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1 ÚVOD 

Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně byl schválen usnesením 
Zastupitelstva města Plzně č. 425 ze dne 7. 9. 2006. Dle ustanovení § 44 odst. 7 zákona o 
odpadech je závazným podkladem pro činnost města ke splnění cílů v oblasti nakládání 
s odpady.  

Zpracování Plánu odpadového hospodářství statutárního  města Plzně proběhlo v roce 
2005. Podkladem pro jeho vyhotovení byla závazná část Plánu odpadového hospodářství 
Plzeňského kraje, která byla vyhlášena dne 21. 3. 2005 Obecně závaznou vyhláškou kraje        
č. 1/2005, Koncepce odpadového hospodářství statutárního města Plzně, zpracovaná 
v prosinci 2003 firmou BOHEMIAPLAN s.r.o., data z evidence odpadů města Plzně a další 
informace o způsobech nakládání s nimi za období 2000 – 2004.  

Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně převzal v oblasti nakládání 
s komunálními odpady cílové hodnoty stanovené závaznou částí Plánu odpadového 
hospodářství Plzeňského kraje a rozpracoval je do jednotlivých cílů města v podobě 
konkrétních opatření a zásad k dosažení jejich plnění. Pro stanovené cíle byly stanoveny 
indikátory, pomocí nichž bude prováděno každoroční sledování vždy k 31. 3. za uplynulý 
kalendářní rok.   

Předmětem hodnocení je vývoj celkové produkce komunálních odpadů a nakládání s nimi 
za roky 2005 a 2006, v návaznosti na situaci předchozích let hodnocenou v Plánu odpadového 
hospodářství statutárního města Plzně.  

Zpráva o vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství statutárního města Plzně 
reaguje na aktuální vývoj legislativy v oblasti nakládání s odpady, zejména situaci 
v podmínkách zavádění zpětného odběru některých výrobků, což má přímý dopad na některé 
cíle a jejich indikátory. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Produkce odpadů 

Evidovaná produkce odpadů v roce 2005 a 2006, jejichž původcem je město Plzeň, je po 
jednotlivých kódech uvedena v příloze č. 1 a 2. Produkce odpadů v letech 2000 - 2006 je 
zpracována v tabulce č. 1.  

Vzhledem k tomu, že město Plzeň nemá evidenci SKO, je v tabulce v případě let 2001 až 
2006 uvedena produkce odpadů včetně odhadovaného množství SKO. Evidované množství 
SKO, které vykazuje město Plzeň jako původce, je tvořeno SKO vybraným ve sběrných 
dvorech a odpadem z odpadkových košů. 

 

Tabulka č. 1: Produkce odpadů v letech 2000 – 2006 

Produkce (t/rok) kg/obyv.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 

Evidované množství 14 353 15 945 20 147 13 876 15 122 14 334 14347 88 88 

Včetně 
odhadovaného SKO 

– 40 361 47 832  43 460 41 610 41903 43020 257 264 

Zdroj dat: Evidence odpadů EVI 
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2.2 Produkce komunálních odpadů 

Údaje o produkci komunálních odpadů v roce 2005 a 2006 jsou po jednotlivých 
položkách uvedeny v příloze č. 3. Porovnání produkce KO v jednotlivých letech je shrnuto 
v tabulce č. 2. Jedná se o odpady zařazené v katalogu odpadů do skupiny 20 - Komunální 
odpady, včetně složek z odděleného sběru. V případě roků 2001 až 2006 jsou v tabulce opět 
uvedena data produkce komunálních odpadů, včetně odhadovaného množství SKO. 

 

 
 



Vyhodnocení POH statutárního města Plzně 

 

 

6

Tabulka č. 2: Produkce komunálních odpadů v letech 2000 – 2006 

Produkce (t/rok) kg/obyv.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 

Evidované množství 12 961 14 479 18 173 12 971 14 543 13 668 13581 84 83 

Včetně 
odhadovaného SKO 

– 38 895 45 858  42 555 41 031 41237 42254 253 260 

Zdroj dat: Evidence odpadů EVI 

 
Graf č. 2 
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Graf č. 3 

Podíl vyt říděných složek komunálního odpadu v roce 2006
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2.3 Produkce nebezpečných odpadů 

Údaje o produkci nebezpečných odpadů v roce 2005 a 2006 jsou po jednotlivých 
položkách uvedeny v příloze č. 4. Porovnání produkce nebezpečných odpadů v jednotlivých 
letech je shrnuto v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Produkce nebezpečných odpadů v letech 2000 – 2006 

Produkce (t/rok) kg/obyv.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 

Celkové množství 825,8 886,9 376,2 546,4 287,6 377,5 163,7 2,32 1,01 

Bez odpadu 170701 214,4 254,3 376,2  546,4 287,6 377,5 163,7 2,32 1,01 

Zdroj dat: Evidence odpadů EVI 

Poznámka: 
V roce 2002 došlo k výraznému poklesu celkového množství nebezpečných odpadů změnou katalogu odpadů, 
z něhož byl vypuštěn odpad 170701 - směsný stavební a/nebo demoliční odpad. Nebezpečné složky ze 
stavebních a demoličních odpadů jsou nyní separovány a zbytek je evidován jako odpad kategorie ostatní - beton, 
cihly, tašky. 
V roce 2006 došlo k poklesu celkového množství nebezpečných odpadů vlivem zpětného odběru elektrozařízení. 
Vyřazené elektrozařízení pocházející z domácností např. nebezpečný odpad 200123 – vyřazená zařízení 
obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladničky) neprochází evidencí odpadů, ale jsou evidovány v rámci 
zpětného odběru. V roce 2006 bylo v rámci zpětného odběru evidováno 332,1 t chladícího zařízení (zdroj dat: 
Elektrowin a.s.).  
  
Graf č. 4 
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2.4 Produkce nebezpečných odpadů z komunálního odpadu 

Údaje o produkci nebezpečných odpadů z komunálního odpadu v roce 2005 a 2006 jsou 
po jednotlivých položkách uvedeny v příloze č. 5. Jedná se o nebezpečné odpady zařazené 
v katalogu odpadů do skupiny 20 - Komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. 
Porovnání jejich produkce v letech 2000 – 2006 je shrnuto v tabulce č. 4.  

 

Tabulka č. 4: Produkce nebezpečných odpadů z komunálního odpadu v letech 2000 – 2006 

Produkce (t/rok) kg/obyv.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 

Celkové množství 135,6 185,4 259,5 474,9 219,6 302,5 58,2 1,86 0,36 

Zdroj dat: Evidence odpadů EVI 

Poznámka: 
V roce 2006 došlo k poklesu celkového množství nebezpečných odpadů vlivem zpětného odběru elektrozařízení. 
Vyřazené elektrozařízení pocházející z domácností např. nebezpečný odpad 200123 – vyřazená zařízení 
obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladničky) neprochází evidencí odpadů, ale jsou evidovány v rámci 
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zpětného odběru. V roce 2006 bylo v rámci zpětného odběru evidováno 332,1 t chladícího zařízení (zdroj dat: 
Elektrowin a.s.).  

Graf č. 5 

Vývoj produkce nebezpe čných odpad ů z komunálního odpadu
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3  VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍL Ů POH 

3.1 Opatření k předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování 
jejich množství a nebezpečných vlastností 

Cíl: předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství a 
ekologická výchova občanů 

Indikátor: I-1, I-2, I-3, I-4 

Plnění cíle: cíl je bez termínu, plněn průběžně  

Cíl je zaměřen především na osvětu a propagaci třídění odpadů v domácnostech. Občané 
jsou informováni jak třídit odpady, kde jsou místa 
určená k odkládání odpadů, o výsledcích třídění 
odpadů ze strany městských obvodů a magistrátu 
prostřednictvím vydávaných tiskovin, letáků, 
internetových stránek, pohyblivé reklamy. 
Významný podíl na úspěšnosti a zvyšující se úrovni 
třídění odpadů mají akce organizované obalovou 
společností EKO-KOM na úrovni republikové, 
krajské i obecní.  

Dá se konstatovat, že informovanost podporuje 
ochotu více občanů třídit, což se projevuje růstem 
evidovaného množství obalových složek zejména papíru, skla a plastů. Dá se i říci, že stoupá  
množství vytříděného nebezpečného odpadu, jenž je občany odevzdáván ve sběrných dvorech 
nebo při mobilních svozech nebezpečného odpadu.  

Co se týká vlastního předcházení vzniku odpadů, jsou možnosti plnění tohoto cíle na 
obecní úrovni velmi nízké, neboť občan je odkázán na nabídku spotřebního zboží včetně  
obalové složky. 
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3.2 Zásady pro nakládání s komunálními odpady 

3.2.1 Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady 

Cíl: zavedení celoplošného integrovaného systému nakládání s komunálním 
odpadem 

Indikátor: není stanoven 

Plnění cíle: cíl je plněn průběžně 

Jedná se o střednědobý cíl, kdy stanovená opatření: 
1. Změna statutu města v oblasti kompetencí nakládání s komunálním odpadem 
2. Vydání vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 
3. Vydání vyhlášky o platbě za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 
mají vazbu na zadání veřejné zakázky na služby. Realizace tohoto systému je legislativním  
krokem, kdy město je zákonem o odpadech postaveno do pozice původce komunálních 
odpadů, který významným způsobem naruší stávající uspořádání tržního prostředí v oblasti 
nakládání s odpady na území města. Realizace systému je řešena v návaznosti na zvážení 
nejoptimálnější varianty a vyloučení možných rizik, dojde k projednání jednotlivých kroků 
v orgánech města.  

Stanovená opatření v rámci plnění cíle jsou POH vázána k roku 2008. 
 

3.2.2 Separace využitelných složek komunálního odpadu 

Cíl: zvýšení účinnosti třídění využitelných složek KO u papíru na 55 %, u skla 
na 80 % a u plastu na 25 % jejich původního obsahu v KO do roku 2010 

Indikátor: I-5, I-6 

Plnění cíle: cíl je plněn s výhradami 

Produkce složek odděleného sběru komunálního odpadu a obalů (papíru, skla, plastů) za 
roky 2005 a 2006 je uvedena v tabulce č. 7. 
Dosažené výsledky třídění v letech 2000 – 2006 
jsou zpracovány graficky (viz. graf č. 6).  

Účinnost třídění je u papíru přibližně na 
úrovni 35%, u plastů 22% a u skla 49%, a to při 
uvažovaném množství těchto složek komunálního 
odpadu ve směsném komunálním odpadu 28%, 
15% a 8%. Výpočet výše účinnosti je závislý na 
přesnosti odhadů množství produkovaného SKO 
vzhledem k neexistenci jeho evidence. Po zavedení 
integrovaného systému nakládání s komunálními 
odpady může dojít až k 10% nárůstu množství u svozu SKO o proti prováděným odhadům. 

Požadované účinnosti třídění u plastů na základě odhadů by mohlo být při každoročním 
nárůstu vytříděného množství dosaženo v roce 2010. V případě papíru a skla je nutné, aby 
MO provedly co nejdříve opatření uvedená v závazné a směrné části POH, mezní termín je 
stanoven na rok 2008. Jedná se zejména o optimalizaci četnosti svozu nádob pro jednotlivé 
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složky, v některých městských obvodech o zvýšení počtu sběrných míst (max. 300 obyvatel na 
1 sběrné místo). V tabulce č. 5 je uveden přehled vybavenosti jednotlivých MO pro sběr 
využitelných složek komunálního odpadu.  

Realizace opatření zavedení údajů o vykupovaných surovinách soukromými sběrnami do 
bilance třídění odpadů v rámci města je  reálná až po zavedení celoplošného integrovaného 
systému nakládání s komunálním odpadem. Předpokládaná účinnost třídění u papíru by se pak 
mohla zvýšit až o 10%. 
 

Graf č. 6 
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Graf č. 7 
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Tabulka č. 5: Vybavenost jednotlivých MO pro sběr využitelných  složek KO  

Počet sběrných nádob 
Městský obvod 

papír plasty sklo 
Počet obyvatel 

 Plzeň 1 211 212 211 

 obyvatel na 1 nádobu 237 236 237 
50062 

 Plzeň 2 – Slovany 152 152 152 

 obyvatel na 1 nádobu 228 228 228 
34583 

 Plzeň 3 137 137 137 

 obyvatel na 1 nádobu 360 360 360 
49252 

 Plzeň 4 46 41 37 

 obyvatel na 1 nádobu 522 585 648 
23989 

 Plzeň 5 – Křimice 10 11 10 

 obyvatel na 1 nádobu 154 140 154 
1540 

 Plzeň 6 – Litice 12 11 11 

 obyvatel na 1 nádobu 117 138 138 
1521 

 Plzeň 7 – Radčice 4 4 4 

 obyvatel na 1 nádobu 230 230 230 
921 

 Plzeň 8 – Černice 5 5 5 

 obyvatel na 1 nádobu 211 211 211 
1053 

 Plzeň 9 – Malesice 3 6 4 

 obyvatel na 1 nádobu 187 93 140 
560 

 Plzeň 10 – Lhota 2 8 2 

 obyvatel na 1 nádobu 309 77 309 
617 

 Celkem  582 587 573 164098 

Zdroj dat: Evidence sběrových míst k 31.12.2006 (OŘTÚ), Registr obyvatel města Plzně k 1.1.2006 (SIT MP) 
 

3.2.3 Separace nebezpečných složek z komunálního odpadu  a výrobků 
podléhajících zpětnému odběru 

3.2.3.1 Separace nebezpečných složek z komunálního odpadu  

Cíl: výrazně snížit podíl nebezpečných složek komunálního odpadu ve 
směsném komunálním odpadu 

Indikátor: I-7, I-8 

Plnění cíle: cíl je bez termínu, plněn průběžně 

V roce 2006 došlo k poklesu celkového množství nebezpečných odpadů vlivem zpětného 
odběru, kdy elektrozařízení neprochází evidencí odpadů. I přesto se dá říci, že cíl výrazně 
snížit podíl nebezpečných složek komunálního odpadu ve směsném komunálním odpadu se 
daří plnit. Průběžně se zvyšuje množství vytříděného nebezpečného odpadu obsaženého 
v komunálním odpadu, který je občany odevzdáván ve sběrných dvorech nebo při mobilních 
svozech nebezpečného odpadu.  
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Občan města Plzně z komunálního odpadu v roce 2006 
se započtením vyřazeného elektrozařízení pocházející 
z domácností (chladniček) vytřídil v průměru 2,40 kg 
nebezpečného odpadu, což bylo o 0,54 kg více než v roce 
2005.  

Sběrné dvory jsou situovány v největších městských 
obvodech – Plzeň 1 (1 sběrný dvůr), Plzeň 2 (3 sběrné 
dvory), Plzeň 3 (3 sběrné dvory) a Plzeň 4 (1 sběrný dvůr). Městský obvod Plzeň 4 v minulém 
roce vytipoval území pro výstavbu nového sběrného dvora a zahájil přípravnou realizační fázi.  

3.2.3.2 Sběr výrobk ů podléhajících zpětnému odběru  

Cíl: zvýšit úroveň sběru vyřazených elektrických zařízení na 4 kg na 1 
obyvatele do konce roku 2008 (posunutí data plnění o 24 měsíců později)  

Indikátor: I-9, I-10 

Plnění cíle: cíl je plněn průběžně 

V případě cíle zvýšit úroveň sběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení     
na 4 kg na 1 obyvatele došlo k posunutí data plnění do konce roku 2008. Plzeňský kraj, na 
základě doporučení pro přípravu hodnotících zpráv o plnění POH kraje zpracovaného MŽP, 
využil v případě vyhodnocování cíle pro „elektroodpad“ s datem plnění v roce 2006  posunutí 
do roku 2008. Posunutí požadovaných limitů o 24 měsíců později pro ČR vyplývá 
z rozhodnutí Rady z 30. 3. 2004 o dočasné derogaci. Termíny plnění jednotlivých cílů pro 
původce odpadů – obce se odvozují od termínů stanovených v POH kraje. 

Množství sebraného elektroodpadu za rok 2005 bylo 204,42 tun, což v přepočtu na 1 
obyvatele a rok činilo 1,26 kg. Se započtením vyřazených 
chladniček by se jednalo o 388,65 tun (2,39 kg/obyv./rok).  

V průběhu roku 2006 došlo MO 1 – 4 k podepsání smluv 
s provozovateli kolektivních systémů, které mají souhlas MŽP 
pro zajištění financování nakládání s elektroodpady a 
s historickými elektrozařízeními pro skupiny 1 – 7 vyskytující se 
v komunálním odpadu (ASEKOL s.r.o, EKOLAMP s.r.o a 
Elektrowin a.s.) a k přenesení povinností na provozovatele 
vybraných sběrných dvorů. Tato skutečnost se projevila v 
evidenci sebraného elektroodpadu, kdy jeho množství dosáhlo 
v roce 2006 hodnoty 62,61 tun (0,38 kg/obyv./rok), se 
započtením  vyřazených chladniček 76,14 tun (0,47 

kg/obyv./rok). Při započtení množství vyřazeného elektrozařízení z registrovaných sběrných 
dvorů kolektivními systémy, by se jednalo o více jak 562,49 tun (3,46 kg/obyv./rok) – zdroj 
dat ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s.     

Problém při vyhodnocení cíle spočívá v tom, že obec nemá k dispozici kompletní údaje o 
množství sebraného vyřazeného elektrozařízení odebíraného v místech zpětného odběru, 
zejména při nákupu nového spotřebiče.  

Ve vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje za rok 2004 je již 
uvedeno, že stanovený cíl dosáhnout úrovně třídění 4 kg elektroodpadu na obyvatele a rok 
jenom prostřednictvím sběrných dvorů v obcích postrádá smysl a musí být modifikován. Na 
tuto skutečnost bylo poukazováno i v POH města.       
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S ohledem na výše uvedené se dá říct, že evidencí města prochází poměrně významné 
množství vytříděného elektroodpadu. 

  

3.2.4 Směsný komunální odpad a objemný odpad 

Cíl: zavedení celoplošného integrovaného systému nakládání s komunálním 
odpadem  

Indikátor: není stanoven 

Plnění cíle: cíl je plněn průběžně 

Jedná se o střednědobý cíl, kdy stanovená opatření: 
1. Vydání vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 
2. Vydání vyhlášky o platbě za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 
mají vazbu jednak na zadání veřejné zakázky na služby a dále na změně statutu města 
v oblasti kompetencí nakládání s komunálním odpadem. Realizace tohoto systému je 
legislativním  krokem, kdy město je zákonem o odpadech postaveno do pozice původce 
komunálních odpadů, který významným způsobem naruší stávající uspořádání tržního 
prostředí v oblasti nakládání s odpady na území města, zejména směsného komunálního 
odpadu. Realizace systému je řešena v návaznosti na zvážení nejoptimálnější varianty a 
vyloučení možných rizik, dojde k projednání jednotlivých kroků v orgánech města.  

Stanovená opatření v rámci plnění cíle jsou POH vázána k roku 2008. 
 

3.3 Využívání odpadů, podíl recyklovaných odpadů 

3.3.1 Materiálové využití komunálního odpadu 

Cíl: zvýšit materiálové využití komunálního odpadu na 50% do roku 2010  

Indikátor: I-11 

Plnění cíle: cíl není plněn  

Cíl zvýšit materiálové využití komunálního odpadu (způsob nakládání  R1 – R11) je 
hodnocen na základě evidence odpadů EVI a u neevidovaného množství směsného 
komunálního odpadu od občanů vstupuje do výpočtu odhad, který může být podhodnocen. 
V roce 2004 se dá předpokládat, že materiálové využití komunálních odpadů činilo 18,9%, 
v roce 2005 (19,8%) a v roce 2006 (21,4%). Při započtení množství vyřazeného 
elektrozařízení ze sběrných dvorů kolektivními systémy, by se materiálové využití 
komunálních odpadů v roce 2006 navýšilo min. o 1,2%.  

V analytické části POH byl proveden odhad vývoje celkové produkce komunálních 
odpadů, kdy se v roce 2010 dá předpokládat využití u max. 31% tříděných složek 
komunálního odpadu, při účinnějším třídění objemného odpadu v rámci sběrných dvorů by 
mohlo jít až o 35% využití. 

Plnění cíle je odvislé od zavedení integrovaného systému nakládání s komunálními 
odpady na území města a dále pak na vytvoření uceleného systému nakládání s komunálními 
odpady v rámci Plzeňského kraje, který by měl zahrnovat sběr, třídění, shromažďování, 
přepravu, úpravu a zpracování všech složek KO na základě ekonomicky vhodných 
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vzájemných vazeb mezi původci odpadů (obcemi), svozovými firmami a provozovateli 
zařízení na úpravu, využívání nebo odstraňování odpadů.  

Dosažení požadované 50% úrovně využití komunálního odpadu do roku 2010 je nereálné 
s ohledem na to, že se v dostupné vzdálenosti nenachází pro město ekonomicky přijatelné 
řešení a vhodná technologie pro zpracování SKO, které by mohlo využít. Vybudování zařízení 
pro zpracování SKO do roku 2010 je z časového hlediska nereálné.  

 

3.3.2 Stavební a demoliční odpady 

Cíl: zajistit využití 75% stavebních a demoličních odpadů produkovaných 
občany do konce roku 2012 

Indikátor: I-12 

Plnění cíle: cíl je plněn průběžně 

Cíl zajistit využití 75% stavebních a demoličních odpadů produkovaných občany do 
konce roku 2012 je plněn bez výhrad. Na základě dat poskytnutých provozovateli sběrných 
dvorů, kterými jsou dle provozního řádu přijímány stavební a demoliční odpady, bylo v roce 
2006 využito (odvezeno na drtičku) cca 73% odebraných odpadů, zbývajících 27% bylo 
uloženo na skládkách. Občany města bylo na sběrných dvorech v roce 2006 odloženo 542,80 t 
stavebních a demoličních odpadů, v roce 2005 šlo o 393,20 t. Celková produkce stavebních a 
demoličních odpadů je závislá na množství drobných stavebních prací a rekonstrukcí 
prováděných občany. Kapacita soukromých mobilních zařízení (drtiček) pro zpracování 
stavebních a demoličních odpadů na území města je dostačující. 

 

3.4 Podíl odpadů ukládaných na skládky, snižování množství  BRKO 
ukládaného na skládky 

3.4.1 Podíl odpadů ukládaných na skládky 

Cíl: snížení podílu SKO a objemného odpadu ukládaného na skládky do roku 
2010 o 20% ve srovnání s rokem 2000 

Indikátor: I-13, I-14 

Plnění cíle: cíl není plněn 

Velkým problémem při plnění cíle je již dříve 
zmiňovaná neexistence evidence SKO, který tvoří 
největší množství ukládaných odpadů na skládky. 
Nelze zcela vyloučit možnost, že odhady jsou 
podhodnocené a po zavedení evidence dojde 
k výraznějšímu nárůstu množství SKO oproti 
současným odhadům. 

V rámci POH byl pro rok 2000 proveden odhad SKO a objemného odpadu ve výši 34 000 
t. Cílová hodnota SKO a objemného odpadu uloženého na skládky pro rok 2010 byla 
stanovena na 27 200 t. V roce 2004 činilo množství SKO a objemného odpadu  uloženého na 
skládky cca 32 191 t, v roce 2005 cca 32 186 t a v roce 2006 cca 32 531 t.  
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Snížení množství komunálních odpadů ukládaných na skládky je možné dosáhnout 
jednak zvýšením úrovně třídění využitelných složek a tím snížením množství zbytkového 
SKO, který je skládkován a dále pak zvýšeným tříděním objemného odpadu a tím snížení jeho 
zbytkového podílu ukládaného na skládky. Plnění tohoto cíle úzce souvisí s plněním cíle 
uvedeného v kap. 3.2.2 a dále pak s cílem zvýšení materiálového využití komunálního odpadu 
na 50% do roku 2010 (viz. kapitola 3.3.1).  

   

3.4.2 Podíl BRKO ukládaného na skládky 

Cíl: snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky tak, aby jeho 
podíl byl v roce 2010 max. 75% hmotnostních, v roce 2013 max. 50% a 
v roce 2020 max. 35% z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 

Indikátor: I-15 

Plnění cíle: cíl je plněn s výhradami 

Snižování podílu BRKO ukládaného na skládky je dosahováno jednak zvyšováním 
úrovně třídění využitelných složek komunálního odpadu s podílem biologicky rozložitelné 
složky (papír, oděvy a textilní materiály, odpad ze zahrad a parků) a jednak snižováním 
množství SKO a objemného odpadu ukládaného na skládky.  

K dosažení stanovených cílů v rámci POH města byla stanovena cílová množství BRKO 
a komunálního odpadu (viz. tab. č. 6) na základě Metodiky výpočtu postupného snižování 
množství BRKO, která je přílohou Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro zpracování 
plánu odpadového hospodářství obce. 

 

Tabulka č. 6: Cílová množství BRKO a KO pro ukládání na skládky 

 
Rok 

BRKO 1) 

(kg/obyv/rok)  

Počet 

obyvatel 

Cílové množství 

BRKO (t/rok) 

Koeficient 

BRO2) 

Cílové množství KO 

(t/rok) 

2010 112 163 000 18 256 0,508 35 937 

2013 75 163 000 12 225 0,529 23 110 

2020 53 163 000 8 639 0,529 16 331 

Vysvětlivky: 
1) měrné množství BRKO stanovené pro splnění požadavků na pokles množství BRKO ukládaného na skládky  
2) koeficient BRO z POH Plzeňského kraje 

 

Pro rok 2010 bylo cílové množství BRKO ukládaného na skládky stanoveno na 112 
kg/obyv./rok. Množství BRKO ukládaného na skládky v roce 2004 bylo na úrovni 91,61 
kg/obyv./rok, v roce 2005 (92,91 kg/obyv./rok) a v roce 2006 (93,66 kg/obyv./rok).  Tak jako 
u plnění cílů v kapitolách 3.2.2, 3.3.1, 3.4.1 i zde může významnou roli sehrát odhad 
prováděný u směsného komunálního odpadu.  

Cílové hodnoty stanovené pro BRKO ukládané na skládky v roce 2010 již bylo dosaženo. 
Dosažení cílových množství pro roky 2013 (75 kg/obyv./rok) a 2020 (53 kg/obyv./rok) však 
již nebude možné dosáhnout pouze zvýšeným tříděním využitelných složek a bude nutné 
zajistit další zpracování směsného komunálního odpadu zapojením města do integrovaného 
systému nakládání s KO připravovaného v rámci Plzeňského kraje. Za předpokladu realizace 
jakékoliv varianty pro zpracování SKO uvedené v POH PK a zapojení města do 
integrovaného systému nakládání s KO v rámci PK by mělo dojít k splnění cíle pro BRKO 
ukládaného na skládky pro rok 2013 i rok 2020.  
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Sběr BRKO do samostatných sběrových nádob v zástavbě rodinných domů je zajištěn 
pouze na MO 1 a 2. V roce 2005 bylo MO 1 zajištěno rozmístění 
123 hnědých nádob o objemu 240 l, v roce 2006 došlo k navýšení o 
14 kusů. MO 2 bylo v roce 2005 zajištěno rozmístění 49 nádob o 
objemu 240 l a 3 nádoby o objemu 1 100 l, tento stav byl 
setrvávající i v roce 2006.  

V rámci POH města bylo stanoveno opatření „Rozšíření 
systému třídění bioodpadů“ s termínem realizace v roce 2008. 

4  INDIKÁTORY ODPADOVÉHO HOSPODÁ ŘSTVÍ   

Pro vyhodnocení stavu a vývoje odpadového hospodářství a sledování informací o 
postupu plnění kvantifikovaných cílů bylo POH města stanoveno 15 indikátorů. Vyhodnocení 
odpadového hospodářství v letech 2004 – 2006 na základě stanovených indikátorů je shrnuto 
v tabulce č. 7. Indikátory byly vyhodnocovány na základě evidence produkce komunálních 
odpadů ve městě a údajů poskytnutých oprávněnými firmami. Pro stanovení účinnosti třídění 
využitelných složek komunálního odpadu byly využity i údaje o vykazovaných obalech.  

Závěrem lze říci, že pokud v Plzeňském kraji nedojde v nejbližší době k realizaci jednoho 
z projektů pro zpracování SKO v souladu s obecně závaznou vyhláškou Plzeňského kraje č. 
1/2005, nebude možné plnit cíle uvedené v kapitolách 3.3.1 a 3.4.1 a dále cíl uvedený 
v kapitole 3.4.2. Pro naplnění těchto cílů nejsou v současné době vytvořeny předpoklady, což 
dokazuje nízký procentuální nárůst u indikátoru I-11, téměř setrvávající stav u indikátorů        
I-14, I-15 (zde by mělo docházet k poklesu) a setrvávající stav u indikátoru I-13 (zde by mělo 
docházet k poklesu %). 
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Tab. č. 7: Indikátory odpadového hospodářství v letech 2004 – 2006 

Indikátor 2004 2005 2006 

I-1     Celková produkce komunálních odpadů t/rok 41031,08 41237,49  42253,71

I-2     Produkce komunálních odpadů na obyvatele kg/obyvatel/rok 252,30 253,37  259,61

I-3     Celková produkce SKO t/rok 29115,70 30367,56  30470,64

I-4     Produkce SKO na obyvatele kg/obyvatel/rok 179,03 186,58  187,21

I-5     Produkce složek odděleného sběru komunálního odpadu a obalů (papír, sklo, plasty) t/rok: celkem 4841,71 5262,99  5976,18

            papír       2617,61 2742,40  3134,41

            sklo 1130,19 1354,65  1549,92

            plasty 1093,91 1165,93  1291,85

I-6     Produkce složek odděleného sběru komunálního odpadu a obalů (papír, sklo, plasty) na obyvatele kg/obyvatel/rok: celkem 29,77 32,34  36,72

                            papír 16,10 16,85  19,26

                            sklo 6,95 8,32  9,52

                            plasty 6,73 7,16  7,94

I-7     Celková produkce odděleného sběru nebezpečných odpadů z komunálního odpadu t/rok 219,57 302,51  58,24

I-8     Podíl nebezpečných odpadů % z celkové produkce KO 0,54 0,73  0,14

I-9     Celkové množství sebraného elektrošrotu t/rok 243,26 204,42  62,61

I-10     Množství sebraného elektrošrotu na obyvatele kg/obyvatel/rok 1,50 1,26  0,38

I-11     Podíl využitých odpadů (způsob nakládání R1 - R 11) % z celkové produkce KO  18,93 19,80  21,44

I-12     Podíl stavebních a demoličních odpadů uložených na skládky % ze stav. a demol. odp. 95,00 35,00 27,00

I-13     Množství SKO a objemného odpadu ukládaného na skládky t/rok 32191,04 32186,06  32531,29

I-14     Podíl SKO a objemného odpadu uloženého na skládky vzhledem ke stavu v roce 2000 % 94,68 94,66  95,68

I-15    Podíl BRKO ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací základně roku 1995 % 61,31 62,23  62,73

Poznámka: Data jsou přepočítána na obyvatele a rok dle údajů uváděných ČSÚ k 1.1.2006 – 162 759 obyvatel     
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                                                                                                                                                                                                        Příloha č. 1 

Evidovaná produkce odpadů v roce 2005 
Kat. č. Název odpadu Ktg. Produkce [t/rok] 

070213    Plastový odpad O 2,4600

080111    Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 0,0780

130206    Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 0,0070

130208    Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 5,2980

150101    Papírové a lepenkové obaly O 32,8640

150102    Plastové obaly O 19,4880

150105    Kompozitní obaly O 34,2885

150106    Směsné obaly O 4,9440

150107    Skleněné obaly O 8,1380

150110    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 27,6295

150202    Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 2,6894

160103    Pneumatiky O 107,8070

160107    Olejové filtry N 0,1145

160113    Brzdové kapaliny N 0,0770

160114    Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 0,3330

160507    Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 0,9640

160508    Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 0,2280

160601    Olověné akumulátory N 25,0140

160602    Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 0,2310

160604    Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) O 0,1120

170101    Beton O 4,5000

170102    Cihly O 66,8470

170107    Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O 226,2230

170202    Sklo O 0,1000

170203    Plasty O 1,8300

170301    Asfaltové směsi obsahující dehet N 0,2300

170302    Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 1,5000
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170405    Železo a ocel O 17,0930

170504    Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 61,5075

170601    Izolační materiál s obsahem azbestu N 1,2100

170604    Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 0,3300

170605    Stavební materiály obsahující azbest N 10,8250

170904    Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 1,0000

180106    Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 0,0295

200101    Papír a lepenka O 2518,9236

200102    Sklo O 1276,4011

200108    Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 0,3530

200111    Textilní materiály O 23,5040

200113    Rozpouštědla N 0,4430

200114    Kyseliny N 0,3275

200115    Zásady N 0,5500

200119    Pesticidy N 0,2050

200121    Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 1,1761

200123    Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 184,2310

200125    Jedlý olej a tuk O 0,2075

200126    Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 0,2670

200127    Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 8,6030

200128    Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O 0,0450

200129    Detergenty obsahující nebezpečné látky N 0,2000

200131    Nepoužitelná cytostatika N 0,0965

200132    Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N 0,3235

200133    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 0,5112

200135    Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 N 105,5807

200136    Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 98,8410

200138    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 367,5210

200139    Plasty O 1088,8890

200140    Kovy O 73,3500

200199    Další frakce jinak blíže neurčené O 0,0100

200201    Biologicky rozložitelný odpad O 1426,1182
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200202    Zemina a kameny O 2,8610

200203    Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 5,1000

200301    Směsný komunální odpad O 2797,6765

200303    Uliční smetky O 865,2200

200307    Objemný odpad O 2818,4990

200399    Komunální odpady jinak blíže neurčené O 1,5800

Celkem   14333,6043
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                                                                                                                                                                                                          Příloha č. 2 

Evidovaná produkce odpadů v roce 2006 
Kat. č. Název odpadu Ktg. Produkce [t/rok] 

080111    Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 0,0450

080318    Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 O 0,0100

120112    Upotřebené vosky a tuky N 0,0800

130206    Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 0,02300

130208    Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 5,1930

150101    Papírové a lepenkové obaly O 29,6280

150102    Plastové obaly O 4,5390

150105    Kompozitní obaly O 45,2993

150106    Směsné obaly O 0,8900

150107    Skleněné obaly O 6,3410

150110    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 28,2105

150202    Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 0,9325

160103    Pneumatiky O 79,3317

160107    Olejové filtry N 0,2650

160113    Brzdové kapaliny N 0,0110

160114    Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 0,0310

160122    Součástky jinak blíže neurčené O 0,8600

160213    Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 N 0,6000

160214    Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly  16 02 09 až 16 02 13 O 2,1800

160507    Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 2,3310

160508    Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 0,0170

160601    Olověné akumulátory N 15,7680

160602    Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 0,2800

160604    Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) O 0,0390

170101    Beton O 6,0000

170102    Cihly O 12,5100

170107    Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O 352,6200

170201    Dřevo O 5,6000
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170301    Asfaltové směsi obsahující dehet N 0,6500

170302    Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0,5500

170405    Železo a ocel O 7,7510

170504    Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 106,4010

170601    Izolační materiál s obsahem azbestu N 0,5050

170605    Stavební materiály obsahující azbest N 50,1960

180106    Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 0,3250

200101    Papír a lepenka O 3117,3027

200102    Sklo O 1543,8802

200108    Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 0,4440

200111    Textilní materiály O 6,4500

200113    Rozpouštědla N 1,1740

200114    Kyseliny N 0,1290

200119    Pesticidy N 0,0170

200121    Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,7735

200123    Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 13,5380

200125    Jedlý olej a tuk O 0,1280

200126    Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 0,0900

200127    Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 11,4920

200128    Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O 0,0380

200129    Detergenty obsahující nebezpečné látky N 0,0280

200131    Nepoužitelná cytostatika N 0,1230

200132    Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N 0,0740

200133    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 2,7135

200134    Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 0,0010

200135    Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 N 28,0845

200136    Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 34,5210

200138    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 18,7450

200139    Plasty O 1293,3599

200140    Kovy O 102,0100

200201    Biologicky rozložitelný odpad O 1896,157

200202    Zemina a kameny O 7,0000
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200203    Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 3,4000

200301    Směsný komunální odpad O 1797,9680

200303    Uliční smetky O 640,7400

200307    Objemný odpad O 3060,6495

Celkem   14347,0438
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                                                                                                                                                                                                          Příloha č. 3 

Produkce komunálních odpadů v letech 2004 – 2006 
Kat. č. Název odpadu Ktg. 2004 [t/rok] 2005 [t/rok] 2006 [t/rok] 

200101   Papír a lepenka O 2617,6107 2518,9236 3117,3027 

200102   Sklo O 1130,1894 1276,4011 1543,8802 

200108   Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O   0,3530 0,4440 

200110   Oděvy O     

200111   Textilní materiály O 10,5400 23,5040 6,4500 

200113   Rozpouštědla N 0,6740 0,4430 1,1740 

200114   Kyseliny N 0,0665 0,3275 0,1290 

200115   Zásady N 0,0200 0,5500  

200117   Fotochemikálie N 0,1465   

200119   Pesticidy N 0,2050 0,2050 0,0170 

200121   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 1,6064 1,1761 0,7735 

200123   Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 107,0870 184,2310 13,5380 

200125   Jedlý olej a tuk O 0,6300 0,2075 0,1280 

200126   Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 0,0860 0,2670 0,0900 

200127   Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 8,7015 8,6030 11,4920 

200128   Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O 0,0790 0,0450 0,0380 

200129   Detergenty obsahující nebezpečné látky N 0,0300 0,2000 0,0280 

200130   Detergenty neuvedené pod číslem 200129 O     

200131   Nepoužitelná cytostatika N 0,2090 0,0965 0,1230 

200132   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31  1)  N 0,0140 0,3235 0,0740 

200133 
  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 

0,5105 0,5112
2,7135 

200134   Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133 O    0,0010 

200135   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 N 100,2310 105,5807 28,0845 

200136   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 143,0280 98,8410 34,5210 

200137   Dřevo obsahující nebezpečné látky N     

200138   Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 756,0900 367,5210 18,7450 

200139   Plasty O 1093,9091 1088,8890 1293,3599 
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200140   Kovy O 119,2500 73,3500 102,0100 

200141   Odpady z čištění komínů O     

200199   Další frakce jinak blíže neurčené O 0,0880  0,0100  

200201   Biologicky rozložitelný odpad O 1684,6695 1426,1182 1896,1570 

200202   Zemina a kameny O 5,0000 2,8610 7,0000 

200203   Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 196,1400 5,1000 3,4000 

200301   Směsný komunální odpad  2) O 29115,6973 30367,5561 30470,6428 

200302   Odpad z tržišť O     

200303   Uliční smetky O 853,1300 865,2200 640,7400 

200304   Kal ze septiků a žump O     

200306   Odpad z čištění kanalizace O     

200307   Objemný odpad O 3075,3400 2818,4990 3060,6495 

200399   Komunální odpady jinak blíže neurčené O 10,1000 1,5800  

 Celkem   41031,0784 41237,4940 42253,7056 

Vysvětlivky: 
1) odpad od 1. října 2004 přeřazen do kategorie N (do 31.12.2004 vyhodnocován jako kategorie O) 
2) z evidence + odhad SKO ze svozu 
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Příloha č. 4 

Evidovaná produkce nebezpečných odpadů v letech 2004 – 2006  
Kat. č. Název odpadu 2004 [t/rok] 2005 [t/rok] 2006 [t/rok] 

060102   Kyselina chlorovodíková 0,0010 

060103   Kyselina fluorovodíková 0,0010 

060105   Kyselina dusičná a dusitá 0,0010 

060106   Jiné kyseliny 0,0010 

060205   Jiné alkálie 0,0030 

080111   Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 0,2650 0,0780 0,0450

120112   Upotřebené vosky a tuky  0,0800

130113   Jiné hydraulické oleje 0,0680 

130205   Nechlorované minerální oleje 0,2800 

130206   Syntetické motorové, převodové a mazací oleje  0,0070 0,0230

130208   Jiné motorové, převodové a mazací oleje 4,5240 5,2980 5,1930

130702   Motorový benzín 0,0200 

130802   Jiné emulze 0,0800 

150110   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 23,8050 27,6295 28,2105

150202 
  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezp. 
látkami 1,2815 2,6894

0,9325

160107   Olejové filtry 0,4140 0,1145 0,2650

160111   Brzdové destičky obsahující azbest 0,0005 

160113   Brzdové kapaliny  0,0770 0,0110

160114   Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 0,2065 0,3330 0,0310

160209   Transformátory a kondenzátory obsahující PCB 0,0390 

160213   Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 160209 a 160212 0,0250 0,6000

160507   Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 3,2320 0,9640 2,3310

160508   Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 0,0590 0,2280 0,0170

160601   Olověné akumulátory 31,6750 25,0140 15,7680

160602   Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 0,1200 0,2310 0,2800

160708   Odpady obsahující ropné látky 0,0150 
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170301   Asfaltové směsi obsahující dehet 0,5100 0,2300 0,6500

170601   Izolační materiál s obsahem azbestu 1,4000 1,2100 0,5050

170605   Stavební materiály obsahující azbest  10,8250 50,1960

180106   Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 0,0365 0,0295 0,3250

200113   Rozpouštědla 0,6740 0,4430 1,1740

200114   Kyseliny 0,0665 0,3275 0,1290

200115   Zásady 0,0200 0,5500

200117   Fotochemikálie 0,1465  

200119   Pesticidy 0,2050 0,2050 0,0170

200121   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1,6064 1,1761 0,7735

200123   Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 107,0870 184,2310 13,5380

200126   Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 0,0860 0,2670 0,0900

200127   Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 8,7015 8,6030 11,4920

200129   Detergenty obsahující nebezpečné látky 0,0300 0,2000 0,0280

200131   Nepoužitelná cytostatika 0,2090 0,0965 0,1230

200132   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31  1)   0,3235 0,0740

200133   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 0,5105 0,5112 2,7135

200135   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 100,2310 105,5807 28,0845

 Celkem  287,6364 377,4724 163,6995

Vysvětlivky: 
1) odpad od 1. října 2004 přeřazen do kategorie N (do 31.12.2004 vyhodnocován jako kategorie O) 
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                                                                                                                                                                                                          Příloha č. 5 

Evidovaná produkce nebezpečných odpadů z komunálního odpadu v letech 2004 – 2006  
Kat. č. Název odpadu 2004 [t/rok] 2005 [t/rok] 2006 [t/rok] 

200113   Rozpouštědla 0,6740 0,4430 1,1740

200114   Kyseliny 0,0665 0,3275 0,1290

200115   Zásady 0,0200 0,5500

200117   Fotochemikálie 0,1465  

200119   Pesticidy 0,2050 0,2050 0,0170

200121   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1,6064 1,1761 0,7735

200123   Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 107,0870 184,2310 13,5380

200126   Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 0,0860 0,2670 0,0900

200127   Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 8,7015 8,6030 11,4920

200129   Detergenty obsahující nebezpečné látky 0,0300 0,2000 0,0280

200131   Nepoužitelná cytostatika 0,2090 0,0965 0,1230

200132   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31  1)   0,3235 0,0740

200133   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 0,5105 0,5112 2,7135

200135   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 100,2310 105,5807 28,0845

200137   Dřevo obsahující nebezpečné látky    

 Celkem  219,5734 302,5145 58,2365

Vysvětlivky: 
1) odpad od 1. října 2004 přeřazen do kategorie N (do 31.12.2004 vyhodnocován jako kategorie O)  
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Příloha č. 6 
 

Usnesení Zastupitelstva města Plzně  
 
Číslo ZMP: 40 

Datum konání ZMP: 7. 9. 2006                               Označení návrhu usnesení: OŘTÚ/4 

 
 

č. 425 

 
I. B e r e   n a   v ě d o m í 

1. Schválení vyhlášení závazné části Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje 
Obecně závaznou vyhláškou Plzeňského kraje č. 1/2005, která je závazným podkladem 
pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce jako původce komunálního odpadu 
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Předloženou důvodovou zprávu o zpracovaném Plánu odpadového hospodářství 
statutárního města Plzně. 

 
II. S c h v a l u j e 

Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně dle přílohy č. 1 a 2 podkladových 
materiálů. 
 
III. U k l á d á 

Radě města Plzně 
každoroční sledování plnění kvantifikovaných cílů Plánu odpadového hospodářství 
statutárního města Plzně dle stanovených indikátorů. 
Termín: 30. 4. 2007      Zodpovídá: Ing. Hajný 
               Mgr. Fidler 
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