těmito základními oblastmi: 

- vyhodnocení stavu odpadového hospodářství  
- stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

dále pro jejich využívání a odstraňování  
- informovaností občanů na úseku nakládání s odpady, především na prevenci vzniku 

odpadů a na jejich správné a účinné třídění, 
- nakládání s komunálními odpady, způsoby zpracování směsného komunálního odpadu 
- nakládání s obaly a obalovými odpady a povinnost zpětného odběru některých výrobků 

povinnými osobami uplatněním integrovaných systémů sběru tak, jak předpokládá 
zákonná úprava.   

 
Koncepce odpadového hospodářství města Plzně bude sloužit jako podklad pro plán 

odpadového hospodářství, který je obec povinna zpracovat jako původce komunálních 
odpadů dle zákona o odpadech. Koncepce odpadového hospodářství reaguje na současnou 
situaci odpadového hospodářství města, reálné možnosti jejího zlepšení s výhledem 
postupného přizpůsobení podmínkám obvyklým v Evropské unii.  
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2.  Výchozí situace a základní cíle koncepce 
2.1  Trendy v odpadovém hospodářství ČR a EU 
 

Vstupem do Evropské unie přejímá Česká republika také zásady a cíle, kterých je 
nutno dosáhnout v časovém horizontu určeným příslušnými evropskými směrnicemi. 
V oblasti nakládání s odpady jsou tyto zásady již implementovány do národních právních 
dokumentů  ČR (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon č. 477/2002 Sb. o obalech). 

 
Předpokládaný směr hospodářského vývoje a změny struktury národního 

hospodářství ČR v souvislosti s jejím členstvím v EU přinesou následující trendy 
v odpadovém hospodářství: 
• Zvýšení produkce komunálních odpadů - ve srovnání se západoevropskými zeměmi je 

produkce KO v ČR dosud relativně nízká a realisticky lze očekávat její nárůst. Důvodem je 
změna sociální struktury obyvatelstva (větší počet domácností s menším počtem osob, 
více osaměle žijících lidí), větší spotřeba v závislosti na růstech příjmů obyvatelstva, 
častější stěhování (vyšší produkce objemného odpadu), výrobky denní spotřeby s větším 
množstvím obalů, zlepšení péče o veřejná prostranství a veřejnou zeleň (v důsledku toho 
více vyprodukovaného odpadu) a pod.  

 
• Změna struktury produkovaných odpadů - na jedné straně se dále sníží množství 

odpadů typických pro těžký průmysl a těžbu uhlí, ale současně se zvýší množství odpadu 
vyprodukovaného v lehkém průmyslu. Pokud jde o odpady, které pocházejí z obalů, 
budou sklo a kovy stále více nahrazovány papírem a plasty. Očekává se snížení podílu 
nebezpečných odpadů v komunálním odpadů a snížení jejich nebezpečných vlastností 
vlivem zavádění výrobků s nižšími ekologickými riziky. 

 
• Změny technologií využívaných k nakládání s odpady - technologie používané pro 

odstraňování odpadů (skládky, spalopvny) budou nahrazovány pokročilejšími metodami 
zajišťujícími materiálové nebo energetické využití odpadů (recyklace, kompostování, 
výroba paliv z odpadů). 

 
• Nové systémy odděleného sběru odpadů - budou zavedeny systémy zpětného odběru 

odpadů např. baterií, odpadových olejů, pneumatik a odděleného sběru bioodpadu.          
K tomu budou vybudovány odpovídající kapacity pro jejich recyklaci nebo jiné využití. 

 
• Snižování podílu bioodpadu ukládaného do skládek - v souladu s nově přijatou právní 

úpravou se bude postupně snižovat podíl biologických odpadů ukládaných na skládkách a 
předpokládá se vybudování nových kapacit na zpracování bioodpadu (kompostáren). 

 
• Snížení počtu provozovaných skládek - vzhledem k nižšímu množství odpadů 

ukládaných do skládek (třídění, kompostování, spalování) se v budoucnu sníží počet 
provozovaných skládek. Skládkování se soustředí do menšího počtu lépe vybavených a 
řízených skládek. Současné skládky se modernizují na komplexní střediska pro 
hospodaření s odpady, která budou vybavena třídícími, kompostovacími a dalšími 
zařízeními. Skládkování se stane pouze jedním z několika používaných postupů pro 
využívání a odstraňování odpadů. 

 
• Výstavba překládacích zařízení - v budoucnu se očekává snížení počtu zařízení pro 

odstraňování odpadů a zvýšení poplatků za tuto činnost. Za takových podmínek se stane 
výstavba a provoz překládacích zařízení efektivnější. Etapa sběru a přepravy odpadu se 
od sebe oddělí. Odpad bude sbírán jedním vozidlem, přeložen a pak přepraven do 
zařízení pro zpracování nebo odstranění odpadu velkokapacitním vozidlem. 
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2.2 Přehled právních předpisů EU a ČR v oblasti nakládání 
s odpady 

 
2.2.1 Vybrané směrnice EU v oblasti odpadového hospodářství a jejich 

požadavky ve vztahu k OH města Plzně 
 
Směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech 
 
 Základní směrnice stanovující hierarchii nakládání s odpady v zemích EU směřující 
k prevenci vzniku odpadů, snižování množství vybraných odpadů, zpracování odpadů pro 
jejich recyklování a opětovné použití, využití surovin a/nebo výroby energie z některých 
odpadů. 
 
Směrnice Rady 99/31/EC o skládkování odpadů 

 
Hlavním cílem Směrnice je připravit opatření, postupy a návody k omezení 

negativních účinků na životní prostředí a rizik pro lidské zdraví vyplývajících ze skládkování 
odpadů. Směrnice vyžaduje mimo jiné: 
• připravit a zavést národní strategii omezování množství biodegradabilních složek 

komunálních odpadů vedoucí ke splnění zadaných cílů; 
• zakázat společné skládkování nebezpečných a ostatních odpadů; 
• zakázat skládkování pneumatik, kapalných odpadů, infekčních nemocničních odpadů a 

některých druhů nebezpečných odpadů 
• aplikovat přísná opatření ke kontrole, monitorování a ohlašování odpadů a k uzavírání 

skládek; 
• požadovat, aby provozovatelé skládek připravili plány ke splnění opatření a rozhodnout, 

zda existující skládky mohou být dále provozovány; 
• klasifikovat skládky podle typu ukládaných odpadů; 
• zajistit, aby skládky byly umisťovány, budovány a provozovány v souladu se specifickými 

standardy. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC z 20. 12. 1994 o obalech a 
odpadech  z obalů 
 

Cílem Směrnice je harmonizace opatření v nakládání s obaly a odpady obalů tak, aby 
byly minimalizovány jakékoliv negativní vlivy odpadů na životní prostředí a aby nebyla 
narušovány podmínky soutěže na vnitřním trhu. Jsou uloženy minimální standardy pro obaly 
a stanoveny cíle recyklace a využití obalových odpadů.  
Směrnice vyžaduje mimo jiné: 
• zahrnout kapitolu o obalech a obalových odpadech do plánů odpadového hospodářství; 
• založit systémy pro zpětný odběr použitých obalů a sběr obalových odpadů a jejich 

opětné využívání a recyklaci; 
• zřídit databázové informační systémy o obalech a odpadech obalů; 
• přijmout opatření k omezení vzniku obalových odpadů a k dosažení specifických cílů pro 

znovuvyužívání a recyklaci odpadů, zahrnující požadavek recyklace 50 – 65% obalových 
odpadů a 25 – 45% recyklace obalů obsažených v odpadech; 

• organizovat informační kampaň pro veřejnost a provozovatele (výrobce); 
• přijmout opatření, aby uživatelé obalů, zejména spotřebitelé, měli  možnost získat 

informace, jak mohou přispět k využívání a recyklaci těchto obalů. 
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Směrnice 2000/76/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. 12. 2000 o spalování 
odpadů 
 
 Cílem směrnice je předcházet negativním účinkům spalování a spoluspalování 
odpadu na životní prostředí nebo tyto účinky podle možností omezit, zejména znečišťování 
ovzduší, půdy a vod povrchových i podzemních, a následně ohrožení lidského zdraví. 
 
 Směrnice stanoví provozní podmínky a technické požadavky prostřednictvím 
mezních hodnot emisí pro zařízení na spalování a spoluspalování odpadů. 
 
 
Směrnice Rady 94/67/EC ze 16. 12. 1994 o spalování nebezpečného odpadu 
 

Směrnice stanoví podmínky pro spalování nebezpečných odpadů, požadavky na 
měření a emise ze spalovacího zařízení. Platnost do 28. prosince 2005. K tomuto datu bude 
nahrazena směrnicí 2000/76/ES o spalování odpadů. 
 
 
Směrnice Rady 2000/53/EC o vyřazených vozidlech 
 

Účelem Směrnice je harmonizovat legislativu týkající se recyklace a odstranění 
vyřazených vozidel a jejich částí. Vyžaduje mimo jiné: 
• vybudovat systém pro sběr všech vyřazených vozidel; 
• přijmout opatření, aby výrobci vozidel hradili podstatnou část nákladů spojených se 

sběrem a zpracování vyřazených vozidel ; 
• stanovit cíle, aby všechna vyřazená vozidla byla využita nebo recyklována nejméně ze 

70 – 85% hmotnostních (do r.2006) a nejméně z 85 – 95% (do r.2015); 
• omezit používání nebezpečných látek při výrobě vozidel; 
• podporovat používání recyklovaných materiálů a usnadnit demontáž a recyklaci 

vhodnými opatřeními při navrhování vozidel; 
• zajistit, aby skladování a demontáž vyřazených vozidel nepoškozovaly zdraví lidí nebo 

životní prostředí a umožnit používání a recyklaci dílů z vozidel; 
poskytovat spotřebitelům informace o zpracování vozidel po skončení životnosti včetně 
informací o rizicích spojených s neřízeným odstraňováním vozidel. 
 
 
Směrnice Rady 86/278/EEC z 12. 6. 1986 o ochraně životního prostředí a zvláště půdy 
při používání čistírenských kalů v zemědělství 
 

Hlavní cílem Směrnice je regulovat používání čistírenských kalů v zemědělství, aby 
bylo zabráněno škodlivým účinkům na půdu, vegetaci, zvířata a lidi. Směrnice vyžaduje 
používání maximálních limitních hodnot pro některé těžké kovy, a to jak v kalech, tak v půdě. 
Dále Směrnice vyžaduje mimo jiné: 
• zajistit, aby použití kalů v zemědělství bylo v souladu s limitními koncentracemi těžkých 

kovů v půdě; 
• zakázat používání čistírenských kalů na specifických druzích půd ve vymezených 

časových obdobích, nebo tam, kde koncentrace těžkých kovů v půdě překračuje 
specifické limity; 

• zajistit, aby odpovědným úřadům byly k dispozici potřebné informace; 
• analyzovat kaly z čistíren odpadních vod a půdu ke zjištění, zda jsou příslušné limity 

plněny. 
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2.2.2 Legislativa ČR v oblasti nakládání s odpady 
 

Základními legislativními dokumenty, kterými jsou definovány podmínky pro 
nakládání s odpady a obaly v České republice, jsou zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
zákon č. 477/2002 Sb. o obalech a prováděcí předpisy vydané k těmto zákonům. 

 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb. a zákona            
č. 320/2002 Sb. 
 
 Zákon vstoupil v platnost dnem 1. ledna 2002. Nově byla stanovena práva a 
povinnosti osob v odpadovém hospodářství, působnost orgánů veřejné správy, pravidla pro 
předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi, zákon respektuje zásady trvale 
udržitelného rozvoje.  
 

Zákon stanoví  preferovanou posloupnost priorit při výběru, rozhodování a postupech 
při dalším nakládání s odpady. Těmito jsou: 

1. Předcházení vzniku odpadů (snižování jejich objemu) - minimalizace používání zdrojů a 
snižování množství anebo nebezpečných vlastností. 

2. Opětovné využívání - opětovné využívání výrobků nebo jejich částí za stejným nebo 
jiným účelem. 

3. Recyklace - opětovné zpracování odpadových materiálů tak, aby je bylo možno použít 
jako surovinu při výrobě stejného nebo jiného výrobku. 

4. Využití - zhodnocení odpadů kompostováním, získáním energie nebo použitím jiných 
technologií. 

5. Odstranění - zneškodnění odpadu jeho uložením na skládku nebo spálením ve spalovně 
bez využití energie. 

 
Zákon definuje původce odpadu v § 4 písm. p) jako právnickou osobu, při jejíž 

činnosti vznikají odpady, nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, při jejíž 
podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, 
které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za 
původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů 
v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se 
současně stane vlastníkem těchto odpadů. 
 

Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem 
jsou stanoveny mimo jiné v § 17 zákona o odpadech. Podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech 
obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 
 

Obec je podle  § 17 odst. 3 povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit 
místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, 
kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Ze vzájemné 
souvislosti § 4 písm. p) a § 17 zákona o odpadech vyplývá, že v okamžiku, kdy se na obcí 
určená místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, tento odpad odloží, 
stává se obec původcem a zároveň i vlastníkem tohoto odpadu, a tedy pouze ona může 
s komunálním odpadem dále nakládat.  

 
Na obce se pak vztahují povinnosti původce podle § 16 zákona o odpadech. Mezi 

tyto povinnosti patří např. vést evidenci odpadů, využívat nebo odstraňovat odpad pouze 
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v souladu s tímto zákonem, převést odpady do vlastnictví pouze osoby oprávněné k jejich 
převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech a další. 
 
Prováděcí předpisy k zákonu: 
 
Vyhláška MŽP a MZdr č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 
 Vyhláška definuje nebezpečné vlastnosti odpadů a kritéria hodnocení jejich 
nebezpečných vlastností, dále stanoví metody hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
zásady pro zpracování plánu odběru vzorků a náležitosti protokolu o odběru vzorků, stanoví 
obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. 
 
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 
 
 Vyhláška stanoví postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů, uvádí 
seznam jednotlivých druhů odpadů, seznam nebezpečných odpadů, žlutý, zelený a červený 
seznam odpadů závazný při dovozu, vývozu nebo přepravě odpadů přes území ČR. 
Kategorie odpadů již nejsou označovány „N“ a „O“ jako v předchozí právní úpravě. 
Nebezpečné odpady jsou označeny hvězdičkou za katalogovým číslem odpadu. 
 
Vyhláška MŽP  č. 382/2001 Sb.  o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
půdě 
 
 Vyhláška stanoví podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě, mezní 
hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek, které mohou být do půdy přidány a postupy 
odběru vzorků kalů a půdy a jejich analýzy. 
 
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 
 Vyhláška stanoví náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení, k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, technické požadavky na zařízení, seznam 
odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, technické podmínky skládek a jejich provozu, 
povinnosti nakládání s vybranými druhy odpadů a vybranými zařízeními, způsoby vedení 
evidence a ohlašování odpadů, podrobnosti obsahu plánů odpadového hospodářství, obsah 
provozního řádu a provozního deníku zařízení, postupy při přejímce odpadů, obsah 
identifikačního listu odpadů hodnocení vyluhovatelnosti odpadů a další náležitosti. 
 
 
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb.  o nakládání s PCB 
 
 Vyhláška stanoví technické požadavky na nakládání s PCB, metody a postupy 
stanovení koncentrace PCB v látkách a zařízeních, které je obsahují, způsoby prokazování 
neexistence PCB v zařízení, označování zařízení s obsahem těchto látek a jejich evidenci. 
 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu 
provedení zpětného odběru některých výrobků 
 
 Vyhláška stanoví technické podmínky zpětného odběru výrobků se skončenou 
životností v souladu se zákonem o odpadech. Stanoví zajištění informovanosti o možnostech 
zpětného odběru pro spotřebitele a stanoví označení míst zpětného odběru výrobků. 
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Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o 
obalech) 
 
 Nová zákonná úprava řeší problematiku předcházení vzniku odpadů z obalů, stanoví 
práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost správních úřadů 
při nakládání s obaly, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití 
odpadu z obalů, výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů.  
 

Zákon nově stanoví povinnosti osobám, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly 
nebo balené výrobky, zajistit bezplatný zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto 
obalů. Tyto obaly končily a dosud ještě končí zejména v tříděném komunálním odpadu (u 
plastů a skla se jedná téměř o 100 % vytříděného odpadu), nebo ve směsném odpadu. 
Povinnost uvedených subjektů proto může výrazně ovlivnit látkové toky (při přechodu na 
zálohované obaly nebo při zavedení individuálního sběrného systému) s dopadem na 
snížení výskytu těchto obalů v tříděném sběru. To by se projevilo snížením nákladů na 
tříděný sběr.  

 
Povinné osoby však mohou, cestou autorizovaných obalových společností, zajistit 

tzv. sdružené plnění svých povinností. Pokud obec požádá uvedenou společnost o uzavření 
smlouvy, mohl by být zpětný odběr obalů realizován jako integrovaný systém (sběr by byl 
realizován společně s tříděným sběrem komunálního odpadu, který daná obec zavedla na 
svém území). V tomto případě by naopak množství vytříděného odpadu mohlo nadále 
stoupat s tím, že autorizovaná obalová společnost by byla smluvně odpovědná za úhradu 
nákladů ve vztahu ke sběru obalového odpadu. Obec by tedy nadále nesla pouze část 
nákladů spojených s tříděným sběrem odpadů (bez obalových odpadů). 
 
 Příloha č. 3 zákona stanoví požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu 
v horizontu let 2002 – 2005. Recyklace se týká obalů z papíru, ze skla, z plastů a kovového 
odpadu. V roce 2005je požadavek na celkové využití u papíru 55 %, u skla 80 %, u plastů 25 
% a u kovů 25 %. Celkové využití obalových odpadů má v roce 2005 představovat 52 %.  
  
 
Prováděcí předpisy k zákonu: 
 
Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 
vratných zálohovaných obalů 
 
 NV stanoví výši zálohy pro vybrané druhy vratných obalů. Jedná se o skleněné obaly 
na pivo, víno, minerální vody, limonády a sirupy předepsaných rozměrů. 
 
 
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 115/2002 Sb. o podrobnostech 
nakládání s obaly 
 
 Vyhláška stanoví způsoby hodnocení využitelnosti obalů, rozsah a způsob 
označování obalů z hlediska použitého materiálu obalu, opatření umožňující opakované 
použití obalů a způsob a postup opakovaného použití obalů. Dále stanoví postup určování 
nejmenší hmotnosti a nejmenšího objemu obalů, způsob hodnocení koncentrace 
sledovaných chemických látek v obalu, limitní hodnotu součtu množství olova, kadmia, rtuti a 
chromu CrVI+ v obalu. 
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Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb. o označování vratných 
zálohovaných obalů 
 
 Vratné zálohované obaly jsou označovány štítky s uvedením, že se jedná o vratný 
zálohovaný obal dle ČSN 77 0053.  
 
 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 117/2002 Sb. o rozsahu a způsobu vedení 
evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 
 
 Vyhláška obsahuje vzory evidenčních listů množství obalů uváděných na trh nebo do 
oběhu, evidenční listy zpětně odebraných obalů a způsobů nakládání s nimi a další výkazy 
týkající se oběhu odpadů na trhu. Evidence se týká výrobců, kteří uvádějí obaly na trh. 
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2.3 Účel koncepce a plánu odpadového hospodářství města Plzně 

Jedním ze základních dokumentů v oblasti nakládání s odpady v oblasti společného 
práva Evropské unie je povinnost každé členské země zpracovat plán odpadového 
hospodářství.  
 Česká republika zakotvila povinnost zpracování plánů odpadového hospodářství 
(POH) v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., a to na třech úrovních: 
- POH České republiky 
- POH kraje 
- POH původce 
 

Plán odpadového hospodářství České republiky byl zpracován v červnu 2003 a jeho 
závazná část byla zveřejněna ve Sbírce zákonů formou nařízení vlády ČR č. 197/2003 Sb. 
ze dne 4.6.2003. Závazná část je rovněž k dispozici na stránkách http://www.env.cz/. 

 
 
POH České republiky zpracovaný v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

obsahuje kromě analýzy stavu odpadového hospodářství část závaznou a směrnou. Tyto 
části jsou zpracovány na dobu 10 let a mohou být průběžně aktualizovány. 
 

Závazná část Plánu odpadového hospodářství ČR vychází ze zpracovaných 
krajských koncepcí nakládání s odpady, kdy povinnost krajům zpracovat koncepce bylo dáno 
zákonem o odpadech č. 125/1997 Sb. Obcím tato povinnost zákonem nikdy dána nebyla. 
Zákonnou povinnost má Statutární město Plzeň při zpracování „Plánu odpadového 
hospodářství“ na úrovni obecní, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Obsah jednotlivých 
úrovní POH ČR, POH kraje a POH obce jako původce komunálních odpadů, je uveden        
v  § 42 - 44 zákona. 
  
Tabulka č. 1: Harmonogram zpracování plánů odpadového hospodářství všech úrovní 

Úroveň POH 06/2003 06/2004 06/2005 
Česká republika    
Plzeňský kraj    
Statutární město Plzeň    

 
 

Z nařízení vlády ČR č. 197/2003 Sb. ze dne 4.6.2003 vyplývají povinnosti uvedené 
v příloze č. 3, které musí být přeneseny do plánů odpadového hospodářství krajů. Zásadní 
povinnosti budou přeneseny i na úroveň plánů odpadového hospodářství původců. Metodika 
ke zpracování POH původců je v současné době zpracovávána MŽP a bude vydána na jaře 
příštího roku. 
 
 Koncepce odpadového hospodářství města Plzně nabízí souhrnnou informaci o stavu 
odpadového hospodářství ve městě, základní údaje o produkci odpadů, úrovni třídění a 
technické vybavenosti území. Zabývá se systémem řízení odpadového hospodářství a 
definuje základní problémy a cíle, kterých je potřeba dosáhnout pro splnění ukazatelů 
stanovených zákonem o odpadech a POH ČR. V návrhové části jsou definovány návrhy 
technických řešení směřujících k dosažení cílů.  
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2.4   Veřejná správa v odpadovém hospodářství ve městě Plzni  
 

Výkon státní správy v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb.,      
o odpadech  a novela tohoto zákona č. 275/2002 Sb. (dále jen „zákon o odpadech“). Podle 
tohoto zákona jsou těmi, kteří vykonávají správu v této oblasti: 
• ministerstva (životního prostředí, zemědělství, zdravotnictví) 
• inspekce 
• celní úřady 
• orgány ochrany veřejného zdraví 
• krajské úřady 
• obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
• obce. 
 

Město Plzeň z hlediska zákona o odpadech vykonává státní správu v oblasti 
nakládání s odpady ve funkci obecního úřadu obcí s rozšířenou působností a obce.   
 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů umožňuje každé obci 
dvojí působnost a to: 
• samostatnou (v jejím rámci spravují obce své záležitosti samostatně a řídí se jen zákony  

a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení) - 
výkon obecní samosprávy, 

• přenesenou (v jejím rámci vykonávají obce státní správu v rozsahu stanoveném 
zvláštními předpisy a řídí se nejen zákony a obecně závaznými právními předpisy, ale 
v jejich mezích i usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy) - výkon 
státní správy. 

 
 

V rámci samostatné působnosti přísluší obci na úseku ochrany životního prostředí 
zejména schvalovat program rozvoje územního obvodu obce, spravovat, udržovat a 
provozovat zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce, 
zajišťovat čistotu obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadné zneškodnění, 
zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Jde tedy o základní úkoly komunální 
ekologie a hygieny, kterou má za povinnost zajišťovat každá obec. V rámci samostatné 
působnosti obce je tedy v kompetenci orgánů obce, jak rozdělí získané prostředky a do jaké 
míry budou podporovány akce environmentálního charakteru.  
 
 

Některé problémy ochrany životního prostředí mohou být upraveny dle zákona              
o obcích pomocí obecně závazných vyhlášek. V oblasti nakládání s odpady se jedná              
o následující možné úpravy řešené v obecně závazných vyhláškách, kdy obec může: 

 
• stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem 

 
• stanovit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích a nebo poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území podle § 17a 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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Tabulka č. 2: Přehled vyhlášek a usnesení v Plzni týkající se odpadového hospodářství 

poř. č. předpisu název 
1 16/1992 Vyhl. ZMP, O zajištění čistoty a opatř. ke zlepšení ŽP ve městě Plzni 
2 8/2001 Vyhl. ZMP, Statut města 
3 857/2002 Usnesení Rady města Plzně 

 
Ve vyhlášce ZMP č. 16/1992, O zajištění čistoty a opatření ke zlepšení životního 

prostředí ve městě Plzni mělo město Plzeň v souladu se zákonem o odpadech určena místa, 
kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad. Z důvodu zrušení platnosti vyhlášky 
ke dni 1.9.2002 Rada města Plzně přijala prozatímní řešení, aby bylo vyplněno právní 
vakuum v potenciální neexistenci jakékoliv definice míst určených pro ukládání odpadů, a to 
usnesením č. 857 ze dne 29.8.2002. 

2.4.1 Statut města Plzně 
 

Statut města Plzně upravuje základní otázky správy Plzně jako územně členěného 
statutárního města, zejména postavení občanů, postavení městských obvodů, vztahy mezi 
orgány a jejich působnost, péči o majetek, příjmy a výdaje města a jednání navenek.  
 

V oblasti nakládání s odpady Statut města upravuje dělbu přenesené působnosti 
mezi orgány  s celoměstskou působností a orgány městských obvodů. 
 
Orgány s celoměstskou působností  
 
• stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem; 
• sestavují plán odpadového hospodářství města jako původce odpadů; 
• zajišťují ověřování nebezpečných vlastností odpadů včetně žádostí o osvědčení                  

o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů; 
• uzavírají na základě výběrového řízení smlouvy se svozovými firmami                                

v případech, kdy svoz komunálních odpadů nezajišťují jejich producenti; 
• plní souhrnně za celé město ohlašovací a výkazovou povinnost v odpadovém 

hospodářství 
 
 
Orgány městských obvodů 
 
• navrhují orgánům celoměstským plán odpadového hospodářství obvodu a předávají 

orgánům celoměstským podklady pro povinná hlášení a výkazy na úseku nakládání 
s odpady; 

• zařazují odpady podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) a určují místa, 
kam mohou občané odkládat nebezpečný odpad, odděleně shromažďované složky 
komunálního odpadu a objemný komunální odpad včetně odpadu stavebního; 

• uzavírají smlouvy o využití obecního systému nakládání s odpady s právnickými osobami 
a fyzickými osobami podnikajícími podle zvláštních předpisů; 

• vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi; 
• zajišťují shromažďování vytříděných odpadů a zabezpečují je před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem; 
• plní ostatní povinnosti obce v její samostatné působnosti v souladu plánem odpadového 

hospodářství města jako původce komunálního odpadu. 
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2.4.2   Postavení města Plzně z hlediska nakládání s odpady v samostatné 
působnosti 

 
Město Plzeň je podle 4 písm. b) zákona o odpadech původce veškerého odpadu 

vznikajícího na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u 
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Pro komunální odpady 
vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují 
povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem 
komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu 
určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů (§ 4 písm. p) zákona o 
odpadech). Základní povinnosti města  Plzně, jakožto původce komunálního odpadu stanoví 
§ 16 a pro obce speciálně i § 17 zákona o odpadech. 
 

Město Plzeň je oprávněno v rámci své samostatné působnosti stanovit obecně 
závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města, povinnosti fyzických osob při nakládání 
s komunálním odpadem a povinnosti původců odpadů při nakládání se stavebním odpadem 
(§ 17 odst. 2 zákona o odpadech). Toto oprávnění dosud město Plzeň nevyužilo. 
 

Město Plzeň je dále oprávněno v rámci své samostatné působnosti stanovit obecně 
závaznou vyhláškou místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích či poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území podle § 17a 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nebo vybírat na základě smlouvy uzavřené s fyzickou 
osobou - občanem úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů dle § 17 odst. 5 zákona o odpadech. Pokud se město 
nerozhodne pro jednu z možných forem platby přichází o možnost zajištění úhrad za 
nakládání s komunálním odpadem od obyvatel města Plzně.  
 

Přehled veškerých povinností a oprávnění na úseku samostatné působnosti ze 
zákona o odpadech uvádí následující tabulky. První část (§ 16) jsou základní povinnosti 
původce odpadu. Ty se vztahují i na město Plzeň, jakožto původce komunálního odpadu. 
Druhá tabulka (§ 17, § 17a zákona o odpadech a § 10b zákona o místních poplatcích) se 
vztahuje přímo na obce. Tato ustanovení zmocňují obce realizovat část povinností odlišně od 
základních ustanovení dle § 16 v případě, že stanoví systém nakládání s komunálním 
odpadem v obci obecně závaznou vyhláškou obce.  
 
 
Tabulka č. 3: Ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Ustanovení - Povinnosti původců odpadů (§ 16) 
Původce odpadů je povinen 

 odpady zařazovat podle druhů a kategorií, 
 zajistit přednostní využití odpadů, 
 odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a 

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby, 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, 

 shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
 vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 
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odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném 
zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a 
látek s obsahem PCB. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem nebo 
prováděcím právním předpisem, 

 umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s 
nakládáním s odpady, 

 zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu se zákonem a prováděcím 
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění (POH obce), 

 vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v 
souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

 ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených zákonem, 
 platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném 

v zákoně. 
 
 
Tabulka č. 4: Ustanovení §17, §17a zákona o odpadech a §10b zákona č. 565/1990 o 
místních poplatcích 

Ustanovení - Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s 
komunálním odpadem (§ 17 zákona o odpadech) 
Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud dále zákon nestanoví jinak. 
Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem. 
Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou 
fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou 
fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a 
spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání 
nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování 
nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však 
dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v 
případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou. 
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a 
ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně 
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, 
pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. 
Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 
odstranění komunálních odpadů od fyzických osob  na základě smlouvy. Smlouva musí 
být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže 
stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
podle zvláštního zákona (o místních poplatcích). 
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, 
mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání 
s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané 
ceny za tuto službu. 
Ustanovení – Poplatek za komunální odpad (§ 17a zákona o odpadech) 
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 2) a vybírat poplatek za 
komunální odpad (dále jen „poplatek”) vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit 
současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
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třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona (o místních 
poplatcích). 
Poplatníkem je každá fyzická osoba, pro jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem 
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které 
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto 
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 
Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla. 
Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto 
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem. 
Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce 
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé 
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na 
jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto 
odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených 
k odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce. 

Ustanovení – § 10b zákona o místních poplatcích )  
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů platí 

 fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek 
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za 
které poplatek odvádějí, 

 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této 
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím 
území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. 
Sazbu poplatku tvoří 

 částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok, a 
 částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr 

a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 
1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena 
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek 
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby 
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro 
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 
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2.5  Zásadní problémy odpadového hospodářství města Plzně 
 
Z provedené analýzy současného stavu odpadového hospodářství města Plzně 

vyplývají následující klíčové problémy, na jejichž základě jsou definovány strategické cíle 
v OH města Plzně a k jejichž řešení jsou navržena opatření v návrhové části koncepce: 

 
- roztříštěnost kompetencí v odpadovém hospodářství města Plzně, nutná změna 

Statutu 
 
- není zaveden jednotný systém řízení odpadového hospodářství - není zaveden 

legislativní rámec systému (vyhláška o systému nakládání s komunálním odpadem 
na území města včetně způsobu platby občana za užívání systému) 

  
- evidence odpadů vykazovaná za město Plzeň neodpovídá skutečným hodnotám 

zejména u směsného komunálního odpadu. Tento fakt je způsoben přímými 
smluvními vztahy občanů a majitelů nebo správců nemovitostí se svozovými firmami  

 
- v evidenci není vykazována většina produkce odpadů z veřejné zeleně. Tato je 

odebírána zahradnickými firmami a „kompostována“ na zařízení, které není zařízením 
pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech (zařízení musejí mít souhlas 
s provozem vydaný Krajským úřadem Plzeňského kraje); povinnost vykazovat 
evidenci odpadů vzniká při produkci odpadů 50 a více tun/rok (u nebezpečných od 50 
kg/rok) 

 
- město Plzeň vlastní majoritní  podíl na skládce odpadů Chotíkov, ale nemá přímé 

nástroje k tomu, aby odpad vyprodukovaný občany města směřoval na tuto skládku 
 

- nedostatečný počet sběrných dvorů, které by měly být přibližně 1 na 10 000 obyvatel 
(např. MO1 má pouze 1 dvůr na 53 000 obyvatel) 

 
- nedostatečný počet sběrných nádob pro vytříděné složky komunálního odpadu 

v počtu těchto nádob na celkový počet obyvatel, nedostatečný počet nádob v hustě 
osídlených částech města (sídlištních zástavbách 4 největších městských obvodů) 

 
- nedostatečná osvěta obyvatelstva o způsobu a správném nakládání se všemi druhy 

odpadů 
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2.6  Strategické cíle v OH města Plzně 
 
Cíl č. 1:   Uplatnění systému prevence vzniku odpadů, ekologická výchova 

 
Cíl č. 2:  Zavést celoplošný systém nakládání s komunálními odpady řízený 

městem Plzní, změna Statutu, vydání vyhlášky o systému nakládání  
s odpady a jednotný systém evidence odpadů 

 
Cíl č. 3:  Zvýšit počet druhů tříděných složek komunálního odpadu 

odebíraných prostřednictvím sběrných dvorů, které budou následně 
materiálově nebo energeticky využity (kovy železné i neželezné, 
textil, pneumatiky....) 

 
Cíl č. 4:  Zvýšit počet a dostupnost sběrných dvorů na území města pro 

většinu občanů 
 
Cíl č. 5:  Zvýšit počet sběrných nádob pro vytříděné složky komunálního 

odpadu a počet druhů tříděného odpadu, zvýšit kvalitu tříděného 
odpadu a zabezpečit optimalizaci četnosti svozu 

 
Cíl č. 6:  Snížit množství zbytkového (směsného) komunálního odpadu a tím 

zajistit úsporu finančních prostředků potřebných k jeho odstraňování 
 
Cíl č. 7:  Snížit množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného do 

skládek 
 
Cíl č. 8:  Optimalizovat příjmy a výdaje obce za poskytované služby a za 

využívání vyseparovaných složek odpadu 
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3   Základní charakteristika zájmového území 
3.1 Geografická poloha 
 

Město Plzeň bylo založeno a postupně budováno v 90. letech 13. století jako 
královské město. V současné době je podle počtu obyvatel čtvrtým největším městem České 
republiky. Leží v Plzeňské kotlině na soutoku čtyř řek. Je významným historickým, kulturním 
a průmyslovým střediskem a správním centrem Plzeňského kraje. Z pohledu zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích je město Plzeň statutárním městem. 
 

Plzeňsko má pestrou geologickou stavbu; hlavní jednotkou svrchní stavby je 
kontinentální permokarbon, v jehož spodní části jsou obsaženy uhelné sloje nýřanského 
souslojí. Terciální štěrky, písky a jíly většinou vyplňují tektonicky podmíněné mladé deprese 
západně a jihozápadně od Plzně. Mezi kvarterními uloženinami převládají eluviální a 
svahové hlíny a sutě. 
 
Plzeň leží na rozhraní pěti geomorfologických jednotek, kterou jsou částmi Plaské 
pahorkatiny a Švihovské vrchoviny, nejnižší bod Plzně leží ve výši 293 m n.m., nejvyšší bod 
ve výši 441 m n.m. 
 

Na území města se na nevelké rozloze spojují řeky Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, 
které s výraznějšími potoky Lučním, Vejprnickým a Boleveckým tvoří řeku Berounku. Na 
Radbuze je rekreační nádrž České údolí a na Boleveckém potoce rybniční soustava 
Bolevecké rybníky. 
 

Pět dostředně orientovaných říčních údolí spolu s pěti zřetelně vyvýšenými plochými 
terasami tvoří výraznou prostorovou soustavu s typickým radiálním charakterem; převládají 
půdy jílovitohlinité a jílové na terciálních a permokarbonských jílech a jílovcích. Plzeňsko 
patří do mírně teplé oblasti s dlouhým teplým a suchých létem, krátkým mírně teplým jarem a 
podzimem s krátkou a mírně teplou a velmi suchou zimou. Podrobné informace o Plzni, její 
historii a kultuře lze nalézt na stránkách http://info.plzen-city.cz. 

 
 

3.2 Správní území města 
 

Z hlediska správního území bylo město Plzeň k 31.12.2002 členěno do 8 dílčích 
správních celků - městských obvodů. S účinností od 1.1.2003 byly k městu Plzni připojeny 
další dva městské obvody prostřednictvím Dohody o připojení obcí Malesice a Lhota k městu 
Plzni uzavřené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a 
doplňků. V souladu s uzavřenou dohodou se tak obec Malesice stala městským obvodem 
Plzeň 9 a obec Lhota u Dobřan městským obvodem  Plzeň 10. Na městské obvody je nutno 
pohlížet jako na organizační složky města.  
 

Z hlediska územního je město v současnosti rozděleno na 27 katastrálních území. 
Správní území města Plzně je vymezeno v mapě, která tvoří přílohu č.1. Z mapy uvedené 
v příloze a z následující tabulky je patrné, že hranice městských obvodů nejsou zcela shodné 
s hranicemi katastrálních území, a že území městských obvodů je tvořeno jedním nebo 
několika katastrálními územími.  
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Tabulka č. 5: Katastrální území jednotlivých městských obvodů 

městský obvod katastrální území 
Plzeň 1  Bolevec, Plzeň 1 
Plzeň 2 - Slovany Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov, Plzeň 2  
Plzeň 3  Doudlevce, Plzeň 3, Radobyčice, Skvrňany, Valcha 
Plzeň 4  Bukovec, Červený Hrádek u Pl., Doubravka, Lobzy, Plzeň 4, Újezd 
Plzeň 5 - Křimice Křimice - část, Radčice u Plzně - část 
Plzeň 6 - Litice Litice u Plzně 
Plzeň 7 - Radčice Radčice u Plzně - část, Křimice - část 
Plzeň 8 - Černice Černice 
Plzeň 9 - Malesice Malesice, Dolní Vlkýš 
Plzeň 10 - Lhota Lhota u Dobřan 

Zdroj: Statut města Plzně 
 
3.3 Demografické údaje 
 
Tabulka č. 6: Celkový počet a věková skladba obyvatel v městských obvodech (MO)  

městský 
obvod 

počet 
obyvatel 

věk 0 - 14 věk 15 - 59 věk 60 a více nezjištěno 

MO 1 51 923 8 231 37 659 6 007 26
MO 2 35 075 4 775 20 471 9 819 10
MO 3 50 619 7 039 32 993 10 569 18
MO 4 24 050 3 114 14 821 6 102 13
MO 5   1 538 255 1 054 229 0
MO 6   1 327 194 944 189 0
MO 7     897 147 563 187 0
MO 8     845 140 551 154 0
MO 9    474 78 312 84 0

 MO 10    460 69 298 93 0
celkem 167 208 24 042 109 666 33 433 67

Zdroj: ČSÚ 

Obyvatelé ve věku 0 - 14 let tvoří 14% obyvatelstva žijícího v Plzni, obyvatelé ve věku 
15 - 59 let tvoří 66% a obyvatelé ve věku 60 let a více 20%. Ve městě Plzni žilo k 1.3.2001 
celkem 166 274 obyvatel. Po připojení obcí Malesic a Lhota se tento počet zvýšil na 167 208 
obyvatel. 
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4      Analýza současného stavu nakládání                                 
s komunálními odpady ve městě Plzni 

 
4.1 Systém nakládání s komunálními odpady 
 

Komunální odpad (dále jen KO) je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. veškerý 
odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících   
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Tyto mají možnost dle 
zákona, produkují-li odpad podobný komunálnímu odpadu využít systému zavedeného obcí 
na základě smlouvy. Dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
patří komunální odpady do skupiny 20 (členění skupiny na jednotlivé druhy odpadů je 
uvedeno v příloze č. 2).  
 

Ve statutárním městě Plzni není zaveden jednotný celoplošný systém třídění 
komunálních odpadů. Tyto kompetence jsou dány Statutem města jednotlivým městským 
obvodům vyjma směsného komunálního odpadu (SKO). Schéma nakládání s komunálními 
odpady na území města je uvedeno v příloze č. 3.  V současné době jsou tříděny následující 
druhy nebo skupiny odpadů: 
• papír a lepenka 
• sklo směsné 
• plasty směsné 
• objemný odpad 
• směsný odpad 
• nebezpečný odpad 
• kovy železné a neželezné, textil, stavební suť, elektrotechnický odpad, biologicky 

rozložitelný odpad, pneumatiky 
 
Jednotlivé složky KO mají občané možnost odkládat následujícím způsobem:  
• papír a lepenku - do sběrných nádob určených na tyto složky KO, ve sběrných dvorech 

města; 
• sklo - do sběrných nádob, určených na tyto složky KO, ve sběrných dvorech města; 
• plasty - do sběrných nádob určených na tyto složky KO, ve sběrných dvorech města; 
• objemný odpad - do velkoobjemových kontejnerů umísťovaných na ulicích 

v pravidelných intervalech nebo ve sběrných dvorech města; 
• směsný odpad - do sběrných nádob umístěných v domovním vybavení nemovitosti nebo 

na veřejném prostranství;  
• nebezpečný odpad - při mobilním sběru, v 8 sběrných dvorech, v lékárnách 

(nepoužitelné či prošlé léky a rtuťové teploměry), v prodejnách elektro a na základních a 
středních školách (použité monočlánky);  

• kovy železné a neželezné, textil, stavební suť, elektrotechnický odpad, biologicky 
rozložitelný odpad (dále jen BRO), pneumatiky - ve sběrných dvorech města, do 
velkoobjemových kontejnerů, kovy i ve sběrných surovinách, textil do kontejnerů 
rozmístěných ČČK, BRO v MO Plzeň 2 do sběrných nádob určených na tyto složky KO. 

 
 

Statutární město Plzeň jako původce komunálního odpadu dosud nevyužilo možnosti 
zákona o odpadech a nevydalo vyhlášku, kterou by stanovilo systém  shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho 
katastrálním území. Povinnosti obce uložené zákonem o odpadech jak již bylo výše řečeno 
upravuje Statut města (viz. kapitola 2.4.2.). 
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4.1.1  Tříděný sběr papíru a lepenky, skla a plastů 
 

Tříděný odpad je odpad využitelných složek jednotlivých komodit z komunálního 
odpadu, které lze po úpravě nebo přímo využít jako druhotnou surovinu. Využitelnou složkou 
komunálního odpadu jsou zejména papír, sklo, plast, železné a neželezné kovy a jejich 
slitiny, textil a organický odpad. Třídění komunálního odpadu je jednou ze základních 
povinností obce.  
 

V lednu roku 2002 vstoupil v platnost zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, který má 
významný dopad na látkové toky komunálního odpadu a na ekonomiku systému tříděného 
sběru komunálních odpadů v obcích. Nově stanoví povinnosti osobám, které uvádějí na trh 
nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, zajistit bezplatný zpětný odběr těchto obalů nebo 
odpadu z těchto obalů. Tyto obaly jsou obsaženy zejména v tříděném komunálním odpadu 
(u plastů a skla se jedná téměř o 100 % vytříděného odpadu) nebo nevytříděny ve směsném 
odpadu.  

Povinnost uvedených subjektů proto může výrazně ovlivnit látkové toky (při přechodu 
na zálohované obaly nebo při zavedení individuálního sběrného systému) s dopadem na 
snížení výskytu těchto obalů v tříděném sběru. To se projeví především snížením nákladů 
obcí na tříděný sběr.  
 

Povinné osoby mohou cestou autorizovaných obalových společností zajistit tzv. 
sdružené plnění svých povinností. Pokud obec požádá uvedenou společnost o uzavření 
smlouvy, může být zpětný odběr obalů realizován jako integrovaný systém (sběr je pak 
realizován společně s tříděným sběrem komunálního odpadu, který daná obec zavedla na 
svém území). V tomto případě množství vytříděného odpadu by mělo nadále stoupat s tím, 
že autorizovaná obalová společnost je smluvně odpovědná za úhradu nákladů ve vztahu ke 
sběru obalového odpadu. Obec nadále ponese část nákladů spojených s tříděným sběrem 
odpadů, ale již bez obalových odpadů. 
 
Tabulka č. 7: Výsledky vytříděného papíru, skla a plastů z komunálních odpadů v tunách 

městský   papír   sklo   plast  
obvod 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 
MO 1 255,10 350,40 285,70 251,40 213,80 112,80 114,40 224,50 173,00
MO 2 280,20 424,60 402,90 121,10 144,50 131,30 114,10 175,70 127,70
MO 3 276,60 297,30 467,00 137,10 153,00 268,30 85,00 97,00 177,00
MO 4 100,00 107,00 106,00 55,00 62,30 44,22 51,00 55,40 50,00
MO 5 5,70 6,80 6,50 7,50 8,90 8,46 3,10 5,69 5,01
MO 6 1,97 3,27 5,62 6,63 5,50 7,80 2,53 2,22 3,20
MO 7 1,42 2,90 2,46 1,81 3,20 3,08 1,49 2,30 2,58
MO 8 2,40 2,40 7,20 3,60 3,60 10,80 0 1,79 1,83

celkem 923,39 1194,67 1283,38 584,14 594,80 586,76 371,62 564,60 540,32
 

V Plzni je třídění komunálního odpadu zavedeno ve všech městských obvodech. 
Funkčnost systémů je velmi rozdílná. Část území města je osazena  dostatečnou sítí 
sběrných nádob, část  města však hustotu této sítě postrádá. Všeobecně lze říci, že rozsah 
třídění není koncepčně organizován na úrovni celého města. V donáškovém systému jsou 
uplatněny sběrné nádoby (kontejnery) o objemu 240 - 3 200 litrů, s horním nebo spodním 
výsypem. V současné době je v ulicích statutárního města Plzně rozmístěno přibližně 550 
sběrných stání (hnízd) se sběrnými nádobami na papír, sklo, plast (v MO Plzeň 2 jsou          
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ve 44 sběrných stáních umístěny i nádoby na sběr biologicky rozložitelného odpadu). Od 
roku 2003  byl zaveden oddělený sběr bioodpadu v zástavbě rodinných domů na území MO 
Plzeň 1. 
 
Tabulka č. 8: Výsledky tříděného sběru včetně přehledu počtu stanovišť k 31.12.2002 

MO počet 
stanovišť 

použité 
nádoby 

druh sbírané 
komodity 

četnost 
svozu 

firmy množství 
v tunách 

Papír 1 x za týden 
Sklo 1 x za 14 dní 

 
67 

 
240 l 

 plast  2 x za týden 
Papír 1 x za týden 
Sklo 1 x za měsíc 

 
 

1 
  

106 
 

1 100 l 
Plast 2 x za týden 

Reodepona 
s.r.o. papír    

sklo      
plast     

348,80
139,90
210,90

Papír 2 x za týden 
Sklo 1 x za 14 dní 

 
82 

 

 
240 l 

 plast 2 x za týden 
44 240 l bioodpad 3 x za týden 

papír 2 x za týden 
sklo 1 x za 14 dní 

 
 
 

2 
 

49 
 

1 100 l 
plast 2 x za týden 

Reodepona 
s.r.o. papír  

sklo      

plast     
BRKO  

379,85

123,37

129,17

184,04
papír 1 x  za týden 
sklo 1 x za týden 

 
3 

 
52 
76 

 
240 l 

1 100 l plast 1 x za týden 

Západočeské 
komunální 
služby a.s. 

papír    
sklo      
plast     

586,77
304,37
215,00

papír 1 x za 14 dní 
sklo dle naplnění 

 
4 
 

19 
7 
2 

2,5 m3 

3,2 m3 

4,0 m3 plasty 1 x za týden 

Ekosepar 
Nýřany s.r.o. papír    

sklo      
plast     

171,64
135,00

65,21
papír 1 x za 14 dní 
sklo 1 x za 14 dní 

 
5 

9 
9 

10 

240 l 
 

1 100 l plast 1 x za 14 dní 

Reodepona 
s.r.o. 

papír    
sklo      
plast     

7,06 
8,49 
5,66 

papír 1 x za týden 
sklo 1 x za týden 

 
4 

 
240 l 

plast 2 x za týden 

 
 

6 
2 1 100 l plast 2 x za týden 

Reodepona 
s.r.o. 

papír    
sklo      
plast     

5,92
7,80
5,16

papír 1 x  za14 dní 
sklo 1 x za měsíc 

 
7 

 
4 

 
1 100 l 

plast 1 x za týden 

Reodepona 
s.r.o. 

papír  
sklo      
plast     

5,63
4,29
3,52

papír podle potřeby
sklo podle potřeby

 
 

8 

 
3 

 
1 100 l 

plast 1 x za 14 dní 

Reodepona 
s.r.o., Záp.sb. 
suroviny a.s. 

papír    
sklo      
plast     

7,20
10,80

1,94

papír 1 x za 14 dní 
sklo 1 x za 14 dní 

 
9* 

2 
3 
4 

různé 
různé 
různé plast podle potřeby

Reodepona 
s.r.o. 

papír    
sklo      
plast     

2,14
4,05
1,01

papír 1 x za týden 
sklo 1 x za týden 

 
10* 

 
2 

 
1 100 l 

plast 1 x za týden 

Západočeské 
komunální 
služby a.s. 

papír    
sklo      
plast     

4,69
2,10
4,70

* nové městské obvody od 1.1.2003 
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Graf č. 1: Množství vytříděného papíru, plastu a skla ve městě Plzni za období 1999-2002 
 

Výtěžnost vytříděných surovin na jednoho obyvatele města činila v roce 2001             
u papíru 7,72 kg, u skla 3,53 kg a u plastu 3,25 kg. V roce 2002 tato výtěžnost vzrostla          
u papíru na 9,09 kg, u skla na 4,43 kg a u plastu na 3,84 kg. Vzhledem k teoretickému 
množství obsahu papíru, skla a plastu ve směsném komunálním odpadu se jedná přibližně   
o 15 % separovaného papíru, 13 % separovaného skla a 2,6 % separovaného plastu.    
 

V příloze č. 4 jsou uvedeny pro porovnání výsledky třídění papíru, skla a plastů ve 
statutárních městech České republiky. Z přehledu je patrné, že úroveň třídění stanovená 
jako hmotnost v přepočtu na 1 obyvatele je nejvyšší v roce 2001 v  hl. m. Praze. Přitom 
právě velikost měst a velký počet obyvatel je spíše nevýhodou s ohledem na vysoký podíl 
obyvatelstva žijící v anonymním prostředí velkých bytových domů s vysokým počtem bytů 
(80 %). Prvek anonymity a dále i minimální dispoziční možnosti v bytech pro třídění odpadů 
působí potíže při třídění odpadů v místě vzniku. V tomto ohledu mají výhodu menší obce a 
města.  
 

Sběrná místa určují městské obvody po konzultaci s oprávněnou osobou dle zákona                 
o odpadech (se svozovými společnostmi). Počet sběrných míst odpovídá počtu obyvatel a 
typu zástavby v průměru 304 obyvatel na jedno sběrné místo. Nádoby na tříděný odpad jsou 
rozlišeny barevně a opatřeny nálepkami s označením druhu tříděné komodity. V průběhu I. a 
II. čtvrtletí roku 2002 se město prostřednictvím svých městských obvodů zapojilo do 
integrovaného systému zpětného odběru obalů prostřednictvím společnosti EKO-KOM.  
 

Tříděný sběr komunálního odpadu lze provádět kromě donáškového způsobu i 
způsobem odvozovým. Systémy se od sebe liší především donáškovou vzdáleností, s čímž 
souvisí jejich účinnost. Dalšími rozdíly systémů jsou technická náročnost, náklady na 
pořízení nádob a techniky a provozní náklady na svoz surovin. Modifikací odvozového a 
donáškového způsobu je pytlový odvozový systém.  
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Tabulka č. 9: Srovnání systémů tříděného sběru odpadů 

 donáškový systém odvozový systém pytlový systém 
počet obyvatel 
na 1 hnízdo 

200  4-15 (objemy 80-120l) 
200 (objemy 1100 l) 

4 (3x 70 l) 

donášková 
vzdálenost 

100-200 m 0-50 m 0 m 

sběrné nádoby • kontejnery se 
spodním výsypem 
(0,5-3,5 m3) 

• kontejnery s horním 
výsypem 1100 l 

• plastové popelnice   
80-360 l 

• kontejnery s horním 
výsypem 1100 l 

plastové barevné 
pytle 70-120 l 

životnost nádob cca 8 let cca 8 let 1-2 týdny 
svozová 
technika 

• nákladní auto s 
hydraulickou rukou 

• svozové auto s 
lineárním lisem 

svozové auto 
s lineárním lisem 

nákladní auto 

četnost svozu 3-6 týdnů 2-3 týdny 1-2 týdny 
umístění nádob určená místa v obci před domy v obytné 

zástavbě 
v jednotlivých 
domácnostech 

kvalita sběru • nižší kvalita 
vytříděných surovin, 

• nižší účinnost sběru 

• vyšší kvalita 
vytříděných surovin,

• vyšší účinnost sběru

• vysoká kvalita 
vytříděných 
surovin, 

• vysoká účinnost 
sběru 

využití systému vhodné pro rodinné 
domky, popř. pro 
panelové sídlištní 
domy 

vhodné pro bytové 
domy, zástavbu s 
rodinnými domky a 
sídliště 

vhodné pro rodinné 
domky ve městech 

 
 
4.1.2  Sběr objemného odpadu 
 

Objemný odpad je podobně jako směsný komunální odpad odpadem  z  domácností 
a je součástí komunálního odpadu. Je to odpad, který svými rozměry, případně hmotností 
nevyhovuje běžnému periodickému svozu domovního odpadu nebo se jedná o upotřebené 
výrobky,  které nejsou předmětem denní spotřeby. Objemný odpad z domácností zahrnuje 
především starý nábytek, podlahové krytiny apod. Vzniká zejména při stěhování, renovacích, 
popř. likvidaci pozůstalostí. Pojem objemný odpad není v zákoně o odpadech vymezen.  
 

Sběr objemného odpadu je organizován v jednotlivých městských obvodech 
přistavením velkoobjemových kontejnerů (dále jen VK) o objemu 7 nebo 10 m3 na předem 
určená místa nebo ve sběrných dvorech. Městské obvody samy rozhodují o místech a 
termínech přistavení VK dle potřeby a informují o těchto skutečnostech obyvatele místně 
obvyklým způsobem.     
 

Základní informace o sběru objemného odpadu v jednotlivých městských obvodech 
v roce 2001 a 2002 jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 10: Základní informace o sběru objemného odpadu  v roce 2001 a 2002 
 

množství v t 
MO počet stanovišť počet kontejnerů 2001 2002 firma 
1 18 3 725,00 568,37   Záp. kom. služby a.s.
2 15 2 551,30 2 161,77   Záp. kom. služby a.s.
3 3 (5**) 3 (5**) 333,40 2 700,57   Rumpold-R s.r.o.  
4 13 13 785,00 691,20   Rumpold-R s.r.o. 
5 2 2 242,00 269,30   Reodepona s.r.o. 
6 4 4 324,60 347,45  Záp. kom. služby a.s. 
7 3 3 94,00 120,00   Reodepona s.r.o. 
8 2 1 67,28 141,70   A-Pluto s.r.o. 

celkem 62 33 3 122,58 7 000,36  
9* 3 3 - 83,28   Reodepona s.r.o. 

10* - - - - - 
* nové městské obvody od 1.1.2003 (data v tabulce jsou uvedena jen za rok 2002) 
** u počtu stanovišť a kontejnerů v roce 2002 došlo ke změně oproti roku 2001 
 

Ve městě bylo v roce 2001 sebráno 3 122,58 tun objemného odpadu, což v přepočtu 
na jednoho obyvatele a rok činilo přibližně 19 kg. V roce 2002 bylo sebráno 7 000,36 tun 
objemného odpadu, přepočet na jednoho obyvatele a rok činil cca 42 kg (výrazný nárůst 
množství tohoto odpadu může být důsledkem povodní, které město postihly). Tento odpad 
většinou skončil na skládkách komunálních odpadů.  
 

Pro srovnání v roce 1994 dle projektu Ústavu komunálního hospodářství vzniklo 
v panelové zástavbě cca 9 kg objemného odpadu na 1 obyvatele a rok, v zástavbě 
vesnického typu bylo množství stanoveno na 16 kg na odpadu na osobu a rok . 
 

Jednotlivé městské obvody zajišťují sběr objemného odpadu třemi způsoby: 
• v rámci sběrných dvorů, 
• v rámci stálých míst určení, 
• v rámci předem stanovených „svozových dnů“. 
 
Sběr objemného odpadu v rámci sběrných dvorů 
 

Sběrné dvory jsou místem určeným pro odkládání odpadů občany. Pro tento účel je 
vyhrazen odpovídající počet kontejnerů. Objemný odpad se ve dvoře třídí na nábytek a 
zařízení domácnosti, které bude možné ještě použít a na ostatní složky, které se zpravidla 
odstraňují uložením na skládce nebo jiným způsobem (např. odběr palivového dřeva). Po 
roztřídění je zavedena ve sběrných dvorech možnost odběru použitého nábytku a funkčních 
zařízení sociálně slabším vrstvám obyvatelstva. 
 
Sběr objemného odpadu do kontejnerů na stálých místech určení 
 

Tento systém sběru objemného odpadu je náročný na organizaci ze strany 
městských obvodů, které musí zajistit službu a rozmístění kontejnerů na určená stanoviště. 
Městské obvody již mají s tímto zkušenosti, stanoviště jsou vytipována a osvědčena. 
Náročné je zamezit ukládání jiného než objemného odpadu do kontejnerů vyhrazených pro 
tento účel. V kontejnerech se objevuje například stavební suť, odpady z činnosti živnostníků 
a odpady občanů, kteří nevlastní popelnici. Odstraňování těchto „nežádoucích“ odpadů hradí 
v důsledku MO ze svého rozpočtu. 
Sběr objemného odpadu v rámci mobilních svozů 
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Tento sběr se využívá jako doplňková služba pro obyvatele v těch částech města, 

kde nejsou určena stálá místa pro kontejnery a dále především v jednotlivých sezónách 
např. v rekreačních  lokalitách. Zároveň se provozuje v obvodech s vesnickým typem 
zástavby (MO 5 a MO 7). Občanský sběr objemného odpadu by měl být doplněn povinností 
fyzických a právnických osob zajistit přistavení kontejneru v případě mimořádné produkce 
odpadu formou samostatné objednávky. 
 

V současné době je městskými obvody preferován mobilní svoz a svoz  
prostřednictvím stálých míst pro kontejnery kromě MO 3, kde je preferován sběr objemného 
odpadu prostřednictvím sběrných dvorů.  
 
 
4.1.3  Svoz směsného komunálního odpadu 
 

Směsný komunální odpad je zbývající část komunálních odpadů po vytřídění 
využitelných složek odpadu, objemného odpadu a nebezpečných odpadů. Odstraňování 
směsného komunálního odpadu si občané města Plzně zajišťují sami smluvním vztahem 
přímo se svozovou firmou, popřípadě prostřednictvím vlastníka nebo správce nemovitosti. 
Takto uzavírané smluvní vztahy jsou v rozporu ze zákonem o odpadech. Ten připouští pouze 
smluvní vztah obec - fyzická osoba (občan). 
 

Dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad zajišťují vlastníci nebo správci 
nemovitostí. Celkový počet sběrných nádob u jednotlivých nemovitostí kolísá. Vlastníci a 
správci nemovitostí zajišťují sběrné nádoby s ohledem na finanční náklady - upravují počty 
sběrných nádob, jejich velikost a četnost odvozu tak, aby měli co možná nejnižší náklady. 
Lze konstatovat, že celkový objem přistavených sběrných nádob je ve městě nedostatečný, 
což potvrzuje jejich přeplněnost. Na produkci směsného odpadu se podílí i osoby bez 
trvalého pobytu v Plzni.  
 

Ve městě chybí nástroj, který by stanovil dostatečný objem sběrných nádob                
u jednotlivých nemovitostí a četnost svozu na základě počtu trvale žijících osob.  
 

Svoz směsného komunálního odpadu provádí v Plzni čtyři svozové firmy, jejichž 
přibližné procentuelní zastoupení je: 
- REODEPONA s.r.o. (44 %) 
- BECKER Plzeň s.r.o. (32 %) 
- RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň  (19%)  
- Západočeské komunální služby a.s. (5%). 
 

Fyzické osoby - občané města Plzně vyprodukovali v roce 2001 celkem 33 255 tun 
směsného komunálního odpadu. Jeden občan města v tomto roce vyprodukoval cca 200 kg 
směsného komunálního odpadu, což týdně činilo 3,8 kg. Spolu s fyzickými a právnickými 
osobami oprávněnými k podnikání bylo z území města uloženo na skládkách přibližně                  
50 000 tun směsného komunálního odpadu.  
 

Pro svoz směsného komunálního odpadu se ve městě používají nádoby o objemu    
70 l plechové ≅10 kg, 110 l plechové ≅ 12-14 kg, 120 l plastové s kolečky ≅ 13-16 kg, 240 l 
plastové s kolečky ≅ 23-32 kg a kontejnery o objemu 1 100 l plechové či plastové ≅ 80-95 kg.  

 
Jak již bylo výše uvedeno, počet nádob na stanovišti závisí na skladbě a produkci 

směsného komunálního odpadu, která je odlišná v různých typech zástavby a na počtu 
obslužnosti obyvatel. Skladba odpadu je ve městě sledována v šesti typech zástavby, a to:  
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1.  byty vícepodlažních domů a panelová zástavba s vytápěním CZT + plyn 
2.  rodinné domy s vytápěním CZT + plyn 
3.  byty vícepodlažních domů na ostatní paliva 
4.  rodinné domy s vytápěním na ostatní  paliva 
5.  rodinné domy a chaty s vytápěním na pevná paliva 
6.  rekreační domy a chaty na ostatní paliva 
 
Tabulka č. 11: Přehled typu vytápění v jednotlivých městských obvodech ve městě 

městský 
obvod 

1 2 3 4 5 6 celkem 

MO 1 17 409    1 533          4          5 - - 18 951
MO 2 13 599 3 876 - - - - 17 475
MO 3 20 214 1 874 4 1 146 - 22 239
MO 4 8 378 2 408 - 6 - - 10 792
MO 5      196 316 - - - - 512
MO 6      209 269 - - - - 478
MO 7        30 324 - - - - 354
MO 8        44 231 - - - - 275

celkem 
60 079 10 831 8 12 146 0 71 076

 
S druhem vytápění, typem zástavby, počtem osob v bytových jednotkách a 

množstvím sváženého odpadu souvisí druh a objem používané nádoby a samozřejmě 
frekvence svozu sběrových nádob. Při svozu odpadu je nutné dodržovat také hygienické 
hledisko a nároky města na udržování pořádku. V případě svozu komunálního odpadu se 
zachovává frekvence 1 svozu minimálně v rozmezí dvou týdnů. Dle doporučení hygienické 
stanice města Plzně by měla být četnost svozu 1x týdně.  
 

Domovní odpad obsahuje velké hmotnostní i objemové procento biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu (cca 22 %). Kromě biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu jsou přítomny i hygienicky závadné odpady (např. dětské pleny, použitý 
zdravotnický materiál apod.). Jmenované složky domovního odpadu obsahují vysoké 
procento vody a rychle se rozkládají. 
  
Tabulka č. 12: Přehled optimální četnosti svozů v jednotlivých typech zástavby 

typ zástavby objem nádoby četnost svozu 

rodinné domy s malým počtem obyvatel      
a vytápěním CZT + plyn 

70 l 
 

110 l 

1x 14 dní 
1x týdně 
1x 14 dní 

dtto s vytápěním na pevná paliva  110 l 1x týdně 
rodinné domy s vyšším počtem obyvatel  
a vytápěním CZT + plyn 

110 l 1x týdně 
 

dtto s vytápěním na pevná paliva 
 

110 l + 70 l (popř. + 
110 l) 

1x týdně 

bytové domy s malým počtem obyvatel (a 
obyvateli starších věkových skupin) - plyn 

110 l, 120 l 
(popř. 240 l) 

1x týdně 

bytové domy v městské zástavbě s vyšším 
počtem obyvatel - CZT + plyn 

110 l, 120 l 
240 l, 1100 l 

2x týdně - 3x týdně 
2x týdně 

bytové domy v centru města - CZT + plyn 240 l 2x týdně - 3x týdně 
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panelové domy na sídlištích - CTZ + plyn 1100 l 2x týdně - 3x týdně 
 
4.1.4  Oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

Nebezpečné odpady tvoří cca 0,5 - 1% hmotnosti komunálních odpadů. Jedná se 
zejména o rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, 
detergenty a odmašťovací přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory, 
vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (chladničky, mrazničky, hasící přístroje), 
vyřazená elektrická a elektronická zařízení.  
 

Nebezpečné odpady z domácností ve městě Plzni jsou odděleně sbírány 
v jednotlivých městských obvodech a občané je mohou odkládat čtyřmi způsoby: 
• při mobilním sběru - všechny výše uvedené odpady mimo lednic a obrazovek  
• v 8 sběrných dvorech - všechny výše uvedené odpady mimo lednic, které lze odevzdat 

pouze v 5 sběrných dvorech (projekt „Recyklace a úplné odstranění vyřazených výrobků 
domácího chlazení z území statutárního města Plzně - projekt č. 2“, koordinaci zajišťuje 
RRA Plzeňského kraje) 

• v lékárnách na území města (není zajišťováno MO) - nepoužitelná cytostatika, léky a 
rtuťové teploměry 

• v základních školách, hypermarketech a prodejnách elektro - tužkové netříděné 
baterie. 

 
Pod pojmem mobilní sběr se rozumí svoz speciálně upraveným nákladním 

automobilem, který musí splňovat Evropskou dohodu o mezinárodní silniční dopravě 
nebezpečných věcí. Automobil je vybaven atestovanými kontejnery na nebezpečný odpad a 
v pravidelných intervalech je přistavován na předem dohodnutá místa.  
 

Mobilní sběrna zajíždí 1x až 2x do roka na určená stanoviště a na každém  místě cca 
1 až 2 hodiny vybírá odpad od občanů. Jako stanoviště jsou určena místa obvyklá, tj. 
většinou tam, kde jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Termíny přistavení sběrny 
oznamují městské obvody ve svých zpravodajích nebo vyvěšením na úřední desky. Základní 
informace o sběru nebezpečného odpadu v roce 2002 jsou uvedeny v následující tabulce.  
 
Tabulka č. 13: Základní informace o sběru nebezpečného odpadu  v roce 2002 

 
MO sběrný dvůr mobilní svozy 

četnost 
svozů      

produkce    
v tunách firma**** 

1   ano** ano 5 x za rok 54,51    Reodepona s.r.o. 
2   ano** ano 1 x za rok 53,61    Záp. kom. služby a.s.
3   ano** ano 2 x za rok 245,04    Rumpold-R s.r.o. 
4   ano** ano 6 x za rok 15,97    Záp. kom. služby a.s.
5 ne ano 2 x za rok 2,23    Reodepona s.r.o. 
6 ne ano 1 x za rok 0,90    Záp. kom. služby a.s.
7 ne ano 2 x za rok 1,38    D+P Rekont s.r.o. 
8      ne *** ne - - - 

celkem - - - 373,64  
 9* ne ano 2 x za rok  0,97    Reodepona s.r.o. 
10* ne ano 2 x za rok 1,30    Záp. kom. služby a.s.

* nové městské obvody od 1.1.2003 
** provozovatele sběrných dvorů jsou uvedeni v tabulce č. 13. 
***  využívají sběrného dvora MO 2 
**** firmy provádějící mobilní svozy nebezpečných odpadů pro MO 
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Sběr zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (lednic) v rámci sběrných dvorů  
 

Komplexním systémem odstranění vyřazených výrobků domácího chlazení se v roce 
2001 začala zabývat Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (RRAPK). Za podpory 
dotačního titulu Státního fondu životního prostředí (Program 2.6. Ochrana ozónové vrstvy 
Země) byl vypracován celokrajský projekt odstranění vyřazených výrobků domácího chlazení 
(dále jen lednic). Realizátorem tohoto systému je krajské Sdružení měst a obcí Plzeňského 
kraje za projektového řízení Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. Ve městě Plzni 
projekt využívá nastaveného a dobře fungujícího systému vybraných sběrných dvorů 
jednotlivých městských obvodů. 
 

V roce 2001 (realizace projektu 8/2001) bylo ze správního území města odstraněno 
celkem 1 691 kusů vyřazených lednic. V roce 2002 bylo v rámci krajského projektu 
odstraněno celkem 1 468 kusů. S ohledem na velmi vysoký výskyt tohoto množství odpadů 
na území města byla další likvidace v roce 2002 podpořena specializovaným projektem pro 
město Plzeň, který byl financován z fondu životního prostředí města Plzně. V letošním roce 
bylo v rámci krajského projektu a stejně tak v rámci specializovaného projektu pro Plzeň 
v krajské metropoli odstraněno celkem 7 067 kusů vyřazených lednic a mrazáků (3 517 kusů 
v rámci krajského projektu a 3 550 kusů v rámci specializovaného projektu pro Plzeň).  
 
 
Tabulka č. 14: Přehled odstraněných vyřazených výrobků domácího chlazení v roce 2002 
v rámci systémově realizovaných projektů 

městský obvod sběrné  místo počet odstraněných kusů  
MO 1 Úněšovská ulice 855
MO 2 Na Bořích  476
MO 3 Vejprnická ulice 1 027
MO 4 Hrádecká ulice 310
celkem město Plzeň 2  668

 
Tabulka č. 15: Přehled odstraněných vyřazených výrobků domácího chlazení v roce 2003 
v rámci systémově realizovaných projektů 

městský obvod sběrné  místo počet odstraněných kusů  
MO 1 Úněšovská ulice 1 994
MO 2 Na Bořích  1 178
MO 3 Vejprnická ulice 3 496
MO 4 Hrádecká ulice 860
celkem město Plzeň 7 528

 
V rámci realizace jednotlivých projektů a stejně tak v rámci samotného sběru odpadů 

(prostřednictvím mobilních svozů nebo  prostřednictvím sběrných dvorů) je velmi obtížná je 
prokazatelnost původců tohoto odpadu při jeho uložení zdarma.  Náklady na odstranění 
jedné kompletní lednice v souladu s platnou legislativou, především zákonem  č. 86/2002 Sb. 
o ovzduší a jeho prováděcí vyhláškou č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany 
ozónové vrstvy Země, dosahují prostřednictvím technologie, která splňuje parametry a 
normy této legislativy při zpracování jedné lednice obsahující všechny nebezpečné složky 
více jak  800,- Kč. Průměrná cena za odstranění se pohybuje cca 550,-Kč.  

 



   BOHEMIAPLAN, spol. s r.o. 

BP 2168-T-08068

"Koncepce OH města Plzně"

 

Koncepce odpadového hospodářství statutárního města Plzně strana 33/85
 

Za účelem plnění povinností dovozců a výrobců lednic v rámci zpětného odběru 
vstoupilo město Plzeň do Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady, která 
zajišťuje systém zpětného odběru chladniček a mrazniček APUSO. Smyslem systému je 
zajištění odstranění vybraných značek vyřazených lednic a mrazáků, které je hrazeno 
dovozci a výrobci těchto značek a ušetření nákladů, které do současné doby vynakládaly 
veřejnoprávní subjekty, zejména samosprávy měst a obcí.  

 
 

4.1.5  Sběr biologicky rozložitelného odpadu 
 

Biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen BRKO) je složkou komunálního 
odpadu, kterou lze dále zpracovat v kompostárnách (výroba kompostu nebo ekopaliva) nebo 
v zařízeních na anaerobní digesci (vznik bioplynu s výrobou tepla a elektrické energie při 
jeho spalování). Mezi BRKO patří např. tráva ze zeleně městských parků a trávníků, hřišť, 
hřbitovů, zahrad fyzických osob, listí a větvě stromů či keřů a organický kuchyňský odpad 
(problematika dalších složek obsahujících BRKO jako např. papír nebo textil je řešena 
samostatně).  
 

V roce 1999 byla v EU přijata Směrnice Rady 99/31/EC o skládkování odpadů, podle 
které jsou členské a přidružené státy povinny vypracovat strategii snižování množství 
biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky.  

 
Cílem požadavků uvedených ve Směrnici je: 

• snížit tvorbu metanu ze skládek pro zmírnění globálního oteplování v důsledku tzv. 
skleníkového efektu; 

• podpořit oddělený sběr, třídění a recyklaci organických odpadů. 
 

Tato směrnice je implementována zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.                        
a zapracována do závazné části Plánu odpadového hospodářství ČR (čl. 3.8). Stanoví 
postupné kroky, kdy se má dosáhnout snížení množství biologicky rozložitelného podílu 
komunálního odpadu ukládaného na skládky: 
• do roku 2010 na 75 % hmotnostních 
• do roku 2013 na 50 % hmotnostních 
• výhledově do roku 2020 na 35 % hmotnostních,  
z celkového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995, 
což činí vzhledem k tehdejší produkci a počtu obyvatel cca 135 kg na jednoho obyvatele. 
 

V současné době se sběr biologicky rozložitelných odpadů na území města provádí  
v městském obvodě Plzeň 2, kde byl pracovníky odboru životního prostředí v polovině roku 
2000 spuštěn pilotní projekt a od roku 2003 rovněž v městském obvodě Plzeň 1. V začátcích 
projektu sběru BRKO byly vytipovány lokality se zástavbou rodinných domků (MO Plzeň 2), 
kde byl předpoklad větší produkce biologického odpadu hlavně ze zahrádek. V těchto 
lokalitách se postupem jednoho roku provedla optimalizace stání a bylo zřízeno celkem 44 
stanovišť (přidáním hnědé nádoby ke stávajícím stanovištím tříděného odpadu) po 1 nádobě 
na bioodpad o objemu  240 l. V roce 2001 bylo tímto způsobem sebráno a zpracováno na 
kompostárně v Úhercích 136,17 tun odpadu.  
 

Plošný sběr BRKO je prováděn  prostřednictvím svozové firmy s četností nejméně 1x 
týdně. Na jaře a na podzim se četnost svozů upravuje dle potřeby. Svozy v některých 
lokalitách pak v těchto obdobích dosahují četnosti až 3 x týdně. Jedná se především                 
o kuchyňský odpad, odpad ze zahrádek, listí, drobné větve, které tvoří v určitém období roku  
až  40% objemu směsného domovního odpadu. Ostatní zástavba v městském obvodě Plzeň 
2 je řešena svozovými  dny prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů  2 x měsíčně.  
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MO Plzeň 2 eviduje roční produkci odpadu z veřejné zeleně. V roce 2001 toto 

množství odpadu činilo 1 040 tun hmoty. V roce 2002 bylo tímto MO získáno odděleným 
sběrem celkem 451 tun BRKO (sběrné nádoby + odpad z veřejné zeleně). 
 
 
4.1.6 Sběr kovového odpadu  
 

Mezi kovový odpad se řadí složky tříděného komunálního odpadu jako je železný 
šrot, veškeré kovy z domácností, barevné kovy apod. Výkup této suroviny provádí 
Západočeské sběrné suroviny a.s. a řada soukromých sběren v Plzni. Kovový odpad 
odebírají i sběrné dvory a  jejich sběr je zajišťován i při mobilním svozu objemného odpadu. 
Některé městské obvody ve spolupráci se svozovými firmami pořádají pro občany tzv. 
„železné neděle“. Množství vykoupeného a sebraného kovového odpadu od občanů města 
není samostatně evidováno. V celkovém množství vykoupeného odpadu Západočeskými 
sběrnými surovinami a.s. je zahrnut i kovový odpad vykoupený od podnikatelů. 
 
 
4.1.7  Sběr textilního odpadu 
 

Textilní odpad se dle Katalogu odpadů též řadí do skupiny komunálních odpadů, jeho 
využití po vytřídění je velmi omezené. Město Plzeň se v současné době sběru jako 
samostatné složky komunálních odpadů nevěnuje. Sběr na území města provádí firma H.B. 
TEXTILIE s.r.o. Zbůch pro Český červený kříž. V Plzni je rozmístěno celkem 25 kontejnerů 
se souhlasem jednotlivých městských obvodů. Denní průměrné množství sebraného 
textilního odpadu z území města činí přibližně 0,7 tun (zdroj informace ČČK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Produkce komunálních odpadů 
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Přesné zjištění produkce komunálního odpadu na území města Plzně je velice 
problematické zejména u směsného komunálního odpadu vzhledem k zavedenému systému 
smluvních vztahů mezi producenty (občany) a svozovou společností, která zajišťuje rovněž 
odstranění odpadu na skládce.  

 
Množství vyprodukovaného odpadu neprochází evidencí města a ve výkazech 

odpadu za město Plzeň jsou uváděna nepřesná čísla podstatně zkreslující skutečnost 
směrem k nižším hodnotám. Přesné hodnoty nelze ani získat z evidence svozových 
společností, protože předmětem svozu nejsou pouze fyzické osoby, ale také živnostníci a 
firmy a navíc mají svozové firmy ve svozovém plánu současně několik obcí v kombinaci 
s částí sídel ve městě Plzni. Rovněž údaje ze skládek odpadů, kam je odpad z Plzně svážen, 
nelze vzhledem k zatřiďování odpadů na skládkách považovat za důvěryhodný.   

 
Stanovení produkce směsného komunálního odpadu na území města Plzně je tedy 

pouhým odborným odhadem vzhledem k počtu trvale žijících obyvatel. Vzhledem 
k připravovanému POH města Plzně bude nutno přijmout opatření k zajištění centrální 
evidence produkce komunálních odpadů ve městě Plzni.  

 
Tabulka č.16: Produkce vybraných  druhů komunálního odpadu občany města v roce 2002 

komunální odpady množství v tunách produkce občan/kg/rok 
směsný komunální odpad 32 855,74 197,60 
papír   1512,87     9,09 
sklo      743,02     4,47 
plast      636,56     3,83 
nebezpečný odpad     373,64     2,25 
objemný odpad **   7 000,36   42,10 
Vytříděný BRKO*      184,04 zavedeno pouze v části města 

textilní odpad     254,80     1,53 
*    produkce organického kuchyňského odpadu je uvedena odhadem z důvodu, že jeho odstranění 
není v rámci území města Plzně řešeno celoplošně 
**  v objemném odpadu jsou zahrnuty i stavební suť, elektrotechnický odpad, pneumatiky 

 
 

4.2.1  Složení směsného komunálního odpadu 
 

Objektivní údaje o skladbě komunálního odpadu jsou nutným předpokladem pro 
vytváření efektivních systémů odděleného sběru využitelných složek, stanovení mezní 
výtěžnosti odpadů a hodnocení účinnosti systémů. V této souvislosti mají i význam při 
sestavování bilancí nakládání s komunálním odpadem v rámci národních a regionálních 
koncepcí a plánů, ale i surovinové politiky, politiky životního prostředí, apod.  
 

Znalost skladby komunálního odpadu má také zásadní význam při přípravě a 
hodnocení účinnosti legislativních opatření, respektive nástrojů odpadového hospodářství. 
Jedná se např. o opatření ve využívání a recyklaci obalového odpadu, opatření ve snižování 
biologicky rozložitelné složky ukládané do skládek komunálního odpadu aj.  
 

Analýzy skladby komunálního odpadu nejsou žádnou institucí v ČR systematicky 
prováděny. Sledování probíhají většinou na zakázku velkých měst nebo účelově k ověření 
parametrů odpadu některými provozovateli zařízení pro nakládání s odpady. Ve městě Plzni 
se zatím rozbor skladby směsného komunálního odpadu celoplošně neprováděl. Jednotlivé 
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svozové firmy si rozbor provádějí v rámci jimi svážené lokality v návaznosti na ekonomiku 
firmy - stanovení ceníků pro nový kalendářní rok. 
 

Výsledky analýz prováděných v 90. letech byly zhodnoceny v rámci projektu 
PPŽPI53011197 „Nakládání s komunálním (obalovým) odpadem“ v roce 1997 a zobecněny 
do standardních ukazatelů. S ohledem na časový odstup jsou tyto standardy v současnosti 
zastaralé. Proto MŽP ČR vyhlásilo v roce 2000 výzkumný projekt VaVI72012100 
„Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálních odpadů“, v jehož rámci jsou mimo jiné 
prováděna měření a zjišťování základních charakteristik komunálního odpadu.  
 

Za nositele výzkumného projektu na základě veřejného výběrového řízení byla 
určena Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Řešení projektu je týmovou prací 
univerzity a spolunositelů, kterými jsou Český ekologický ústav, respektive nyní Výzkumný 
ústav vodohospodářský - CEHO a firmy EKO-KOM, ENZO, SLEEKO.  
 

Zjišťování základních vlastností komunálního odpadu je zaměřeno na komunální 
odpad z domácností, podobný odpad ze živností, úřadů a průmyslu, objemný odpad, 
vytříděné složky komunálního odpadu a bioodpad z obcí. Podmínky pro provádění analýz 
vytváří spolupráce s vybranými provozními firmami, kterými jsou EKODEPON Černošín, 
ESKO-T Třebíč, OZO Ostrava, Technické služby Benešov.  
 

V období 2/2001-3/2002 proběhly analýzy skladby a dalších fyzikálních a chemických 
vlastností jako jsou vlhkost, výhřevnost, obsah spalitelných látek, obsah vybraných prvků 
včetně toxických komunálních odpadů z domácností.  
 

Pro analýzy skladby byla na základě rešeršní studie zahraničních informací 
zpracována metodika, která navazuje na metodiku analýz prováděných VÚMH v 90. letech    
v ČR s rozšířením o zkušenosti ERRA (Evropské asociace pro sběr a recyklaci). Metodika je 
založena na sítových analýzách (síta o velikosti ok 8 mm, 20 mm, 40 mm). Odpad je svážen 
pravidelně v měsíčních intervalech z vybraných svozových regionů, po vysypání ze 
svozového automobilu je metodou kvartace odebrán vzorek o hmotnosti cca 200 kg, který je 
za pomocí sít roztříděn do předem stanovených látkových skupin.  
 

Výsledky ročního měření skladby komunálního odpadu z domácností jsou uvedeny 
v tabulkách č. 17, 18, 19, 20. Měření byla provedena ve 4 rozdílných typech obytné 
zástavby: 

 
Sídlištní zástavba typu 1 - je zástavbou bytových domů s centralizovaným zásobováním 
teplem ve městech přibližně 100 000 a více obyvatel. 
Sídlištní zástavba typu 2 - je zástavbou bytových domů s centralizovaným zásobováním 
teplem ve městech 20 000 - 80 000 obyvatel. 
Smíšená zástavba - je smíšenou zástavbou bytových i rodinných domů ve městech se 
smíšeným centrálním i lokálním vytápěním elektřinou, plynem i tuhými palivy. 
Venkovská zástavba - je zástavbou rodinných domků převážně vytápěnou tuhými palivy. 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 17: Ukazatele zrnitosti směsného komunálního odpadu z domácností 

 
zrnitostní frakce 

podíl zrnitostí frakcí v komunálním odpadu 
(% hmotnostních) 
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 sídlištní 
zástavba typu 1

sídlištní 
zástavba typu 2

smíšená 
zástavba 

venkovská 
zástavba 

frakce > 40 mm 82 81 84 41 
frakce 20-40 mm 8 11 7 9 
frakce 8-20 mm 7 5 4 10 
frakce < 8 mm 3 3 5 40 

 
 
Tabulka č. 18: Ukazatele skladby komunálního odpadu z domácností * 

podíl látkových skupin v komunálním odpadu 
(% hmotnostních) 

 
 

látková skupina sídlištní 
zástavba typu 1

sídlištní 
zástavba typu 2

smíšená 
zástavba 

venkovská 
zástavba 

papír/lepenka 17,2 20,5 26,1 5,5 
plasty 13,5 16,4 16,7 7,3 
sklo 8,1 5,5 6,2 4,3 
kovy 3,4 2,8 3,0 4,2 
bioodpad 18,7 20,8 17,6 6,9 
textil 5,5 6,8 5,3 2,4 
minerální oleje 1,7 0,6 1,9 3,0 
nebezpečný odpad 0,8 1,1 0,4 0,4 
spalitelný odpad 12,7 6,9 7,2 6,8 
frakce 20-40 mm 8,5 10,9 7,2 9,5 
frakce 8-20 mm 6,7 5,2 3,9 9,7 
frakce < 8 mm 3,2 3,1 4,5 40,0 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 
*  výskyt ve směsném komunálním odpadu  
 
 
Tabulka č. 19: Ukazatele skladby komunálního odpadu z domácností * 

podíl látkových skupin v komunálním odpadu 
(% hmotnostních) 

 
 

látková skupina sídlištní 
zástavba typu 1

sídlištní 
zástavba typu 2

smíšená 
zástavba 

venkovská 
zástavba 

papír/lepenka 21,8 21,9 25,5 7,6 
plasty 13,2 16,4 17,6 8,6 
sklo 8,3 6,4 7,1 7,9 
kovy 3,2 2,7 2,9 3,9 
bioodpad 17,3 19,4 17,3 6,3 
textil 5,1 6,5 5,2 2,2 
minerální oleje 1,6 0,6 1,8 2,7 
nebezpečný 
odpad 

0,7 1,1 0,4 0,4 

spalitelný odpad 11,7 6,6 7,0 6,2 
frakce 20-40 mm 7,9 10,4 7,0 8,7 
frakce 8-20 mm 6,2 5,0 3,8 8,9 
frakce < 8 mm 3,0 3,0 4,4 36,6 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 
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*  výskyt ve směsném komunálním odpadu včetně odděleného sběru obalového odpadu 
 
 
Tabulka č. 20: Ukazatele podílu obalového odpadu v jednotlivých skupinách KO  * 

podíl obalového odpadu látkové skupině komunálního odpadu 
(% hmotnostních) 

 
 

látková skupina sídlištní 
zástavba typu 1

sídlištní 
zástavba typu 2

smíšená 
zástavba 

venkovská 
zástavba 

papír/lepenka 
karton/lepenka 23 19 30 14 
kombinov.obaly 9 12 4 10 
jiné obaly 8 14 22 41 
tiskoviny 36 23 21 23 
jiný papír 24 32 23 12 
obal. odpad celk. 40 45 56 65 
plasty 
fólie 23 31 36 32 
PET lahve 23 21 19 13 
jiné obaly 41 36 33 51 
jiné plasty 13 12 12 4 
obal. odpad celk. 87 88 88 96 
sklo  
čiré obaly 65 58 68 75 
hnědé obaly 9 10 8 5 
zelené obaly 25 28 24 119 
jiné sklo 1 4 0 1 
obal. odpad celk. 99 96 100 99 
z toho vrat. obal 0 0,4 0 0 
kovy  
železné obaly 58 60 69 85 
hliníkové obaly 14 26 29 8 
jiné obaly 28 14 2 7 
obal. odpad celk. 72 86 98 93 

*  výskyt ve směsném komunálním odpadu bez zohlednění separovaného sběru obalů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Náklady na odpadové hospodářství ve městě Plzni 
 
4.3.1  Náklady na činnosti v odpadovém hospodářství hrazené z rozpočtu obce 
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Finanční prostředky vynaložené na odpadové hospodářství městem Plzní zahrnující 
tříděné odpady (TO), nebezpečné odpady (NO), objemné odpady, oddělený sběr biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) a provoz sběrných dvorů za období 1999 - 2002 
jsou uvedeny v tabulce č. 21. 

Tabulka č.21: Finanční prostředky vynaložené na odpadové hospodářství městem Plzní 
 

MO rok Tříděný 
odpad 

NO - 
mobilní 

svoz 

Objemný 
odpad 

BRKO Sběrné 
dvory 

náklady 
dle roků 

1999 910 569 148 654 933 078 0 0 1 992 301
2000 2 275 424 122 479 706 410 0 793 000 3 897 313
2001 2 529 296 56 275 774 942 0 1 572 000 4 932 513

 
1 
 

2002 2 524 000 35 000  962 000 0 2 438 000 5 959 000
1999 1 659 756 37 372 600 000 0 440 000  2 737 128
2000 2 094 566 37 372 600 000 v nák.TO 440 000 3 171 938
2001 2 125 384  18 686 600 000 v nák.TO 440 000  3 184 070

 
2 

2002 2 330 000 6 000 758 000 v nák.TO 378 000 3 472 000
1999 3 000 000 100 000 380 000 0 4 898 000 8 378 000
2000 3 000 000 100 000 380 000 0 4 898 000 8 378 000
2001 3 000 000 100 000 380 000 0 4 898 000 8 378 000

 
3 

2002 2 940 000 650 000 3 497 277 0 8 236 000 15 323 277
1999 410 000 52 000 490 000 0 315 000 1 267 000
2000 423 600 234 000 520 000 0 96 000 1 273 600
2001 602 700 140 000 665 600 0 118 500  1 526 800

 
4 

2002 600 000 290 000 890 000 0 126 000  1 906 000
1999 55 200 14 200 279 000 0  348 400
2000 71 000 15 000 253 000 0  339 000
2001 77 125 12 162 240 580 0  329 867

 
5 

2002 85 092 17 193 308 088 0  410 373
1999 29 595 22 680 220 012 0  272 287
2000 47 563 26 460 312 715 0  386 738
2001 48 450 39 690 349 755 0   437 895

 
6 

2002 61 318 9 000 376 537 0   446 855
1999 24 982 14 870 108 550 0   148 402
2000 34 620 11 300 114 650 0  160 570
2001 37 563 14 970 117 250 0  169 783

 
7 

2002 48 376 10 218 147 220 0  205 814
1999 10 805 15 000 70 072 0  95 877
2000 20 112 6 720 74 734 0  101 566
2001 23 016 0 78 862 0  101 878

 
8 

2002 9 724 0 99 497 0  109 221
1999 6 100 907 404 776 3 080 712 0 5 653 000 15 239 395
2000 7 966 885 553 331 2 961 509 0 6 227 000 17 708 725
2001 8 443 534 381 783 3 206 989 0 7 028 500 19 060 806

náklady 
celkem 

dle 
položek  2002  ∗  8 598 510 1 017 411 7 038 619 0 11 178 000 27 832 540

náklady za 
sledované období 

Σ 

 
31 109  836 2 357 301 16 284 829 0

 
30 086 500 79 841 430

roční průměr 
nákladů dle položek 

 
7 777 459 589 325 4 071 957 0

 
7 521 625 

∅ náklady na 
občana a rok 

 
46,77 

 
3,54 

 
24,49 

 
0 

 
45,24 
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Poznámky:     TO   -  tříděný odpad 
    NO   -  nebezpečný odpad 
    BRKO -  biologicky rozložitelný komunální odpad 
  ∗ v roce 2002 byla pro město v položce tříděný odpad (ze sběru papíru, skla a 

plastů) zahrnuta nejen výdajová částka 8 598 510,- Kč, ale i příjmová pro jednotlivé obvody, 
které dostaly příspěvek od EKOKOMu v celkové výši 3 808 198,- Kč 

 
 
4.3.2 Výše platby za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu občany 
 

Nejčastějším způsobem stanovení výše platby za služby v odpadovém hospodářství 
u svozové společnosti je stanovení ceny na základě průměrných nákladů na svoz nádob      
v dané oblasti. Náklady zahrnují složku provozních nákladů, režijních nákladů a odpisy 
používané techniky. Dále pronájem nádoby daného objemu a cena za uložení odpadu na 
skládce. 
 
• Provozní náklady zahrnují náklady na PHM, náklady na údržbu a opravy vozidla, náklady 

na odstranění odpadu na skládce a mzdové náklady na zaměstnance v provozu. 
• Režijní náklady představují náklady celé firmy, které nelze přepočítat na jednotlivé 

svozové automobily, tj. nájemné v kancelářích a technickém dvoře, mzdy 
administrativních pracovníků apod. Odpisy zahrnují odpisy svozového automobilu a 
sběrových nádob (podle doby životnosti nádoby). 

• Po stanovení průměrných nákladů se stanovuje míra ziskovosti  svozové  firmy. V zisku 
by se měly objevit podíly na splácení úvěrů, které má firma na zabezpečení svozu odpadu 
v dané oblasti. 

 
Po započtení všech položek je stanovena průměrná cena za svoz dle velikosti 

sběrové nádoby  a požadované frekvence svozu. Při stanovení ceny jsou brány v úvahu  
rozdílné podmínky svozu odpadu v různých typech zástavby. V zástavbě s bytovými domy   
s lokálním vytápěním nebo domovními kotelnami na pevná paliva mají popelnice vyšší 
průměrnou hmotnost než je tomu v ostatních typech zástavby. Dále je rozlišována náročnost 
obsluhy. V zástavbě, ve které je vyžadována zanáška nebo zamykání nádob, jsou nároky na 
obsluhu vyšší než v ostatních zástavbách. 
 
Ceny se tedy  rozlišují následujícím způsobem: 
• ceny za svoz nádob různých objemů v normálních podmínkách, 
• ceny za svoz nádob různých objemů v zástavbě s vytápěním na pevná paliva, 
•  ceny za  svoz nádob různých objemů v zástavbě  vyžadující  zanášku  nádob či jejich 

zamykání. 
 

Vzhledem k výše uvedenému se ceny za sběr, svoz a odstranění SKO pohybují 
v rozmezí 260 - 380 ,- Kč/osoba/rok.  Cenové rozmezí je dáno i tím, kolik osob nádobu o 
určitém objemu využívá. 

 
 

 
Způsob plateb pravidelného svozu SKO 
 

Platby za služby v oblasti sběru a svozu komunálního odpadu jsou uskutečňovány na 
základě smluv mezi svozovou firmou a fyzickou či právnickou osobou oprávněnou                        
k podnikání (s četností plateb 1x do roka formou faktur), nebo fyzickou osobou - občanem 
(pololetní platby formou složenek). 
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Stanovení  výše ceny za známkový - jednorázový - doplňkový - svoz 
 

Známkový systém je založen na paušální ceně za svoz 1 nádoby daného objemu.                    
Při známkovém systému má občan možnost určovat si frekvenci svozu dle vlastní potřeby. 
Výše  ceny za svoz 1 nádoby se stanoví obdobným způsobem jako v předcházejícím 
případě.  

Variabilní složkou je pouze množství uloženého odpadu na skládku. Ostatní náklady  
zůstávají ve stejné výši, protože svozový automobil objíždí svozovou trasu pravidelně bez 
ohledu na počet oznámkovaných nádob. Známkový systém je hůře kontrolovatelný a vede 
k tomu, že občané v rámci úspor za odvoz odpadu ukládají odpad na „černé skládky“.  

 
Tento systém využívají zejména starší občané v částech města s osídlením 

venkovského charakteru. Občané vnitřního města  známkový systém svozu využívají 
zejména jako doplňkový - jednorázový svoz v případě zvýšené produkce odpadu, zvláště 
v letních měsících nebo v období sezónního úklidu domů. Za doplňkový svoz lze pokládat i 
zakoupení svozového pytle o objemu 70 l  a přistavení ke stanovišti nádob ve svozový den. 
 
Vlastnictví nádob 
 

Jednou ze složek ceníku služeb je pronájem nádoby,  neboť z  této položky vyplývají 
další povinnosti a náklady svozové  společnosti. Jedná se zejména o údržbu, výměnu, 
opravu, popř. nákup nových nádob. V případě vlastnictví nádoby svozovou společností je 
tato společnost povinna udržovat nádoby v provozuschopném stavu, provádět na vlastní 
náklady jejich opravy, údržby, nákup a následnou výměnu na stanovišti v případě jejich 
poškození. Pokud je vlastníkem nádoby  občan nebo právnická a fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, je její povinností se starat o svozovou nádobu tak, aby bylo možné její 
vyprazdňování a aby neohrožovala bezpečnost práce obsluhy.  
 

Vlastní nádoby na směsný komunální odpad má cca 1% obyvatel města Plzně.  
Ostatní nádoby jsou v pronájmu od svozových firem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Technická vybavenost území 
 

Na území statutárního města Plzně, případně v dostupné vzdálenosti mimo město 
jsou v současnosti provozována následující zařízení v oblasti nakládání s odpady: 
- skládky ostatních a nebezpečných odpadů 
- spalovna nebezpečných odpadů 
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- dotřiďovací linky - papír a lepenka, plast 
- sběrné dvory 
- kompostárny 
- recyklace stavební suti. 
 

Při nakládání s odpadem je nutné zhodnotit, jak nejlépe je možno odpad využít, 
popřípadě jej odstranit vhodným způsobem s ohledem na ochranu životního prostředí. 
Způsoby využívání nebo odstraňování odpadů určuje zákon o odpadech   č. 185/2001 Sb. ve 
své příloze č. 3 a 4. Způsoby využívání a odstraňování odpadů v posuzované lokalitě 
korespondují s technickou vybaveností území. 
 
 Skládky ostatních a nebezpečných odpadů 
 
  Skládky slouží k odstraňování odpadů jejich uložením do přírodního prostředí 
s odpovídajícím zabezpečením a kontrolou tak, aby nemohlo dojít k ohrožení kvality 
životního prostředí, zejména ke kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.  
 
  Všechny skládky v regionu, kam jsou ukládány odpady z města Plzně mají 
zabezpečení odpovídající příslušným legislativním požadavkům a technickým normám. 
Požadavky na zabezpečení skládek jsou definovány zejména prováděcími předpisy 
k zákonu o odpadech (vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady).  
 

Na území statutárního města Plzně není provozována žádná skládka komunálních 
odpadů. Odpad je ukládán na skládky v územní působnosti pověřených obcí Nýřany, Stod a 
Rokycany. Komunální odpady lze ukládat na skládky skupiny S-OO (ostatní odpad).  
 
Město Plzeň využívá ke skládkování komunálního odpadu dvou hlavních lokalit: 
Skládku odpadů Chotíkov (je vlastněna statutárním městem Plzní 52 %); 
Skládku odpadů Vysoká u Dobřan. 
 
Přehled skládek sloužících k ukládání odpadů  z území města Plzně: 
 
Skládka odpadů Chotíkov  
• umístění: Chotíkov, ORP Nýřany (bývalý okres Plzeň - sever); 
• skupina S - OO (dříve S III); 
• vzdálenost od středu Plzně: 14 km; 
• životnost: cca 9 let; 
• provozovatel: DEPONA s.r.o. (do 31.12.2003; od 1.1.2004 Plzeňská teplárenská a.s.) 
• je zde umístěn sklad  nebezpečných  odpadů a dekontaminační plocha, provozovatel: 

D+P Rekont spol. s r.o.   
 
Skládka odpadů Vysoká u Dobřan 
• umístění: Vysoká, ORP Stod (bývalý okres Plzeň - jih); 
• skupina S - OO (dříve S III); 
• vzdálenost od středu Plzně: 15 km; 
• životnost: cca 50 let; 
• provozovatel: INGEOTRADE a.s. 
 
Skládka odpadů Němčičky 
• umístění: Němčičky, ORP Rokycany (bývalý okres Rokycany); 
• skupina S - OO (dříve S III); 
• vzdálenost od středu Plzně: 16 km; 
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• životnost: cca 12 let; 
• provozovatel: RUMPOLD-R Rokycany s.r.o. 
 
 

Nejbližší skládkou pro ukládání nebezpečného odpadu je skládka odpadů Břasy 
(skupina S-NO, dříve S IV). Tato skládka není ale využívána pro odpady z komunální sféry. 
Provozovatelem skládky je spol. LIDRONE, s.r.o. 
 
 
 Spalovna nebezpečných odpadů 
 

Spalovna nebezpečného odpadu je na území města Plzně v současné době  
provozována pouze jedna, a to Spalovna odpadu Plzeň s.r.o. zaměřená především na 
spalování nemocničních odpadů. Spalovna nemocničních odpadů ve fakultní nemocnici na 
Lochotíně byla odstavena z důvodu nesplnění požadavků na technické vybavení 
vyplývajících ze zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší.  
 
Spalovna odpadů Plzeň s.r.o. 
• umístění: Skladová 14, Plzeň; 
• typ spalovny: Norsk Hydro NH 2300 SG-C; 
• kapacita zařízení: projektovaná 2770 t/rok, skutečná 2000 t/rok (2400 t/rok při výhřevnosti 

odpadu 15 MJ/t, 1800 t/rok při 25 MJ/kg); 
• průměrné množství odpadů spálených za rok: cca 1500 t tzn., že zůstává volná kapacita 

cca 500 - 800 tun); 
• spalovna je určena k odstraňování tuhých i tekutých odpadů ze zdravotnických zařízení, 

odpadů s chemickým složením podobným zdravotnickému odpadu, průmyslových odpadů 
tuhých i tekutých a odpadů komunálních; 

 
 
  Dotřiďovací linky 
 
  Dotřiďovací linku na papír a lepenku na území města provozují Západočeské sběrné 
suroviny a.s. ve Cvokařské ulici. Třídírnu směsného papíru na území města provozuje firma 
D.O.O.S. TRADE s.r.o., provozovna Zruč-Senec. Mimo území města provozuje skupina 
firem BECKER s.r.o. dotřiďovací linku druhotných surovin ve městě Kralovice.  
 
  Zpracovatelské kapacity druhotných surovin na území města a v jeho blízkém okolí 
jsou velmi omezené. Jediným zpracovatelem směsného plastu je TRANSFORM STOD a.s., 
který provozuje i dotřiďovací linku na směsný plast. Roční kapacita je 2000 tun při 
jednosměnném provozu (6000 tun v případě třísměnného provozu).  
 
 
 
  Sběrné dvory 
 

Sběrné dvory jsou nezbytným doplňkem systému sběru nejen nebezpečného 
odpadu, ale i ostatních složek vytříděných z komunálního odpadu. Obyvatelé mají možnost 
ve sběrných dvorech odkládat odpady, které nelze uložit do běžných sběrných nádob na 
směsný komunální odpad. Odpady ze sběrných dvorů se dále zpracovávají, popř. odstraňují 
v zařízeních k tomu určených.  
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Jsou provozovány dva základní typy dvorů: 
• Dvůr je centrem tříděného sběru odpadu. Na ploše několika tisíc m2, např. 3000-5000 

m2, jsou instalovány kontejnery na jednotlivé sbírané druhy odpadu - papír, sklo, plasty, 
hliník, kovy, textil, a také nebezpečný odpad z domácností. Ve většině těchto dvorů 
probíhá sběr objemného odpadu, popřípadě elektrošrotu a jiné. Ze sběrného dvora mají 
občané možnost odvézt si zdarma použitelný nábytek a další zařízení do domácnosti. 
Tuto možnost využívají především sociálně slabší skupiny obyvatel. Dvory mají pevně 
stanovenou otevírací dobu a provozní řád, který je schválen odborem životního prostředí 
Magistrátu města Plzně, dle platné legislativy. Sběrné dvory by měly doplnit celoplošný 
systém sběru vybraných složek odpadu (plasty, papír, sklo, objemný odpad). 

• Sběrný dvůr, ve kterém probíhá sběr nebezpečného odpadu, objemného odpadu, 
kovošrotu a dalších složek komunálního odpadu, které nejsou sbírány v rámci 
celoměstského tříděného sběru. Ve dvoře je odpad podle možností dotřiďován a 
odvážen ke zpracování nebo zneškodnění. 

 
Na území města je v současné době v provozu 8 sběrných dvorů, které jsou 

vybudovány většinou na pozemcích města. Pro bližší specifikaci zaměření jednotlivých 
sběrných dvorů jsou v následující tabulce uvedeny základní skupiny odebíraných odpadů. 
Pokud sběrný dvůr odpad odebírá, je označen +, pokud ne, je označen -.  
 
Tabulka č. 22:  Přehled sběrných dvorů ve správním území města Plzně 

městský 
obvod 

sběrný dvůr N obj bio suť sep provozovatel 
 

MO 1 
 

Úněšovská ulice 
Košutka, 100m od konečné  
autobusů 30, 33, 40 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

REODEPONA s.r.o. 

Na Bořích - Bručná 
kolmá na Nepomuckou ulici

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

Západočeské 
komunální služby a.s. 

Modřínová 5 
kolmá na Slovanskou ulici 
u papírny 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Západočeské 
komunální  
služby a.s. 

 
 

MO 2 

Božkovská 37 + + - + - Plzeňský Skart a.s. 
Vejprnická 28 
mezi internáty a podjezdem

+ + + + + Rumpold-R s.r.o. 

Heyrovského ulice 
sídliště Bory,  
konečná trolejbusu č. 16 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

REODEPONA s.r.o. 

 
 
 

MO 3 
 
 Kollárova ulice vedle 

průchodu do 
Poděbradovy ulice 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

Rumpold-R s.r.o. 
 

MO 4 
 

Hrádecká 7 - Doubravka 
konečná trolejbusu č. 16 

+ + - + + BECKER Plzeň s.r.o. 

Vysvětlivky k tabulce: 
N    – nebezpečné složky komunálního odpadu  
obj – velkoobjemový komunální odpad 
bio – bioodpad, odpady zeleně 
suť – stavební suť a stavební odpady z drobných úprav prováděných občany 
sep – papír, plast, sklo, př. kovy. 
 

Ve sběrných dvorech je možno odkládat vybrané druhy odpadů ve větším množství a 
v širokém množství komodit, které spadají do skupiny komunálních odpadů. Sběrné dvory by 
měly sloužit především fyzickým osobám (občanům), pro něž je u nebezpečných odpadů 
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tato služba poskytována zdarma a při odložení objemného odpadu či stavební suti za 
úhradu. To zda občané mají službu poskytovanou za úhradu pro vybrané komodity 
komunálních odpadů (např. objemného odpadu, stavební suti) je zcela v kompetenci 
jednotlivých městských obvodů, potažmo provozovatelů sběrných dvorů. V kompetenci 
městských obvodů je i umístění, vybudování, podmínky provozu, množství a druhy 
odebíraných odpadů a rovněž finanční náklady na provoz sběrných dvorů. 
 
 
  Kompostárny 
 

Kompostárny jsou zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů včetně biosložky vytříděné z komunálních (BRKO) aerobním procesem. Předmětem 
kompostování může být odpad z městských zelených ploch, větve ze stromů, zbytky ovoce 
či zeleniny, organické zbytky z kuchyní jídelen a restaurací, zbytky z výroby piva, zbytky 
obilí, brambor, rostlinné zbytky z činnosti zahradnických firem a pod. 

 
 Na území města Plzně není provozována žádná městská kompostárna. Je zde 

založeno několik „polních kompostů“, které patří soukromým zahradnickým firmám starajícím 
se především o městskou zeleň v rámci smluv s městskými obvody.  

 
Jediná kompostárna dostupná všem fyzickým osobám (občanům) a právnickým či 

fyzickým osobám oprávněným k podnikání je nově zřízená kompostárna  firmy PEBRA, spol. 
s r.o. s roční kapacitou cca 20 000 tun, která se nachází v ORP Nýřany, v k.ú. Úherce. Další 
kompostárna se připravuje na skládce odpadů Vysoká u Dobřan (záměr firmy INGEOTRADE 
a.s.). Záměr vybudování kompostárny připravuje i firma Rumpold-R Rokycany s.r.o. 

 
  Recyklace stavební suti 
 

Tento druh odpadu se neřadí mezi komunální odpad a město Plzeň proto ani 
nezajišťuje fungování systému, který se řídí otázkou poptávky a nabídky po recyklaci 
použitých stavebních hmot a poptávkou po vlastním recyklátu. Pro obyvatele města Plzně je 
zajištěna možnost odkládání malých množství stavebních odpadů z drobných stavebních 
úprav ve sběrných dvorech města.  
 

Na území statutárního města Plzně jsou provozovány technologie na zpracování 
stavebního odpadu a zbytkového stavebního materiálu (stavební suť, betony z demolic a 
rekonstrukcí, materiál z demolic vozovek a chodníků, odpad z výroby stavebních hmot, 
z výkopových prací atd.) právnickými osobami, je zajišťován prodej recyklátů. Významná 
část stavebních odpadů dosud končí na skládkách.  
 
 
6. Integrovaný systém nakládání s komunálními 

odpady  
 
 Systém řízení OH ve městě Plzni 
6.1.1. Kompetence v OH města Plzně (návrh změny statutu) 
 

V oblasti nakládání s odpady je navrhováno upravit Statutem města Plzně dělbu 
samostatné působnosti mezi orgány s celoměstskou působností a orgány městských obvodů 
následujícím způsobem: 
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- Orgány s celoměstskou působností zajišťují činnosti na úseku odpadového 
hospodářství v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších předpisů. 

- Orgány obvodu vedou průběžnou evidenci o komunálních odpadech vznikajících při 
činnostech jim svěřených  statutem a předávají ji orgánům celoměstským pro povinná 
hlášení a výkazy. 

 

Činnost jednotlivých orgánů: 

- Orgány s celoměstskou působností provádějí komplexní činnost v oblasti komunálních 
odpadů (směsného komunálního odpadu, tříděných složek komunálních odpadů, sběru a 
svozu nebezpečných odpadů, velkokapacitních kontejnerů, sběrných dvorů).  

 
- Orgány obvodu vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 

vznikajících při činnostech  uvedených v čl. 22 odst. 2 písm. b) a d) Statutu města (o 
odpadech vznikajících z činnosti čištění všech pozemních komunikací a veřejných 
prostranství ve vlastnictví města, nacházejících se na území obvodu, o odpadech 
z odpadkových košů, o odpadech z úklidu černých skládek, o odpadech z ploch městské 
zeleně). 

 

Vyhláška o systému nakládání s komunálními odpady 
Statutární město Plzeň stanoví ve své samostatné působnosti  obecně závaznou 

vyhláškou města systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadu, vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem na základě § 17 odst. 2 zákona o odpadech. 

 
Vyhláška bude upravovat následující problematiku: 
- třídění komunálních odpadů na jednotlivé složky v rámci území města; 
- určit místa pro odkládání komunálních odpadů; 
- povinnosti fyzických osob (občanů); 
- umisťování sběrných nádob; 
- frekvenci svozu odpadu - dostatečně doporučený objem na osobu a den; 
- využívání nebo odstraňování odpadu nebo jeho složek. 
 
Vyhláška o způsobu úhrady od občanů za komunální odpad 

Vyhláška o způsobu úhrady od občanů za komunální odpad – o poplatku či místním 
poplatku by měla navazovat na vyhlášku o systému nakládání s komunálními odpady pokud 
obec nechce hradit náklady vynaložené ne odpadové hospodářství ze svých prostředků 
v plné výši (100%).  

 
6.1.2 Organizace řízení OH  
   
Město Plzeň může zajišťovat služby v hospodaření s odpady jedním z možných způsobů: 

- prostřednictvím veřejného (obecního) sektoru; 
- prostřednictvím soukromého sektoru.  
 

Zajišťování služeb ve městě veřejným (obecním) sektorem 
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Město může pro zajišťování služeb ve svém správním území zřídit právnickou osobu 
tzv. servisní společnost 100% vlastněnou městem za účelem zajišťování služeb                      
v oblasti hospodaření s komunálními odpady. V tomto případě by město nepostupovalo 
podle  zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a bylo by možno uzavřít s touto právnickou osobou smlouvu bez vypsání výběrového řízení 
(§ 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb.).  

Výhody: 
- kontinuita prováděných činností; 
- příznivost vynaložených finančních prostředků; 
- přizpůsobivost požadavkům obce; 
- operativní zajištění mimořádných činností; 
- časová dostupnost managementu firmy. 
 

Nevýhody: 
- vyloučení potřeby průzkumu trhu (konkurence); 
- nižší motivace k zavádění nových technologií a forem řízení; 
- obtížnost kontroly vynaložených nákladů; 
- obtížnost kontroly kvality; 
- nejasné vymezení odpovědnosti. 

Zajišťování služeb ve městě soukromým sektorem 
 

V tomto případě je nutno si uvědomit, že úhrada nákladů spojených s nakládáním 
s komunálním odpadem, prováděná kterýmkoli ze způsobů plateb (úhrada, poplatek, místní 
poplatek), je příjmem obce. Tyto prostředky vstupují do rozpočtu  města a je nutné s nimi 
podle toho nakládat. Případná zakázka města na poskytování služeb nakládání s odpady 
s oprávněnou osobou hrazená z rozpočtu města je podle zákona č. 199/194 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisům, veřejnou zakázkou. 
 

Při vyhlašování veřejné obchodní soutěže město, kromě formálních nezbytných 
požadavků dle zákona o zadávání veřejných zakázek, musí jednoznačně vymezit plnění 
veřejné zakázky, tj. druhy a množství požadovaných prací, dodávek a služeb. 
 

Město by mělo vyhlásit hlavní zásady nakládání s komunálním odpadem tak, jak je 
chce mít vymezeno v obecně závazné vyhlášce. Mezi těmito hlavními zásadami by nemělo 
chybět určení: 
- jaké složky komunálního odpadu se budou sbírat a předávat k využití nebo odstranění; 
- jaká zařízení pro nakládání s komunálními odpady má obec k dispozici; 
- jaká bude oblast působení oprávněné osoby (celé město nebo dvě svozové oblasti – 

uvažované rozdělení je uvedeno schématicky v příloze č. 5). 
 

Podle zákona o odpadech smí obec uzavřít smlouvu jen s tzv. oprávněnou osobou 
způsobem obvyklým podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Výhody: 
- snížení měrných nákladů v důsledku konkurence ve fázi výběru firem; 
- přesnost ve specifikaci činností; 
- odpovědnost za provozní činnost a kvalitu služeb; 
- možnost kontroly nákladů v důsledku jejich podrobnější specifikace; 
- předpokládaná vysoká odbornost  firmy specializované na nakládání s odpady 
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- jasná smluvní specifikace požadovaných prací. 
 

Nevýhody: 
- nebezpečí vytváření kartelu (dohod firem na ceně); 
- likvidace malých a středních podnikatelů; 
- přerušení dosavadní kontinuity prováděných činností; 
- časově a finančně náročná příprava smluvního zajištění a specifikace prací; 
- problém kontroly při změně podmínek a způsobu zajišťování činností; 
- finančně náročné zajištění mimořádných činností; 
- v době konjunkce ztrácejí firmy zájem o veřejný (obecní) sektor. 
 

Vzhledem k tomu, že v současné době město nemá zřízenu servisní společnost, jejíž 
účelem by bylo zajišťování služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady, muselo by ji 
proto založit.  Výhodnější a levnější variantou se jeví zajišťování služeb prostřednictvím 
oprávněné osoby ze soukromého sektoru na základě smluvního vztahu. 

 
Zjednodušené schéma řízení odpadového hospodářství prostřednictvím orgánu 

s celoměstskou působností je uvedeno v příloze č. 6. 
 

6.1.3 Návrh systému úhrady nákladů na OH 
 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2003 nabízí obcím tři možnosti řešení plateb za svoz 
komunálních odpadů. Obce tak mohou od fyzických osob vybírat: 
• úhradu 
• poplatek 
• místní poplatek. 
 

Obec může vybírat ÚHRADU za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy dle § 17 odst. 5 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí 
obsahovat výši úhrady. V praxi toto znamená, že obec může prostřednictvím mandátní 
smlouvy pověřit svozovou firmu k uzavírání smluv s fyzickými osobami a k výběru úhrady na 
účet města. V podstatě se jedná o ponechání dosavadního stavu věcí v území města Plzně 
s tím rozdílem, že toky peněz budou městem kontrolovatelné a výběry úhrad od fyzických 
osob půjdou přes městský rozpočet. Ani zákon o odpadech ani občanský (obchodní) zákoník 
v žádném ze svých ustanovení nezakazují aby mezi obcí a fyzickou osobou oprávněnou 
k podnikání (svozovou firmou) vznikl a existoval smluvní vztah, jehož předmětem by bylo 
zajišťování sběru likvidace komunálního odpadu vznikajícího při činnosti fyzických osob, 
které podle zákona o odpadech nemají postavení původců odpadů. 
 

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat POPLATEK za 
komunální odpad vznikající na jejím území dle § 17a zákona č. 185/2002 Sb., o 
odpadech. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 
Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto 
společenství. Plátce pak poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Správu poplatku 
vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla. Neuhradí-li poplatník plátci 
poplatek včas nebo ve správné výši, má možnost plátce tuto skutečnost oznámit obci, která 
na základě tohoto vyměří poplatek platebním výměrem. Maximální výše poplatku se stanoví 
podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývající z režimu nakládání 
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob 
určených k odkládání odpadů připadající na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu 
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uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být 
promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Poplatek je 
příjmem obce. 
 

Obec může vybírat MÍSTNÍ POPLATEK dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších zákonů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů. Pokud se obec rozhodne pro formu 
poplatku, pak by měla vydat dvě obecně závazné vyhlášky. Vyhlášku o systému nakládání 
s komunálními odpady a vyhlášku o poplatku za provoz systému. Vyhláškou o poplatku za 
provoz systému lze upravit sazbu poplatku, podrobnosti ohlašovací povinnosti ke vzniku 
poplatkové povinnosti, splatnosti poplatku, osvobození od poplatku, případné úlevy (např. 
občané mladší 10 let, starší 80 let, vojáci, občané ve výkonu trestu).  
 

V této souvislosti je ovšem žádoucí upozornit, že vyhláška o místním poplatku 
nemůže stanovit poplatkovému subjektu žádné povinnosti, které jsou nad rámec zákona                        
o místních poplatcích a právní normy procesního charakteru, kterým je zákon  č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak vyhláška o systému 
nakládání s komunálními odpady nesmí nad rámec zákona č. 185/2001 Sb. Obě vyhlášky 
obec vydává v samostatné působnosti.  
 

Povinnost platit obci poplatek dle zákona č. 565/1990 Sb. má každá fyzická osoba, 
která má v obci trvalý pobyt nebo má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za 
rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Má-li ke stavbě k individuální rekreaci 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.  
 
Sazbu poplatku tvoří za osobu uvedenou výše a kalendářní rok: 
částka až 250,- Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů; 
částka až 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na 
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.  
 

Místní poplatek jako jediný je právně vymahatelným příjmem obce za zajišťování 
služeb spojených s nakládáním s komunálními odpady.  
 

Odhady částek pro jednotlivé druhy plateb 
  

Níže uvedené odhady vychází z příjmových a výdajových položek pro město v roce 
2002 vynaložených na zavedený systém a předpokládaných nákladů na svoz směsného 
komunálního odpadu dle zprůměrovaného ceníku jednotlivých svozových firem pro rok 2002. 
Náklady na svoz směsného komunálního odpadu (SKO) byly stanoveny 339,- Kč na občana 
a kalendářní rok.   
 
1) Úhrada   -  nová možnost způsobu výběru poplatku dle novely zákona o odpadech. 
Účinnost výběru nejde jednoznačně posoudit, protože v nové podobě není tato forma platby 
využívána v žádném z měst ČR. Vzhledem k tomu, že před účinností zákona č. 185/2001 
Sb. podobný způsob úhrady platby za komunální odpady byl provozován v některých 
městech, byla jeho účinnost stanovena na 82 - 94 % úspěšnosti výběru (ve městech nad 100 
tis. obyvatel je dosaženo účinnosti s nižší hranicí). 
 
Výpočet předpokládaného výběru plateb pro město na základě rozboru roku 2002 - úhrada 
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339,- Kč (SKO) x 167 208 (počet obyvatel) ∗∗       =  56 683 512,- Kč 
náklady na „ostatní“ služby ∗                                 =  24 860 262,- Kč  
náklady celkem                                                      =  81 543 774,- Kč = 100% 
 
předpokládaná úspěšnost 82% výběru                   =  66 865 895,- Kč 
předpokládaná úspěšnost 94% výběru                   =  76 651 148,- Kč 

2) Poplatek  -  tuto formu poplatku již v roce 2002 zvolilo hlavní město Praha, úspěšnost 
výběru činila 90%.  
 
Výpočet předpokládaného výběru plateb pro město na základě rozboru roku 2002 - poplatek 
 
339,- Kč (SKO) x 167 208 (počet obyvatel) ∗∗       =  56 683 512,- Kč 
náklady na „ostatní“ služby ∗                                 =  24 860 262,- Kč  
náklady celkem                                                      =  81 543 774,- Kč = 100% 
 
předpokládaná úspěšnost  90% výběru               =  73 389 397,- Kč  
 
3) Místní poplatek  -  místní poplatek v roce 2002 zvolilo statutární město Brno, úspěšnost 
výběru byla stanovena na 93%. 
 
Výpočet předpokládaného výběru plateb pro město na základě rozboru roku 2002 - místní 
poplatek 
 
339,- Kč (SKO) x 167 208 (počet obyvatel) ∗∗       =  56 683 512,- Kč 
náklady na „ostatní“ služby ∗                                 =  24 860 262,- Kč  
náklady celkem                                                      =  81 543 774,- Kč = 100% 
 
Platba na občana a rok při celkových nákladech 81 543 774,- Kč by činila 489,- Kč.  
 

Dle zákona o odpadech smí být místní poplatek vybírán v maximální výši 500,- Kč    
na občana a kalendářní rok, a to: 
částkou až 250,- Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů; 
částkou až 250,- Kč, která je stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (svoz SKO - v případě města Plzně 
byl již dle ceníků platných pro rok 2002 spočítán na 339,- Kč na občana a kalendářní rok). 
 

Budeme-li vycházet z 93% úspěšnosti plateb lze pro město Plzeň předpokládat 
výběr cca  75 835 710,- Kč.  
 
Poznámky: 
∗Položka náklady na „ostatní“ služby  
 
Nákladové položky ostatních služeb Ø náklady na občana 

v roce 2002 v Kč 
celkové Ø náklady v roce 
2002 v Kč 

třídění - papír, sklo, plast 28,81 4 790 312
mobilní svozy nebezpečných odpadů 6,12 1 017 411
velkokapacitní kontejnery 42,33 7 038 619
biologicky rozložitelný odpad 5,03   835 920
provoz sběrných dvorů 67,27 11 178 000
celkem 149,56 24 860 262
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∗∗Výpočet předpokládaných nákladů na občana za svoz směsného komunálního odpadu včetně 
nákladů na jeho odstranění 
 

typ nádoby počet svozů počet nádob 
celkem 

průměrná cena za 
svoz 

náklady v Kč 

1 100 156 921 24 918 22 949 478
1 100 104 566 17 043 9 646 338
1 100 52 295 8 986 2 650 870

240 104 1 496 6 122 9 158 512
240 52 1 522 3 245 4 938 890
120 52 2 687 1 669 4 484 603
120 42 105 1 390 145 950
120 26 2 725 967 2 635 075

celkem 10 317  56 609 716
průměrná cena na osobu 338,56 Kč
Při výpočtech bylo vycházeno z počtu bytových jednotek ve městě, počtu obyvatel dle ČSÚ, produkce 
odpadu na jednoho občana za týden = 3,8 kg a objemu sběrných nádob.  
 
 
 Na základě rozhodnutí zástupců samosprávy jednotlivých městských obvodů 
doporučujeme jako formu platby poplatek, který vychází z předpokládaných nákladů 
vynaložených na systém nakládání s komunálním odpadem a jeho výše není zákonem 
limitována. Platbu hradí majitel nebo správce nemovitosti, postihuje i osoby, které nemají 
trvalé bydliště na území obce. 
 
 
 Možný tok financí při volbě platby formu poplatku je schématicky znázorněn v příloze 
č. 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Návrh systému nakládání s komunálními odpady 
 
 Navrhovaný systém nabízí komplexní řešení nakládání s komunálními odpady při 
splnění všech požadavků daných legislativou v odpadovém hospodářství a prováděcími 
dokumenty, zejména POH ČR a připravovaného POH Plzeňského kraje. 
 
 Koncepce OH města Plzně nabízí v klíčových oblastech nakládání s odpady variantní 
řešení, aby bylo možno v předstihu definovat cíle pro POH města Plzně a způsoby jejich 
možného plnění.  Vzájemné vazby nakládání s komunálními odpady ve vztahu ke zpětnému 
odběru některých výrobků a obalů jsou uvedeny v příloze č. 8. 
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Jako klíčová se ukazují následující opatření:  
- vydání vyhlášky o systému nakládání s komunálními odpady 
- přechod kompetencí v odpadovém hospodářství na orgán s celoměstskou působností 

 
6.2.1 Systém sběru a shromažďování komunálních odpadů 
 
6.2.1.1          Tříděný sběr papíru a lepenky, skla, plastů a dalších odpadů 
 
 Zvýšení efektivnosti tříděného sběru vybraných druhů odpadů a tím zajištění vyšší 
výtěžnosti vyseparovaných složek bude dosaženo realizací následujících opatření: 
 
- zajištění optimálního počtu nádob pro vytříděné suroviny (počet obyvatel pod 300 na 1 

sběrné místo (hnízdo) 

- řádná a včasná obsluha sběrných zařízení (kontejnerů) 

- rozšíření počtu sběrných dvorů a odběru těchto surovin prostřednictvím sběrných dvorů 

- rozšíření počtu druhů odebíraných odpadů ve sběrných dvorech 

  
 Důsledným tříděním zejména papíru lze dosáhnout významného snížení obsahu 
BRKO ve směsném komunálním odpadu. Při efektivním fungování systému je možno vytřídit 
až 50 % obsahu papíru, který tvoří 15 až 20 %  celkové hmotnosti komunálního odpadu.  
 
 Vzhledem k úhradě významného podílu nákladů na sběr a zpracování vytříděných 
složek KO prostřednictvím obalové společnosti EKO-KOM se jedná z hlediska nákladů obce 
o nejlevnější způsob zajištění snižování podílu BRKO ukládaného do skládek. 
 
 
6.2.1.2 Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 
 
 Vzhledem k požadavkům na postupné snižování podílu BRKO ukládaného do 
skládek definovanými POH ČR (aplikace Směrnice Rady 99/31/EC o skládkování odpadů), 
bude nutno zajistit důsledné třídění a oddělené zpracování těch složek komunálního odpadu, 
které obsahují biodegrabilní podíly.  
 
Jedná se především o následující druhy odpadů: 
20 01 01 papír a lepenka (řešeno v části 6.2.1.1) 
20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (řešeno samostatným 

projektem soukromé firmy na oddělený sběr a zpracování tohoto odpadu) 
20 01 10 oděvy (sběr prostřednictvím kontejnerů ČČK rozmístěných na veřejných 

prostranstvích a ve sběrných dvorech) 
20 01 11 textilní materiály (sběr prostřednictvím kontejnerů ČČK rozmístěných na 

veřejných prostranstvích a ve sběrných dvorech) 
20 01 38 dřevo (spolu s objemným odpadem řešeno v části 6.2.1.3) 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků 
20 03 01 směsný komunální odpad 
20 03 02 odpad z tržišť 
20 03 07 objemný odpad (řešeno v části 6.2.1.3) 
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20 02 01 biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, parků a veřejného prostranství 
 
 Jedná se o sezónní odpad spojený s péčí o veřejnou zeleň, veřejná prostranství, 
odpad produkovaný v zahrádkářských koloniích a pod. Poněkud problematické je zpracování 
odpadů ze hřbitovů, kde by bylo nutno zavést oddělený sběr čistého BRKO.  
 
 Produkce tohoto odpadu není v rámci města Plzně spolehlivě zmapována, neboť část 
jej končí ve směsném komunálním odpadu a část je zpracovávána na kompostech 
provozovaných zahradnickými firmami, které nejsou zařízeními ve smyslu zákona o 
odpadech.  
 
 S ohledem na předpokládané postupné zlepšování péče o veřejná prostranství a 
rozšiřování travnatých a keřových ploch na území města lze předpokládat zvýšení produkce 
tohoto odpadu v příštích letech.  
 
 Nutným opatřením je smluvní zajištění dodávek BRKO z veřejných prostranství nebo 
bioodpadu vytříděného občany do zařízení na zpracování bioodpadů. K tomu je nutno 
zapracovat tuto podmínku do smluv s firmami provádějícími údržbu zeleně nebo svoz 
bioodpadu na území města (MO a SVS města Plzně). 
 
 
20 03 01 směsný komunální odpad 
 
 Výrazný podíl na obsahu BRKO ve směsném komunálním odpadu mají zbytky 
potravin a biodegrabilní složka rostlinného původu od občanů žijících v rodinných domech 
s vlastními pozemky. Podíl této složky v SKO bude nutno snížit prostřednictvím odděleného 
sběru BRKO.  
 Navrhuje se zavést oddělený sběr  bioodpadu z domácností především v zástavbách 
vesnického typu a částech města tvořených zástavbou rodinných domů. Zavedení separace 
bioodpadu v sídlištních celcích může být zrealizováno až v návaznosti na zpracovatelské 
technologie pro bioodpady v regionu (předpokládá se vysoký obsah příměsí znemožňující 
výrobu kompostu pro zemědělské využití).  
 
20 03 02 odpad z tržišť 
 
 Odpad je zpravidla svážen spolu se směsným komunálním odpadem. V případě tržišť 
s prodejem ovoce, zeleniny nebo zahradních produktů umístit v areálu sběrný kontejner na 
BRKO provozovaný správcem tržiště. 
 
 
 
 
Zpracování BRKO 
 
 Pro zpracování vytříděného odpadu ze zeleně a dalších BRKO je nutno realizovat 
zařízení (kompostárnu) v optimálním případě vlastněné městem a provozované pověřenou 
osobou podnikající v oblasti nakládání s odpady. 
 
 Vhodným místem pro realizaci kompostárny je skládka odpadů Chotíkov, kde by 
toto zařízení mohlo pracovat v integraci s dalšími činnostmi a technologiemi (středisko pro 
nakládání s odpady) (viz. část 6.2.2.3). 
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Požadavkům integrovaného systému nakládání s odpady by nejlépe vyhovovala 
boxová kompostárna realizovaná postupně v nezbytném rozsahu v reakci na množství 
vyseparovaného bioodpadu nebo dalšího materiálu zpracovávaného formou kompostování 
(např. biofrakce z třídění směsného komunálního odpadu, zpracování kalů z ČOV ve směsi 
s odpady zeleně a pod.) 

 
6.2.1.3 Objemný odpad  
 
 Zajištění systému sběru objemného odpadu je popsáno v části 4.1.2. Občané mohou 
odevzdávat objemný odpad prostřednictvím sběrných dvorů nebo si v případě většího 
množství objednat přistavení kontejneru. Zpracování či odstranění tohoto druhu odpadu by 
mělo být občany hrazeno ve stanovené výši dle hmotnosti odpadu.  
 
 Možnost odkládání objemného odpadu do kontejnerů rozmístěných na veřejném 
prostranství bude z důvodu využívání těchto nádob k ukládání jiných druhů odpadů postupně 
eliminována. Velkokapacitní kontejnery budou rozmisťovány pouze ve speciálních případech 
(pro sběr sezónních odpadů např. listí, prořezávky, jarní úklidy). 
 
 Vzhledem k tomu, že objemný odpad obsahuje významný podíl biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu, je nutno provádět jeho roztřídění a předúpravu s tím, že 
skládkován může být pouze podíl neobsahující BRKO.  
 
 Třídění a předúpravu lze provádět ve vybraných sběrných dvorech a ve střediscích 
pro zpracování odpadů (skládka Chotíkov). 
 
6.2.1.4 Směsný komunální odpad  
 

Systém zajištění svozu směsného komunálního odpadu (pověřená osoba) byl 
navržen v části 6.1.2. Způsob platby za pronájem nádob, svoz a odstranění SKO byly 
uvedeny v části 6.1.3. 

 
Podmínkou pro zajištění efektivního systému sběru, shromažďování a svozu SKO je 

dostatečný počet sběrných nádob a frekvence jejich vyprazdňování. V případě zavedení 
poplatku (služba zajišťována městem) bude povinností pověřené organizace zajišťující svoz 
SKO zajištění této služby tak, aby nedocházelo k přeplňování sběrných nádob nebo naopak 
nebyly na veřejném prostranství nádoby nevyužívané s minimálním množstvím odpadu. 
 
6.2.1.5 Komplexní tříděný sběr nebezpečných odpadů  
 
 Pro třídění nebezpečných složek komunálního odpadu je nutno zavést komplexní 
systém umožňující dosažení vysoké úrovně předtřídění komunálního odpadu tak, aby ve 
zbytkovém podílu (směsný komunální odpad) zůstalo jen minimum složek, které mohou 
zhoršovat podmínky pro zpracování a další využití tohoto odpadu.  
 Základním místem pro odkládání vytříděných nebezpečných složek komunálního 
odpadu jsou sběrné dvory. Jako doplňkový systém může fungovat mobilní svoz (nejen) 
nebezpečných odpadů realizovaný periodicky v některých částech města. Pro fyzické osoby 
(občany) by měla být tato služba i do budoucna zajišťována na náklady města (z pohledu 
občana zdarma). 
 
 Jak již bylo uvedeno v části 4.1.4, mají občané možnost využívat nádob na odpadní 
baterie v obchodních domech a školách a odevzdání prošlých léků v lékárnách. V rámci 
zpětného odběru některých výrobků se tyto možnosti budou postupně rozšiřovat (náklady 
nebude hradit obec, budou obsaženy v ceně nových výrobků). 
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6.2.1.6 Sběrné dvory města 
  

Sběrné dvory jsou především zařízením k odkládání vytříděných složek komunálního 
odpadu fyzickými osobami (občany). Zároveň slouží pro odkládání odpadů obdobného 
charakteru fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.  

 
Ve sběrných dvorech by měl občan mít možnost odevzdat veškeré složky 

odděleného sběru odpadů včetně nebezpečných složek komunálního odpadu bezplatně 
(kromě objemného odpadu a stavební suti). 

 
Pro optimální fungování systému, tj. zajištění možnosti občanům využívat tato 

zařízení bez dalších významných nákladů na dopravu odpadu do sběrného dvora by měl být 
1 sběrný dvůr na maximálně 10 000 obyvatel. To znamená pro Plzeň minimálně 16, 
optimálně až 20 sběrných dvorů.  

 
Sběrné dvory mohou být rozděleny do dvou kategorií: 

- Plně vybavené sběrné dvory se stálou obsluhou a přídavnými činnostmi 

- Sběrná místa s obsluhou pouze ve vymezenou dobu (pomocné sběrné dvory) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 Rozvoj technické vybavenosti území 
 

Integrované nakládání s komunálními odpady představuje ucelený systém zahrnující 
organizační opatření, potřebné technické vybavení, logistiku pohybu odpadů a produktů 
vyrobených z odpadů, způsoby kontroly a vyhodnocování ekologické a ekonomické 
efektivnosti systému. 

 
Pro nakládání s odpady je k dispozici celá řada technologií zahrnujících různé druhy 

úprav, zpracování a v konečném důsledku materiálové nebo energetické využití odpadů. 
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V podmínkách města Plzně vzhledem k množství a struktuře komunálního odpadu je 

možno uvažovat o dvou variantách technického řešení s tím, že každá má určité výhody i 
nevýhody a přináší různé ekologické i ekonomické efekty. Obě metody však směřují 
k zásadní změně nakládání s komunálním odpadem oproti současnému stavu, tj. představují 
postupné omezování až úplné ukončení skládkování neupraveného (zejména směsného) 
komunálního odpadu a naopak preferují materiálové využívání vytříděných složek a 
energetické využití jinak nezpracovatelných podílů komunálního odpadu. 

 
Realizace a provoz navrhovaných technických zařízení bude představovat vyšší 

náklady na zpracování odpadů oproti současnému stavu, kdy jsou odpady ukládány na 
skládky bez dalšího využití. Nejnákladnější bude zpracování zbytkového podílu - směsného 
komunálního odpadu. Proto navrhovaný systém opatření směřuje k maximální podpoře 
prvotního třídění a snížení zbytkového odpadu na minimum.  

 
 

 Obdobně jako v dalších zemích EU je možno aplikovat dva různé systémy zpracování 
směsného komunálního odpadu:  
 

A) Mechanicko-biologická úprava s výrobou paliva z odpadu (náhrada fosilních 
paliv) a kompostováním (biologickou stabilizací) prosevné složky 

 
B) Termické odstranění odpadu s využitím energie pro výrobu tepla a elektřiny 

 
 
Varianta A: Mechanicko-biologická úprava 
 

Kombinace třídění a mechanicko-biologického zpracování KO představující systém 
nakládání s komunálním odpadem s využitím prvků jak primárního třídění u obyvatelstva a 
v obci (městě Plzni), tak aplikaci technologie pro třídění odpadů a zpracování biofrakce tak, 
aby její organická složka byla převedena do formy, která již nevyvíjí metan ani při použití ve 
skládce jako technologický materiál nebo při rekultivaci skládky. Vytříděná lehká frakce je 
použita k výrobě paliva z odpadu s vysokou výhřevností.  

 
Umístění zařízení je navrhováno do areálu skládky Chotíkov, kde bude 

vytvořeno centrum pro nakládání s komunálními odpady města Plzně.  
 
6.2.2.1     Sběrné dvory (předúprava odpadů pro další využití) 
 

Sběrné dvory plní v navrhovaném systému nakládání s odpady dvě funkce. Jednak 
jako zařízení pro sběr a shromažďování (viz. kapitola 6.2.1.6) a jednak jako zařízení pro 
předúpravu vybraných druhů odpadů pro další využití. 

 
Všechny sběrné dvory na území města jsou vybaveny pro příjem objemného odpadu 

a vytříděných složek komunálního odpadu od občanů a živnostníků. Objemný odpad 
představuje zejména starý nábytek, koberce a další zařízení z domácností či kanceláří. 
Tento materiál obsahuje řadu dále využitelných složek, ať již materiálově nebo energeticky.  

 
Při provozu vybraných sběrných dvorů se předpokládá vytvoření pracovišť na třídění 

a rozdělování objemného odpadu na dále využitelné složky. V základním rozdělení se jedná 
o oddělení kovů a termicky využitelných složek. Předupravené vytříděné složky pak budou 
ukládány do speciálních kontejnerů a transportovány k dalšímu využití.   
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Smyslem navrhovaného opatření je zajistit vyšší využití vybraných složek 

komunálního odpadu a snížit podíl BRKO ukládaného na skládky (dle metodiky MŽP je 
obsah BRKO v objemném odpadu 30 - 70 %).  

 
 

6.2.2.2     Třídící zařízení s výrobou paliva z odpadu 
 

Z technického hlediska jsou možné dva způsoby třídění směsného komunálního 
odpadu: 

 
1) Třídění bubnovými síty: předdrcení materiálu na vstupu a roztrhání pytlů s odpady, 

bubnové síto oddělující frakci pod 50 mm, která je po oddělení kovů zpracována 
kompostováním  a další dělení nadsítné složky (síto 250 mm) na materiál pro výrobu 
paliva z odpadu (RDF) a menší podíl určený pro spalovnu odpadů. 

 
 

Zjednodušené schéma mechanického třídění SKO  -  bubnové třídiče 
 
 
 
     
                          Drtič 
 

                                                                                                                         

              bubnové síto  

 
                                                                            

                   bubnové síto                         
                                                                

          
                                                                                    
 
 
                                                                                                                                           

           odlučovač kovů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Směsný a objemný 
KO 

Těžká  frakce 
Kompostování 

(biol. stabilizace)

KOVY 

Lehká frakce 
výroba RDF 

Termické využití 
spalovna 
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2) Balistický separátor: předdrcení materiálu na vstupu a roztrhání pytlů s odpady, 
oddělení kovů, balistický separátor, rozdělení na lehkou, těžkou a prosevnou frakci. 
Lehká frakce je upravena na palivo z odpadu (RDF), prosevná frakce je 
kompostována a těžká frakce je ukládána na skládku nebo odvážena do spalovny. 

 
Zjednodušené schéma mechanického třídění SKO  -  balistický separátor 

 
 

 
 
              

   drtič 
 
 
 
              odlučovač kovů 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Těžká            Bioprosev            Lehká 
                                                                                                                                       frakce                                        frakce 
  
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2.3     Polyfunkční kompostovací zařízení (bioprosev, zeleň, kaly z ČOV) 
 

Součástí uvažované technologie (navrhované umístnění skládka Chotíkov) je 
zpracování prosevné frakce (bioprosevu) aerobní fermentací (kompostováním) v boxovém 
kompostovacím zařízení. Při tomto procesu je frakce komunálního odpadu do 50 mm 
uzavřena v boxech, kde je sledována teplota a regulován přívod vzduchu tak, aby docházelo 
k dostatečnému provzdušnění a odbourání organické složky na konečné produkty rozkladu 
obdobně jako v přírodě. Při řízeném průběhu kompostování nedochází k hnití a vývinu 
skleníkového plynu metanu.  

 
Po rychlé fázi kompostování se nechá kompost dozrát na volné ploše a tento materiál 

je pak využitelný pro technologické úpravy skládky nebo při splnění parametrů i pro vnější 
rekultivace např. ve směsi se zeminou.  Při kompostovacím procesu ztratí materiál zhruba  
30 % hmotnosti vlivem odparu vody a rozkladu organických látek.  V současné době jsou 
připravovány legislativní kroky k definování parametrů biologicky stabilizované složky jako 
výrobku (ne tedy už komunálního odpadu). 

 

Směsný  a  objemný  KO 

Kovy Skládka nebo 
spalovna 

Výroba  
kompostu 

Výroba 
paliva 

z odpadu 
(RDF) 
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V případě využití ve skládce jako technologický nebo rekultivační materiál nebude 
tento produkt zpoplatněn jako odpad uložený do skládky, což výrazně zlepšuje ekonomiku 
tohoto způsobu zpracování odpadů. 

 
Boxové kompostovací zařízení bude využito i pro další materiály, tedy výrobu 

klasického kompostu z bioodpadů, případně paliva z bioodpadu ve směsi s čistírenskými 
kaly a podobně (viz. část 6.2.1.2). Tím se sníží náklady na provoz zařízení a náklady na 
výrobu klasických kompostů, které budou vyráběny i v případě realizace jiného technického 
řešení.  

 
 

6.2.2.4     Skládkování odpadů (Chotíkov) 
 

Systém mechanicko-biologického zpracování komunálního odpadu uvažuje 
s využitím procesu skládkování upravených podílů komunálního odpadu. Jedná se ovšem o 
frakce zbavené většiny organických látek podléhajících biologickému rozkladu. Upravený 
produkt může být využíván ke stabilizaci skládky jako technologický materiál pro překryv 
postupové vrstvy odpadů. Tento materiál nezpůsobuje zápach ani úlety částic odpadů vlivem 
povětrnostních podmínek. Upravený odpad může být využit jako náhrada zemin, kterých 
bývá na skládkách nedostatek. Skládkování zemin je v podstatě nežádoucí a zbytečně 
nákladný způsob odstraňování odpadu, který může být využit jinak, např. pro terénní úpravy.  

 
Podíl komunálních odpadů ukládaných na skládku je výrazně snížen, ale skládkování 

odpadů jako způsob odstraňování odpadů tento způsob v omezené míře zachovává 
(nevyužitelný podíl cca 30 %). Do skládky je ukládán i upravený podíl biofrakce, která i po 
úpravě tvoří dalších 30 % hmotnosti odpadu.  

 
I při vyloučení neupravených směsných komunálních odpadů ze skládkování bude 

potřeba využívání skládkové kapacity pro další druhy odpadů jak z komunální, tak 
z průmyslové sféry.  

 
Vedlejší energetické produkty ze spalování uhlí, případně paliva z odpadu, 

produkované Plzeňskou teplárenskou a.s. mohou být využity jako rekultivační materiál pro 
uzavřenou část tělesa skládky. 

 
 
6.2.2.5     Zpracování paliva vyrobeného  z odpadu 
 

Palivo vyrobené z odpadu (mezinárodně užívaná zkratka RDF -  Refuse Derived 
Fuel) je možno využívat jako náhradu fosilních paliv v některém z teplárenských nebo 
průmyslových zdrojů využívaných k výrobě tepelné energie.  

Hlavním uvažovaným odběratelem RDF v regionu je Plzeňská teplárenská, a.s., kde 
je možno energii z odpadu využít pro výrobu tepla a elektrické energie. Z hlediska umístění 
v centru Plzně, tedy největšího zdroje komunálního odpadu v regionu a dobré dopravní 
návaznosti pro transport paliva ke spalovacímu zdroji jsou pro realizaci zařízení v areálu 
P.T., a.s. dobré předpoklady. Dvě lokality - Plzeňská energetika a.s. 

Další možný zdroj podobného charakteru, kde by bylo možno využívat RDF 
v potřebné míře, nebyl v regionu definován. Jinou možností je export RDF do některého 
spalovacího zařízení mimo Plzeňský kraj, např. cementárny, teplárny nebo průmyslové 
podniky.  
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Využití paliva z odpadu v P.T., a.s. je možné v zásadě třemi způsoby: 
 
 1) spoluspalování odpadu s fosilními palivy (hnědým uhlím) ve stávajícím zařízení 
za předpokladu provedení příslušných technických opatření a úpravy vstupního materiálu 
(RDF) na požadovanou granulometrii.  
 

Výhodou tohoto způsobu zpracování jsou relativně nízké investiční náklady na 
realizaci technických opatření a eliminace rizika nevytíženosti kapacity nového zařízení pro 
spalování paliva z odpadu. Podmínkou je, aby emisní hodnoty celého teplárenského provozu 
byly vztaženy ve vybraných ukazatelích přiměřeně na limity zařízení pro spalování odpadů. 
Dále by muselo být garantováno standardní složení paliva z odpadu. Přídavek odpadu pro 
spoluspalování je možný pouze v poměru, který vyhoví stanoveným emisním limitům ve 
spalinách. 

Rovněž je třeba uvážit, že přídavek paliva RDF by mohl způsobit změnu vlastností 
vedlejších energetických produktů, které jsou přesně definované a jsou po určité 
technologické úpravě certifikovány jako stavební materiály (nutnost nové certifikace), což je 
ale vzhledem k množstevního podílu této složky technicky řešitelné. 

 
2) spalování certifikovaného paliva z odpadu 
Termické využívání paliva z odpadu deklarovaného jako výrobek (palivo) 

stanovených vlastností, které již není vytříděnou složkou odpadu s vysokou výhřevností, ale 
standardním palivem a vztahují se na něj ustanovení týkající se paliv (ne zákon o odpadech). 
V tomto smyslu se legislativa ČR teprve vyvíjí a lze očekávat, že podmínky pro tento nový 
druh výrobku budou v krátké době deklarovány. Takovéto palivo pak může být spalováno ve 
vhodných spalovacích zařízeních za stejných podmínek jako jiné palivo (uhlí) za podmínek 
stanovených orgánem ochrany ovzduší (ČIŽP).   

 
 3) stavba nového energetického zdroje pro RDF v areálu P.T., a.s. jako 
samostatného zařízení se zajištěním odběru vyrobené páry v systému teplárny pro výrobu 
elektrické energie a ohřev teplé vody. 
 

Výhodou systému je oddělený proces spalování uzpůsobený výhradně pro palivo 
z odpadu, samostatné čištění spalin v přísnějším režimu než je nutný pro spalování hnědého 
uhlí, zachování kvality vedlejších energetických produktů z provozu P.T. pro využití jako 
stavebních hmot. Nevýhodou je nutnost zajistit plné vytížení kapacity zařízení tak, aby bylo 
ekonomicky efektivní.  

 
Vzhledem k předpokládané kapacitě výroby paliva z komunálního odpadu (cca 40  - 

50 000 t z Plzeňského kraje) by muselo být zařízení využíváno rovněž ke spalování dalších 
druhů alternativních paliv vyrobených např. z průmyslového odpadu, jehož ukládání na 
skládky nebude možné a odpad bude využitelný z hlediska složení a jeho energetické 
hodnoty.  

 
Vzhledem k majoritnímu vlastnictví P.T., a.s. městem Plzní je možno na realizaci 

záměru žádat o přidělení dotace z kohezního fondu Evropské unie a rovněž z prostředků 
SFŽP, což by výrazně snížilo investiční náklady zařízení. 
 
Využití paliva z odpadu externími odběrateli 
 
 Výhodou využívání možnosti odbytu paliva z odpadu prostřednictvím externích 
odběratelů je, že není potřeba investovat do vlastního zdroje pro zpracování tohoto paliva. 
Nevýhodou ale je, že je obtížné zajistit dlouhodobě garantovanou cenu za odběr vyrobeného 
paliva a kvalitativní podmínky odběru paliva.  
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1) Cementárny 
Cementárny již v současné době odebírají vybrané druhy odpadů s vysokou 

hořlavostí nebo palivo vyrobené z odpadu jako náhradu primárního paliva. Volná kapacita je 
údajně v desítkách až stovkách tisíc tun za rok. 

 
Nejbližšími cementářskými provozy jsou cementárna Praha - Radotín a cementárna 

Velké Hydčice poblíž Horažďovic.  
 

2) PK Vřesová 
Palivový kombinát Vřesová je součástí provozu Sokolovské uhelné a.s.. V rámci 

procesu zplyňování uhlí pro potřeby paroplynového cyklu je možno do generátoru přidávat 
odpadní látky s vysokou hořlavostí a nízkým obsahem popela jako náhrady primárního 
paliva.  

Takto upravené palivo z odpadu musí mít granulometrické vlastnosti a pevnost 
obdobnou jako hnědé uhlí upravené na frakci cca 25 mm, neboť je nutno použít stejnou 
dopravní cestu. Podíl odpadu v celkové vsázce může činit až 20 %. Předúprava odpadů na 
vhodnou strukturu (peletizace) je ovšem vysoce nákladná a výrazně zdražuje možnosti 
odbytu RDF za ekonomických podmínek, které by mohly konkurovat dosavadnímu způsobu 
odstraňování SKO, tedy skládkování.  

 
 
Varianta B: Spalovna odpadů 
 
6.2.2.1      Sběrné dvory (předúprava odpadů pro další využití) 
 

Funkce sběrných dvorů na území města Plzně bude totožná jako v případě varianty 
A. Vytříděné spalitelné odpady budou expedovány přímo do spalovny odpadů (ne tedy do 
zařízení na výrobu paliva z odpadu jako v případě varianty A).  
 
6.2.2.2     Spalovna komunálního odpadu  
 
 Termické odstraňování odpadu ve spalovně komunálního odpadu je proces využití 
především směsného komunálního odpadu jako paliva bez předchozí úpravy kromě 
předdrcení a odstranění železných podílů elektromagnetem. 

   Nově budované spalovny odpadů představují technologie s dobře zvládnutým 
procesem spalování a vysokou úrovní čištění spalin zajišťující splnění emisních limitů 
stanovených zákonem č. 86/2002 Sb. o ovzduší a k němu vydaným NV č. 354/2002 Sb., 
kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. Přesto jsou spalovny 
odpadů často předmětem diskusí o vlivu na poškození kvality ovzduší látkami obsaženými 
v emisích v nepatrných koncentracích (dioxiny) pod prahem emisních limitů. 

 Z hlediska ustanovení § 23 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. jsou spalovny 
odpadů, v případě že použitý odpad potřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné 
palivo (směsný komunální odpad), zařízením k odstraňování odpadů. Nejedná se tedy o 
energetické využití odpadu. Je ale třeba uvést, že v řadě zemí EU (např. Rakousko) je 
spalování směsného odpadu legislativně deklarováno jako jeho energetické využití.  

 Výhodou spalování směsného komunálního odpadu (SKO) je skutečnost, že 
spálením odpadu je zároveň odstraněn i podíl BRKO v něm obsažený a není tedy 
v konečném důsledku ukládán na skládky. Tento způsob umožňuje splnění závazků na 
snižování BRKO ve skládkách bez dalších nároků na třídění biosložky u občanů. Zároveň je 
výrazně snížen podíl odpadů ukládaných na skládky. Pokud je zajištěno zpracování škváry 
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ze spalovenského zařízení vhodnou formou na výrobek využitelný pro terénní úpravy nebo 
rekultivaci, je dosaženo více než 90%ní využitelnosti odpadů. 

 

Aby ovšem realizací tohoto zařízení bylo zajištěno požadované snížení podílu BRKO 
ukládaného na skládky odpadů v celém Plzeňském kraji, muselo by být tímto způsobem 
odstraňováno cca 120 000 tun směsného odpadu z celého kraje. Realizace zařízení 
představuje tedy projekt v krajském (nebo větším) měřítku). K tomu by bylo nutno vybudovat 
systém překladišť SKO pro dálkovou přepravu odpadů do Plzně ze vzdálenějších míst 
regionu, případně z regionů sousedních. 

 

 Při realizaci spalovny KO je potřeba zajistit dostatek paliva s vysokým obsahem 
výhřevné složky. Právě tato složka - papír, plast - je předmětem prvotního třídění 
s předpokladem materiálového využití komunálního odpadu. Při důsledné separaci dále 
využitelných složek dojde k poklesu výhřevnosti odpadu jako paliva. Důsledným tříděním 
dojde i k poklesu produkce směsného komunálního odpadu jako takového. Již dnes je pod 
tímto kódem (20 03 01 dle katalogu odpadů) deklarováno více odpadů než je skutečnost. Je 
to způsobeno tím, že zejména skládka Chotíkov odebírá jen omezený sortiment odpadů (dle 
ceníku) a pod kód 20 03 01 zařazuje i odpady, které by správně měly být zařazeny jinak.  

 

6.2.2.3 Skládkování odpadů   (Chotíkov) 
 

Realizace spalovny odpadů může znamenat výrazné snížení množství odpadu 
ukládaného na skládku Chotíkov. Uvažujeme-li s omezováním ukládání a využíváním 
dalších odpadů směřujících na skládku Chotíkov (např. stavební odpady), může mít celkové 
snížení ukládaných odpadů výrazně negativní dopad na ekonomiku skládky.  

 
Na skládku by pravděpodobně (pokud nebude možné jiné využití) byla ukládána 

škvára ze spalovny, která tvoří cca 25 % celkové hmotnosti směsného komunálního odpadu. 
Vzhledem k množství škváry (cca 30 000 tun při kapacitě zařízení 120 000 tun) by se jednalo 
o podstatné množství z hlediska plánovaného rozvoje skládky. 

 
V případě využití škváry ze spalovny jiným způsobem (např. jako stavební materiál 

pro terénní úpravy) by město Plzeň buď muselo dotovat provoz skládky Chotíkov z jiných 
činností nebo využívat pro ukládání odpadů jiné komerční skládky v okolí města (Vysoká       
u Dobřan). Po naplnění nově budované kazety (v provozu od roku 2004) by pravděpodobně 
další rozšíření skládky pro účely skládkování nebylo realizováno.   

 
Možné je například využívání prostoru skládky pro rekultivaci upravenými odpady 

z vedlejších energetických produktů P.T. a.s. na základě příslušných certitifikátů. 
 
 

6.2.2.4. Kompostárna pro bioodpad   
 

Kompostárna bude sloužit pro zpracování vytříděného bioodpadu z veřejných 
prostranství města (údržby zeleně) a vyseparovaného podílu biosložky komunálního odpadu 
občany prostřednictvím odděleného sběru. 

 
Kompostárnu je vhodné vybudovat v areálu skládky Chotíkov z důvodu možnosti 

zpracování vytříděného biologického materiálu na místě. Naopak materiál nevhodný pro 
kompostování či jiné zpracování může být uložen do skládky bez dalšího nutného transportu. 



   BOHEMIAPLAN, spol. s r.o. 

BP 2168-T-08068

"Koncepce OH města Plzně"

 

Koncepce odpadového hospodářství statutárního města Plzně strana 63/85
 

Vyrobený kompost lze využívat pro údržbu veřejné zeleně města Plzně nebo rekultivaci 
tělesa skládky, čímž bude zajištěn odbyt pro vyrobený produkt z kompostárny.  

 
 V současné době je ve městě provozováno několik kompostovacích ploch, které ale 
nemají charakter zařízení schváleného Krajským úřadem Plzeňského kraje. Tento stav je 
nutno řešit realizací nového zařízení s potřebným vybavením a odpovídající technologií.  
 
 
Základní srovnání navrhovaných systémů: 
 
 Obě metody představují technická řešení vyhovující platné legislativě ČR i ve vztahu 
na podmínky stanovené příslušnými směrnicemi EU. V obou případech je využíváno 
energetické hodnoty odpadu pro výrobu tepla, případně elektrické energie.  
 

Spalování směsných komunálních odpadů má ve světě i v ČR delší tradici, jedná se o 
technologie ověřené a dokonalé jak z hlediska řízení spalovacího procesu, tak z hlediska 
čištění spalin. Mechanicko-biologické zpracování směsných komunálních odpadů je 
metodou, která zaznamenala v posledních letech značný rozmach zejména v Rakousku a 
SRN v důsledku omezování až zákazu ukládání neupravených komunálních odpadů na 
skládky. 

 
 
Z ekologického hlediska přináší obě metody výhody i nevýhody. Pro spalování 

odpadů i paliv vyrobených z odpadů platí přísné emisní limity stanovené v souladu 
s evropskou legislativou. Navrhovaná technologie musí navíc odpovídat nejlepším 
dostupným technikám (BAT).  

 
Výhodou spalování SKO je zásadní omezení množství odpadů ukládaných na 

skládky. To platí ale pouze v případě, že se podaří zajistit zpracování strusky ze spalování 
odpadů jako materiálu pro další využití. Jinak je podíl skládkovaného nevyužitelného podílu 
zhruba na stejné úrovni u obou posuzovaných metod (30 %). K výhodám přímého spalování 
lze přičíst již dříve uvedené snížení množství BRKO ukládané do skládek. Naopak se zvýší 
produkce nebezpečných odpadů spojených s procesem čištění plynů před výstupem ze 
spalovny. Termicky lze využívat i nevyužitelný podíl z dotřiďovacího zařízení pro papír či 
plast, které tvoří cca 20 % hmotnosti veškerého vyseparovaného odpadu.  

 
Mechanicko-biologická úprava přináší příznivé ekologické efekty v tom, že 

upřednostňuje materiálové využívání vytříděných složek komunálního odpadu formou 
produktů využitelných jako technologický materiál pro úpravu skládky případně rekultivaci 
skládky a výrobu paliva s vysokou výhřevností, které lze považovat za materiálové využívání 
odpadu jako přímé náhrady fosilních paliv (palivo, které je schopno samostatného hoření bez 
přídavku dalšího paliva - § 23 zákona o odpadech). Tím je umožněno naplnění jednoho 
z cílů POH ČR na zvýšení úrovně materiálového využívání odpadů.  

 
Při porovnání obou variant je nutno brát v úvahu i případný dopad na ostatní části 

Plzeňského regionu. Krajská koncepce hospodaření s odpady Plzeňského kraje vytipovala 
několik lokalit v kraji, které mají sloužit jako regionální centra pro zpracování odpadů a 
dalších několik center jako místa sběru, shromažďování a předúpravy odpadů. Tato centra 
mohou vzniknout v místech, kde je již dnes přirozená kumulace potřebného množství a 
druhů odpadů pro další využití či zpracování. Činnost těchto center je spojena 
s provozováním skládek a do jisté míry závislá na ekonomických efektech ze skládkování, 
které mohou být použity na financování dalších aktivit v oblasti nakládání s odpady, které 
nejsou ekonomicky pozitivní. 
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Plán odpadového hospodářství České republiky ve své závazné části, část 4: Zásady  
pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady stanoví v rámci zájmu 
dosažení cíle vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich 
propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území: 
i)  nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků; 
m)  zajistit potřebné kapacity pro úpravu odpadů vhodných pro zpracování na palivo není-li 

vhodnější jejich materiálové využití; 
n)  zajistit využití vhodných a dostupných technologií k využívání paliv vyrobených 

z odpadů. 
 
Z pohledu zásad stanovených závaznou částí POH ČR vydanou jako nařízení vlády 

č. 197/2003 Sb. je pro realizaci vhodná varianta zahrnující mechanicko-biologické 
zpracování odpadů a jejich materiálové využívání. Při realizaci této varianty jsou mnohem 
vyšší předpoklady na dosažení dotací ze strukturálního nebo kohezního fondu EU. 

 
Rozhodujícím hlediskem bude ekonomické posouzení obou navrhovaných metod. 

K tomu bude nutno zpracovat ekonomickou analýzu zahrnující veškeré náklady a výnosy 
spojené s realizací obou systémů v rámci celého Plzeňského kraje. Z dosud provedených 
studií a analýz vyplývá, že cenové rozdíly za zpracování 1 tuny směsného odpadu mezi 
oběma variantami nebudou zásadní.  

 
Mechanicko-biologické zpracování odpadů je metoda méně investičně náročná 

zahrnující ale vyšší provozní náklady v rámci celého systému nakládání s odpady. Termické 
odstranění odpadů ve spalovně představuje vysoce investičně náročnou technologii, ovšem 
provozní náklady systému jsou nižší. V přepočtu nákladů na 1 tunu odpadu se pak obě 
varianty rozcházejí o cca 10 - 20 %. Ve výběru varianty tedy budou hrát rozhodující roli další 
hlediska, např. ekologická, dopady na region, zaměstnanost a podobně. 

 
 
Ani jedno z uvažovaných řešení není možno vymezit jako způsob řešení odpadového 

hospodářství pouze města Plzně vzhledem k tomu, že sama Plzeň nedisponuje takovou 
produkcí odpadů, aby realizované technické zařízení mohlo být samostatně ekonomicky 
efektivní. 
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7 Návrh opatření k zajištění rozvoje systému 

nakládání s komunálními odpady 
 
7.1 Prevence vzniku odpadů  
 
 Prevence vzniku odpadu je ekonomicky nejefektivnějším způsobem nakládání se 
surovinami a výrobky, které se mohou stát po skončení své užitné hodnoty odpadem.  
 
Základními principy předcházení vzniku odpadů v domácnostech jsou: 

• rovnováha mezi nákupem a spotřebou, což v případě domácností znamená nakoupit 
pouze tolik (zejména potravin), kolik je reálně možno spotřebovat, aniž by došlo ke 
znehodnocení či nevyužití části nebo celých výrobků 

 
• nákup výrobků s delší užitnou hodnotou (opačným příkladem je např. plastové 

nádobí, tácky, jednorázové baterie....) 
 

• nákup výrobků ve větších baleních (menší množství obalů) 
 

• nákup zboží ve vratných obalech (skleněné nápojové obaly) 
 

• předání vyřazených, ale funkčních výrobků dalším uživatelům (oděvy pro charitu, 
ČČK, bazary s použitými věcmi nebo nábytkem, inzeráty, hračky pro UNESCO či 
kojenecké ústavy a pod.) 

 
• využití výrobků či produktů, které by se jinak staly odpady, k jinému účelu (palivové 

dřevo, domácí kompostování) 
 
 

Podstatou preventivních opatření pro zamezení vzniku odpadu je úvaha o tom, zda 
věc, která pro majitele ztratila svoji užitnou hodnotu může být využita jinak nebo jinde a zda 
může mít užitnou hodnotu pro někoho jiného. Vyhození věci do směsného komunálního 
odpadu je až tou poslední variantou. 

 
 
Obecně je do kategorie prevence vzniku odpadů zařazována i činnost směřující ke 

třídění odpadů již vzniklých tak, aby mohly být dále využity nebo specifickým způsobem 
odstraněny (nebezpečné odpady). V tomto smyslu se jedná o prevenci vzniku směsného 
komunálního odpadu, což je ovšem pro další možné využití odpadu zásadní.  

 
 
 Návrh systému třídění a dalšího využití vytříděných složek komunálního odpadu 
představuje ucelený soubor opatření počínaje ekologickou výchovou obyvatelstva, 
vybudováním sítě sběrných míst pro odkládání složek odděleného sběru odpadů a 
vybudování sítě zařízení pro úpravu a zpracování (materiálové nebo energetické využití), 
případně odstranění dále nevyužitelných složek komunálního odpadu. 
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7.2 Ekologická výchova - práce s veřejností 
 

Ekologická výchova, osvěta a práce s veřejností v oblasti odpadového hospodářství 
je jednou ze základních podmínek pro naplnění cílů Koncepce odpadového hospodářství 
města Plzně a záměrů města ve vytvoření efektivního systému nakládání s odpady. Státní 
program EVVO a jeho akční plán přijatý usnesením vlády ČR č. 1048/200 vymezují dosud 
nejpodrobněji cíle, aktivity a úkoly v oblasti EVVO. Usnesení má závazný charakter vůči 
státní správě a doporučující  charakter vůči samosprávě. Na základě tohoto dokumentu byla 
zpracována Koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  Plzeňského kraje, 
která je v současné době schvalována orgány Plzeňského kraje a statutární město Plzeň v ní 
hraje z pohledu významu a zastoupení subjektů a možností pro realizaci environmentální 
osvěty a výchovy nejvýznamnější roli.   

 
Do současné doby se realizovala tzv. ekologická výchova a osvěta velice nahodile a 

živelně bez systému a koncepce, prakticky jen formou výchovy na základních školách. Je 
zajišťována prostřednictvím  Pedagogického centra v Plzni ve spolupráci s nestátními 
neziskovými organizacemi. Iniciativa v oblasti ekologické výchovy ze strany soukromých 
subjektů podnikajících v oblasti nakládání s odpady je rovněž vyvíjena velmi nerovnoměrně, 
a to na různých stupních škol na území města. Je nutné konstatovat, že k této 
nerovnoměrnosti ve velké míře přispívá samo vedení škol svým přístupem k ekologické 
výchově jako celku. Ve většině případů se jedná o pořádání soutěží pro jednotlivce i celé 
školy a vytváření propagačních materiálů formou zábavných a užitkových předmětů pro děti.  

 
Plošně, v rámci území republiky se ekologickou výchovou a vzděláváním zabývá  

autorizovaná společnosti EKO-KOM prostřednictvím svého projektu “Tonda obal“, který je 
zaměřen zejména na první stupně základních škol a školy mateřské. Jedná se o komplexní 
projekt, který se skládá z jednotlivých výstupů (stolní hra – Pexeso, videokazeta apod.). 
Velmi populární formou učí děti poznávat systém toku odpadů a především způsoby třídění 
využitelných složek odpadů.   

 
 
Základními cíly ekologické osvěty a výchovy v oblasti odpadového 

hospodářství ve městě Plzni by měly být: 
 

• Přiblížení systému nakládání s odpady ve městě veřejnosti  – pochopení základních 
pravidel systému odpadového hospodářství města 

• Vysvětlení pojmu prevence odpadů a způsobů dosažení účinnosti prevence odpadů 
• Vysvětlení správného způsobu nakládání s odpady produkovanými veřejností 

vedoucím především k maximální možné míře třídění využitelných složek odpadů 
• Vysvětlení způsobů a mechanismů následného využití vytříděných složek odpadů (co 

se s těmito odpady děje) 
• Vysvětlení dopadů (sankcí, represí a dalších následných efektů) plynoucích 

z nesprávného nakládání s odpady ze strany veřejnosti 
• Vysvětlení správného nakládání s odpady a povinností původců odpadů pro 

právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
• Zapojení subjektů, které se věnují ekologické výchově a osvětě v oblasti nakládání 

s odpady (nevládní organizace) 
• Vypěstování návyků správného nakládání s odpady u dětí předškolního a školního 

věku 
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Hlavní očekávané efekty: 
 

• Snížení produkce odpadů produkovaných veřejností jako celku 
• Zvýšení produkce vytříděných složek komunálních odpadů v rámci samotného vzniku 

odpadů 
• Snížení produkce směsného (zbytkového) komunálního odpadu 
• Snížení výskytu nelegálních uložišť odpadů 
• Zlepšení životního prostředí a vzhledu města Plzně 
• Předpoklad zapojení podnikatelských subjektů do zavedeného systému 

 
 
 
Cesty vedoucí k naplnění cílů v oblasti ekologické výchovy a osvěty : 
 

• Vytvoření nabídky dostatečně husté sítě separačních hnízd pro vytříděné složky 
komunálních odpadů (papír, sklo, plast, bioodpad, karton) 

• Vybudování systému funkčních a vybavených sběrných dvorů pro vytříděné složky 
odpadů dostupných pro všechny obyvatele města Plzně (zejména cenově 
dostupných) 

• Zajistit systém pravidelné informovanosti o možnostech využití vybudované 
infrastruktury odpadového hospodářství ze strany obyvatel města 

• Realizace periodických mediálních kampaní zaměřených na nakládání s určitými 
druhy odpadů 

• Informační kampaně  zaměřené na cílové skupiny obyvatelstva 
• Stálé informační kampaně pro školy a školská zařízení 

 
 
 

V rámci předpokládaného zavedení systému nakládání s odpady založeného na 
vyhlášce města je velmi žádoucí uvědomovat veřejnost o realizaci systému jako zásadní 
změně, která dopadá přímo na veřejnost. V této souvislosti je žádoucí zavádět prvky 
ekologické osvěty a výchovy obyvatel, v prvotní fázi o správném nakládání s odpady a 
možnostech vedoucích k tomuto správnému nakládání.  

 
Město Plzeň přistoupilo v současné době k rozsáhlejší kampani, která by měla přispět 

ke zvýšení účinnosti třídění využitelných složek komunálního odpadu jako jsou papír, sklo, 
plast a dále nebezpečných, objemných a biologicky rozložitelných odpadů.  

 
V rámci této kampaně byly spuštěny internetové stránky na adrese 

<http://odpady.plzen-city.cz/>, jejichž hlavním účelem a smyslem je ucelené a aktivní 
podávání informací v oblasti nakládání s odpady v našem městě. V městské hromadné 
dopravě jsou vyvěšeny letáky, které informují občany města jak správně třídit odpady. 
Podobné informace byly publikovány  ve vydání Plzeňského rozhledu a v rámci distribuce 
Radničních listů se do rukou každé rodiny dostal leták, který  občany uceleně seznámil           
s pojmem komunální odpad, jeho složením a správným nakládáním s ním.  
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7.3 Opatření ke splnění strategických cílů 
 
 
Cíl č. 1:  Uplatnění systému prevence vzniku odpadů, ekologická výchova 

 
 Zavedení systému propagace omezování vzniku odpadů a třídění odpadů  již 
vzniklých pro další zpracování nebo energetické využití. Zajištění ekologické výchovy ve 
školách, propagace v denním tisku nebo letákovovu formou, informace v regionální televizi, 
odborné přednášky a diskuse.  

 
 

Cíl č. 2:  Zavedení integrovaného celoplošného systému nakládání 
s komunálními odpady řízeného městem Plzní a jednotného systému 
evidence odpadů 

  
Nakládání s komunálními odpady města Plzně bude řízeno orgánem s celoměstskou 

působností, zavede se legislativní rámec systému (vyhláška o systému nakládání 
s komunálním odpadem na území města Plzně) 
 
 Bude zavedena platba za systém nakládání s odpady formou poplatku, jehož 
správcem bude město Plzeň.  
 
 
Cíl č. 3:  Zvýšení počtu druhů tříděných složek komunálního odpadu 

odebíraných prostřednictvím sběrných dvorů, které budou následně 
materiálově nebo energeticky využity (kovy železné i neželezné, 
textil, pneumatiky....) 

 
Cíle bude dosaženo dovybavením sběrných dvorů o kontejnery pro další tříděné 

druhy odpadů a řešením návaznosti, tj. odběru vytříděných odpadů a jejich další zpracování, 
případně dotřídění před zpracováním. 

 
Pro další úpravu vytříděných odpadů (dotřiďovací linky, recyklační zařízení) se 

předpokládá využívání komerčních zařízení v regionu definovaných v POH Plzeňského 
kraje.  
 
 
Cíl č. 4: Zvýšení počtu a dostupnosti sběrných dvorů na území města pro 

většinu občanů 
 

Výstavba dalších sběrných dvorů nebo sběrných míst na území města až do 
dosažení optimálních dojezdových či docházkových vzdáleností pro většinu občanů města 
(minimálně 1 sběrný dvůr na 10 000 obyvatel). Minimálně polovina sběrných dvorů (v 
každém z velkých MO města Plzně minimálně jeden) bude zajišťovat služby v plném rozsahu 
ve stanovenou dobu, tj. v pracovní dny a v den pracovního volna (sobotu). Další sběrné 
dvory mohou fungovat jako doplňkové, tj. mít otevřeno jen v určité dny v týdnu a sloužit 
pouze jako sběrné místo. 
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Cíl č. 5:  Zvýšit počet sběrných nádob pro vytříděné složky komunálního 
odpadu a zabezpečit optimalizaci četnosti svozu 

 
 Rozšířit počet sběrných míst (hnízd) tak, aby 1 sběrné místo připadlo maximálně na 
300 obyvatel (optimální docházková vzdálenost). V místech, kde je to vhodné (zástavby 
rodinných domů) rozmístit další sběrné nádoby na bioodpad.  
 Frekvence svozu jednotlivých komodit musí odpovídat plnění sběrných nádob. Nesmí 
docházet k přeplňování nádob, které by vedlo k tomu, že by občané odkládali vytříděné 
složky do směsného komunálního odpadu. 
 
 
Cíl č. 6:  Snížení množství zbytkového (směsného) komunálního odpadu,        

a tím zajištění úspory finančních prostředků potřebných k jeho 
odstraňování 

 
Cílem je dosažení postupného snižování produkce směsného komunálního odpadu 

navzdory předpokládanému opačnému trendu růstu celkové produkce komunálního odpadu. 
Tím by podíl SKO na celkovém množství významně klesl.  

 
Opatření k dosažení tohoto cíle vycházejí z programu prevence a třídění odpadů pro 

další využívání, rozvoje systému sběru, shromažďování a především zpracování vytříděných 
složek komunálního odpadu. 

 
Podíl zbytkového (směsného) komunálního odpadu by měl klesnout z dnešních 80 % 

na 60 % do roku 2020. Absolutní množství směsného KO  
 
 
Cíl č. 7: Snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného                 

do skládek 
 

Splnění tohoto cíle vyžaduje řadu systémových i technických opatření zahrnujících 
snížení podílu obsahu BRKO ve směsném komunálním odpadu důsledným vytříděním této 
složky a dále technické řešení pro zpracování SKO eliminující zásadní podíly BRKO v něm 
obsažené. 

 
Problematika dosažení cílů stanovených POH ČR bude řešena v součinnosti s  

plněním těchto ukazatelů v rámci celého Plzeňského kraje. Plnění těchto cílů nelze přenést 
v konečném důsledku na jednotlivé obce a žádná zákonná legislativa tuto povinnost obcím 
neurčuje. Přesto je nutno připravovat kroky, které povedou ke snižování podílu BRKO 
ukládaného na skládky. 

 
Základním opatřením bude omezení až vyloučení skládkování odpadů obsahujících 

biologickou složku (papír, textil, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků a pod.). Ze 
směsného komunálního odpadu bude nutno vytřídit podstatnou část bioodpadů ze zahrádek 
u rodinných domů či zahrádkářských kolonií. Postupně je nutno zavádět třídění biosložky 
komunálního odpadu u občanů.  

 
Předpokládaná úroveň třídění může vést (v krajském měřítku) k dosažení cílového 

ukazatele pro rok 2010 (snížení podílu BRKO ukládaného do skládek o 35 % oproti množství 
BRKO uloženého v roce 1995). Nelze ale tímto způsobem splnit požadavek na omezení pro 
rok 2013 (snížení podílu BRKO ukládaného do skládek o 50 % oproti množství BRKO 
uloženého v roce 1995). 
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K tomu bude muset být vybudována technologie pro zpracování nebo termické 
odstranění směsného komunálního odpadu. Možnosti technického řešení byly uvedeny 
v části 6.2.2. 

 
 
Cíl č. 8:  Optimalizace příjmů a výdajů obce za poskytované služby a za 

využívání vyseparovaných složek odpadu 
 

Efektivním systémem sběru a svozu materiálově využitelných složek komunálního 
odpadu (především papír, sklo, plast) dosáhnout rovnováhy mezi příjmy a výdaji obce na tuto 
činnost. Příjmy jsou vázány na množství vytříděných obalových materiálů (obalová 
společnost EKO-KOM). 
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8 Závěr  
 

Koncepce odpadového hospodářství města Plzně je dokumentem, který nabízí 
základní informace o stavu nakládání s komunálními  odpady produkovanými občany města, 
informace o produkci, úrovni třídění a způsobech nakládání s jednotlivými komoditami 
zařazenými dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. pod komunální odpady (Katalog odpadů 
- vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.).  

 
 
 Jako nejvýhodnější varianta se navrhuje  forma platby POPLATEK, který umožňuje 

stanovit výši platby  dle  předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu 
nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a 
objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, nebo 
podle počtu uživatelů bytu s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.  

 
Zajišťováním služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady bude pověřena 

servisní společnost řízená městem nebo soukromý subjekt určený na základě výběrového 
řízení. Tato organizace bude služby zajišťovat sama nebo ve spolupráci s firmami 
podnikajícími v oblasti nakládání s odpady. Svoz směsného komunálního odpadu se 
navrhuje rozdělit do dvou svozových oblastí. Oprávněné  osobě nabídne město perspektivu 
zajišťování služeb v dlouhodobém horizontu tak, aby jim bylo umožněno investovat do 
sběrné a svozové techniky.  

 
Z hlediska rozvoje technické vybavenosti území  bude zásadní doplnění systému 

sběru vytříděných složek komunálního odpadu pro další zpracování (papír, sklo, plast, 
bioodpad, kovy, textil a pod.) nebo odstranění (nebezpečné složky komunálního odpadu), 
dobudování sítě sběrných dvorů nebo sběrných míst a zajištění jejich funkcí na odpovídající 
úrovni.  

 
Pro zpracování vytříděné biosložky se navrhuje vybudování kompostovacího zařízení 

v rámci skládky Chotíkov, kde jsou předpoklady pro vytvoření regionálního centra pro 
nakládání s odpady. Jako nejvhodnější typ zařízení se navrhuje boxová kompostárna 
s možností selektivního zpracování bioodpadů různé kvality podle účelu dalšího využití 
(zemědělství, údržba veřejných prostranství, rekultivace skládky nebo ukládání do skládky 
v případě nevyhovujícího složení).  

 
V rámci snižování podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu je 

navrhována řada opatření směřujících k naplnění tohoto  cíle. Z krátkodobého hlediska (max. 
rok 2010) je možno zajistit plnění cíle organizačními opatřeními a zvýšením třídění biosložek 
z komunálního odpadu. Pro splnění dlouhodobých cílů (2013 a dále) bude nutno realizovat 
technologii zajišťující zpracování směsného komunálního odpadu buď na bázi mechanicko-
biologické úpravy nebo v podobě spalovacího zařízení pro termické odstranění SKO.  

 
 
I když cíle na snižování BRKO ukládaného do skládek jsou prozatím POH ČR 

delegovány pouze na úroveň krajů, není reálné, aby Plzeňský kraj mohl splnit tyto ukazatele 
bez zapojení města Plzně do systému. Proto i návrhy  pro nakládání s odpady města Plzně 
jsou postaveny tak, aby korespondovaly s cíli stanovenými na úrovni kraje a v rámci 
integrovaného systému umožnily splnění cílů na krajské úrovni i na úrovni města Plzně jako 
obce. 
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Předkládaná koncepce se po ukončení připomínkového řízení stane podkladem pro 
zpracování Plánu odpadového hospodářství města Plzně. Účelem předkládané koncepce je 
otevření diskuse ohledně budoucí podoby systému nakládání s komunálními odpady, 
definování základních potřeb a cílů a způsobů, jak těchto cílů dosáhnout.  

 
POH města Plzně pak bude konkrétním programem, který se v podobě vyhlášky 

Zastupitelstva města Plzně stane závazným pro všechny občany a organizace zabývající se 
nakládáním s komunálními odpady na území města. 
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9  Přílohová část 
 
9.1 Používané termíny a zkratky 

9.1.1 Používané termíny 
 
POH - plán odpadového hospodářství (ve smyslu § 41 - 44 zákona č. 185/2001 Sb.,                
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
 
POH ČR - Plán odpadového hospodářství České republiky (ve smyslu § 42 zákona                
o odpadech). 
 
POH kraje - plán odpadového hospodářství kraje (ve smyslu § 43 zákona o odpadech); 
závaznou část POH kraje bude schvalovat ZK v roce 2003 formou obecně závazné vyhlášky 
- POH kraje řeší problematiku všech odpadů na území kraje. 
 
POH obce - plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně jako obce, jakožto 
původce komunálních odpadů (ve smyslu § 44 zákona o odpadech) - týká se pouze 
komunálních odpadů. 
 
Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 
v prováděcím právním předpise (vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a jakýkoliv jiný 
odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona   
o odpadech. 
 
Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání. 
 
Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání 
s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto 
činností.  
 
Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a 
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.  
 
Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.  
 
Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, 
sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm. 
 
Skládka odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným 
uložením na zemi nebo do země. 
 
Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou 
k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. 
 
Výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání vykupovány za sjednanou cenu. 
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Úprava odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 
fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění 
jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení 
jejich nebezpečných vlastností. 
 
Materiálové využití odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které 
lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu 
účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. 
 
Energetické využití odpadů - použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za 
účelem jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. 
 
Druhotný energetický zdroj - využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál 
vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie a při likvidaci odpadů  
(§ 2 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií). 
 
Odstraňování odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 zákona o odpadech (např. ukládání 
v úrovni nebo pod úrovní terénu, úprava půdními procesy, hlubinná injektáž atd. - celkem 15 
způsobů odstraňování odpadů). 
 
Původce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální 
odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se 
nevztahují povinnosti původce se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává 
původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě 
k tomu účelu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 
 
Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o 
odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 455/1991 Sb., 
živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Odvozný systém - sběrná nádoba na sběr příslušné složky komunálního odpadu je 
zajištěna pro každý objekt samostatně v objektu nebo bezprostředně u objektu (s minimální 
docházkovou vzdáleností). 
 
Donáškový systém - sběrná nádoba na sběr příslušné složky komunálního odpadu je 
zajištěna pro více objektů - veřejně přístupné sběrné nádoby (s větší docházkovou 
vzdáleností). 
 
Kombinovaný systém - sběrné nádoby na sběr příslušné složky komunálního odpadu jsou 
umístěny ve svozové oblasti v odvozném i donáškovém systému. 
 
Zpětný odběr obalů - odebírání použitých obalů od spotřebitelů na území České republiky 
za účelem opakovaného použití obalů nebo za účelem využití nebo odstranění odpadu z 
obalů. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna 
zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů. Zpětný odběr přímo od 
spotřebitele zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Zpětný odběr může tato osoba 
zajistit sama, přenesením povinnosti na jinou osobu či uzavřením smlouvy o zajištění plnění 
povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností. 
Autorizovaná obalová společnost může zajistit zpětný odběr obalů z obce na základě 
smlouvy s touto obcí (integrovaný systém).  
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Zpětný odběr použitých výrobků - povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků 
určených ke zpětnému odběru (od 23.2.2002 minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné 
než surové, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, 
pneumatiky a od 1.1.2003 i chladničky používané v domácnostech) má právnická osoba 
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která určené výrobky vyrábí nebo dováží. 
Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti 
systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí (integrovaný systém). 
Zpětný odběr určených použitých výrobků musí být proveden bez nároku na úplatu za tento 
odběr od spotřebitele i od obce. Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně 
dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje. 
Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícím obvyklým 
možnostem spotřebitele bez jeho nadměrného zatížení. 
 

9.1.2 Používané zkratky 
 
BRKO  Biologicky rozložitelný komunální odpad 
BRO  Biologicky rozložitelný odpad 
ČČK  Český červený kříž 
ČPSOŽP  České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí  
ČSÚ  Český statistický úřad 
EVVO Ekologická výchova a vzdělávání obyvatelstva 
KO  Komunální odpad 
KOH  Koncepce odpadového hospodářství 
MMP  Magistrát města Plzně 
MO  Městské obvody 
MS  Mimořádný svoz 
NO  Nebezpečné odpady 
OO Objemný odpad 
OH  Odpadové hospodářství 
OŘTÚ  Odbor řízení technických úřadů 
POH  Plán odpadového hospodářství 
RRA PK  Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje 
RMP  Rada města Plzně 
SKO  Směsný komunální odpad 
UO  Urbanistický obvod 
ÚMO  Úřad městského obvodu 
VK  Velkokapacitní kontejnery 
ZČU  Západočeská univerzita 
ZPK  Zastupitelstvo plzeňského kraje 
ZMP  Zastupitelstvo města Plzně 
ŽP  Životní prostředí 
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Příloha č. 1: 
 

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 
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Příloha č. 2: 
 

Členění skupiny 20 - Komunální odpady dle Katalogu odpadů 
 

• Složky  z odděleného  sběru - podskupina 20 01 
20 01 01  Papír a lepenka (O) 
20 01 02  Sklo (O) 
20 01 08  Biologicky rozložitelný komunální odpad z kuchyní a stravoven (O) 
20 01 10  Oděvy (O) 
20 01 11  Textilní materiály (O) 
20 01 13  Rozpouštědla (N) 
20 01 14  Kyseliny (N) 
20 01 15  Zásady (N) 
20 01 17  Fotochemikálie (N) 
20 01 19  Pesticidy (N) 
20 01 21  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (N) 
20 01 23  Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (N) 
20 01 25  Jedlý olej a tuk (O) 
20 01 26  Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (N) 
20 01 27  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky (N) 
20 01 28  Barvy, tiskařské barvy,  lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 (O) 

      20 01 29  Detergenty obsahující nebezpečné látky (N) 
      20 01 30  Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 (O) 
      20 01 31  Nepoužitelná cytostatika (N) 
      20 01 32  Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 (O) 
      20 01 33  Baterie a  akumulátory, zařazené  pod  čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod  
                      číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie (N) 
      20 01 34  Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 (O) 
      20 01 35  Vyřazené  elektrické a  elektronické  zařízení obsahující  nebezpečné  látky   
                      neuvedené  pod  čísly  20 01 21 a 20 01 23 (N) 
      20 01 36  Vyřazené  elektrické a  elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21,    
                      20 01 23 a 20 01 35 (O) 
      20 01 37  Dřevo obsahující nebezpečné látky (N) 
      20 01 38  Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (O) 
      20 01 39  Plasty (O) 
      20 01 40  Kovy (O) 
      20 01 41  Odpady z čištění komínů (O) 

20 01 99  Další frakce jinak blíže neurčené (O) 
 

• Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) - podskupina 20 02 
20 02 01  Biologicky rozložitelný komunální odpad (O) 
20 02 02  Zemina a kameny (O) 
20 02 03  Jiný biologický nerozložitelný odpad (O) 
 

• Ostatní komunální odpady - podskupina 20 03 
20 03 01  Směsný komunální odpad (O) 
20 03 02  Odpad z tržišť (O) 
20 03 03  Uliční smetky (O) 
20 03 04  Kal ze septiků a žump (O) 
20 03 06  Odpad z čištění kanalizace (O) 
20 03 07  Objemný odpad (O) 
20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurčené (O) 



Příloha č. 3:                                   Schéma nakládání s komunálními odpady na území města                                                        
 

 
komunální odpad 
 

 
 

                         směsný odpad            třídění        tříděný odpad  
 
 
      využitelné a 
         domovní odpad  objemný odpad  zeleň           využitelné složky          nebezpečné složky 

 
 

            uliční smetky 
    odvozový     donáškový      odvozový, donáškový   donáškový 

 
                  stavební odpad 
 

         3-10 m3          sběrný dvůr 
   sběrné místo        240, 1.100 l, zvony   sběrné místo 
    sběrný dvůr        sběrné místo   mobilní sběrny 

      70 –1.100 l           sběrné dvory 
 
 
          
               dotřiďovací linka      
 
   skládky (Chotíkov)                     zařízení pro odstraňování 

                                                                                                                                                                  odpadů 
                 kompostárna 
          
 
              opětovné využití 

Zpracování 



Příloha č. 4:     Výsledky tříděného sběru odpadu v statutárních městech ČR* 

Množství odpadů 
(v tunách) 

Statutární město 
  

Počet 
obyvatel 

  

Rok Papír Plasty Sklo 

Průměr na 1 
obyvatele 
(v kg/rok) 

Praha  1 181 126 1998 
1999 
2000 
2001 

3 983 
8 205 

11 124 
11 502 

684 
2 127 
3 576 
4 624 

2 248 
3 018 
5 039 
6 016 

5,9 
11,3 
16,7 
18,8 

Hradec Králové 121 515 1998 
1999 
2000 
2001 

753 
932 
960 
836 

265 
383 
474 
617 

520 
472 
410 
745 

12,7 
14,7 
15,2 
18,1 

Ostrava  320 041 1998 
1999 
2000 

      2001 

31 
19 
18 

3 664 

- 
170 
362 
516 

232 
439 
589 
778 

0,8 
2,0 
3,0 

15,5 
Plzeň 166 274 1998 

1999 
2000 
2001 

- 
923 

1 195 
1 283 

- 
372 
565 
540 

- 
584 
595 
587 

- 
11,3 
14,1 
14,5 

Zlín 144 422 1998 

1999 
2000 
2001 

- 
1 121 
1 314 

705 

- 
158 
325 
177 

- 
220 
357 
400 

- 
10,4 
13,8 
8,9 

Olomouc 142 446 1998 
1999 
2000 
2001 

204 
164 
294 
646 

173 
116 
147 
199 

240 
149 
126 
290 

4,3 
3,0 
4,0 
8,0 

Opava 101 042 1998 
1999 
2000 
2001 

172 
160 
129 
153 

128 
164 
230 
287 

254 
297 
264 
312 

5,5 
6,1 
6,2 
7,4 

Brno 440 557 1998 

1999 
2000 
2001 

- 
424 

2 001 
- 

- 
5 

51 
- 

- 
- 
1 170 

- 

- 
1,0 
7,3 

- 
Ústí nad Labem 100 651 1998 

1999 
2000 
2001 

260 
650 
520 
413 

38 
50 

114 
86 

77 
205 
216 
195 

3,7 
9,0 
8,5 
6,9 

Havířov 100 000 1998 
1999 
2000 
2001 

93 
93 

126 
232 

- 
- 

4 
141 

80 
78 
73 

193 

1,7 
1,7 
2,0 
5,7 

Pardubice 118 326 1998 
1999 
2000 
2001 

60 
69 
49 
86 

126 
249 
312 
247 

159 
221 
280 
270 

2,9 
4,6 
5,4 
5,1 

Karlovy Vary 98 377 1998 
1999 
2000 
2001 

91 
165 
259 
273 

6 
26 
52 
71 

44 
83 

103 
149 

1,4 
2,8 
4,2 
5,0 

Liberec 135 269 1998 
1999 
2000 
2001 

60 
107 
141 
209 

- 
- 
- 

              21  

35 
41 

105 
203 

0,7 
1,1 
1,8 
3,2 

České Budějovice 131 958 1998 
1999 
2000 
2001 

33 
161 
26 
59 

14 
33 
22 
60 

13 
96 
92 
88 

0,5 
2,2 
1,1 
1,6 

*Tabulka byla převzata z „Aktualizace projektu hospodaření s odpady v hlavním městě Praze“ zpracované v dubnu 2002  
  Odborem infrastruktury města, Oddělením komunálních odpadů. 
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Příloha č. 5: 
Návrh dvou svozových oblastí na území města (vychází z počtu obyvatel) 
 
1. svozová oblast (78 869 obyvatel) : městský obvod    1, 4, 5, 7, 9 
2. svozová oblast (88 315 obyvatel) : městský obvod    2, 3, 6, 8, 10 
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Příloha č. 6: 
 

Zjednodušené schéma řízení  odpadového hospodářství prostřednictvím 
orgánu s celoměstskou  působností 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                evidence odpadů     
                                                                               
                                                                            

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Poznámky: 
* jedna z možných cest  výběru oprávněných osob - firem pro odpadové hospodářství ve městě Plzni  

 

ZMĚNA STATUTU

odbor ŘTÚ 
MMP 

odbor OÚD  
MMP 

vyhláška o 
systému vyhláška 

 o poplatku 

obecní sektor 
tzv. servisní 
společnost* 

výběr 
poplatku 

 - úklidy 

 - odpadkové koše

orgány obvodu

 - černé skládky 

Integrovaný systém v souladu 
s POH ČR a POH kraje 

soukromý 
sektor - VOS*

orgán s celoměstskou
působností 
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Příloha č. 7: 
 

MOŽNÝ TOK FINANCÍ PŘI VOLBĚ PLATBY FORMOU POPLATKU 
 
 

 
 
               finanční toky 
               postup organizace při zajištění služeb a výběru platby 
 

oprávněná osoba

 
MĚSTO 

obecně závazná 
vyhláška o 
systému 

provedení služeb  
oprávněnou 

osobou 

stanovení 
poplatku 

fakturace  služeb

výběr poplatku 

rozpočet města - 
účelově vázané 
prostředky na 

OH  

kontrola faktur 

předpis poplatku 

evidence odpadů 
pro EKO-KOM a 

APUSO na 
příspěvky  

platba poplatku 

ano ne 

vymáhání 
plateb 

obecně závazná 
vyhláška o 
poplatku 
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Příloha č. 8: Vzájemné vazby nakládání s komunálními odpady ve vztahu ke 
zpětnému odběru některých výrobků a obalů 

 
 

 papír  sběr ve školách 

lepenka   

 
 sklo  kontejnerový sběr 
              - odvozový 

 - donáškový               

  

 plasty materiálové 

                                                                    sběrné dvory  využívání             
                                                16                           

  

 
   stabilní sběrná místa 
ostatní využitelné                                          

        odpady      
  

                                                                   mobilní sběr 

                                                                             2 - 6 x za rok        
 nebezpečné   
 odpady 

                                                      lékárny 
  

 
 

                                                                  sběr ve školách       

                                                                      (budovách MO, MMP) 
  
 
 

  termické 
směsný odpad                                     sběrné nádoby          využívání  
                                      cca 10 350 ks                   

  
 

                                                              velkoobjemové 

     objemný odpad                                    kontejnery                                                 skládkování 
                                                                   cca 100 ks          
                
 

 - zpětný odběr některých výrobků (dle zákona o odpadech) 
 - zpětný odběr obalů 


