Město Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Č.j.:
Vy řizu je:
Telefon:
Fax:
E-mail:

ŽP: 20371/2016
Mgr. Machartová
+420 388607220
+420 388313567
lmachartova@mupt.cz

Krajský úřad – Jihočeský kraj
Odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Prachaticích dne 20.června 2016

Oznáme ní koncepce Plánu odpadového hospodářství města Prachatice pro období let
2016 - 2020
Na základě § 10c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a jeho přílohy č. 7
předkládáme oznámení koncepce Plánu odpadového hospodářství města Prachatice pro
období let 2016-2020.
A.

ÚDAJE O PŘEDKLADATELI

1.

Název organizace - Město Prachatice

2.

IČ - 00250627

3.

Sídlo - Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

4.

Oprávněný zástupce předkladatele
Ing. Martin Malý, SNP 428, 383 01 Prachatice, 388 607 217, mmaly@mupt.cz

B.

ÚDAJE O KONCEPCI

1.

Název
Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 – 2020
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2.

Obsahové zaměření (osnova)

Plán odpadového hospodářství (dále jen POH) města je zpracován na základě zákona o
odpadech, který ukládá povinnost obci, nakládající s více než 10 t nebezpečného odpadu nebo
s více než 1000 t ostatního odpadu za rok, zpracovat plán odpadového hospodářství.
Plán odpadového hospodářství města, jako původce odpadů, zpracovává Město
Prachatice v samostatné působnosti dle § 41 a § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).
POH města Prachatice se skládá z následujících hlavních částí:
I. Úvodní část
Poskytuje základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH. Rovněž uvádí základní
charakteristiku města Prachatice z hlediska geografického, demografického a ekonomického.
Tato charakteristika vymezuje základní rámec pro hospodaření s odpady na území města.
II. Analytická část (Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství)
Popisuje stávající stav a vývoj odpadového hospodářství města Prachatice z hlediska
produkce a způsobů nakládání s odpady. Uvádí přehled o technicko-organizačním řešení
odpadového hospodářství včetně popisu sítě zařízení pro nakládání s odpady.
SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA OH OBCE
Tato kapitola uzavírá analytickou část plánu odpadového hospodářství obce a podává
strukturovaný přehled o závěrech analytických šetření předcházejících zpracování závazné a
návrhové části plánu s cílem popsat jednak potenciál města v oblasti nakládání s komunálními
odpady (vnitřní silné stránky odpadového hospodářství města a příležitosti existující vně
města) a dále zásadní problémy, na jejichž řešení by se mělo město soustředit (vnitřní slabé
stránky města a potenciální vnější hrozby).
SWOT analýza pro jednotlivé oblasti vymezuje:
a) vnitřní faktory rozvoje města, ovlivnitelné aktivitou subjektů ve městě:
- silné stránky
výhody, přednosti města pro rozvojové aktivity OH
- slabé stránky
nedostatky či rezervy města, faktory limitující nebo ohrožující rozvojové aktivity
b) vnější faktory, převážně přímo neovlivnitelné subjekty ve městě, tedy působící především z
vnějšího prostředí, které mohou ovlivnit rozvoj OH města:
- příležitosti
příznivé vnější okolnosti, které by mohly pozitivně ovlivnit rozvoj OH města
- hrozby
negativní vnější skutečnosti či hrozby, které by mohly nepříznivě ovlivnit rozvoj OH města,
či nějaké tendence ve vývoji, které se rovněž mohou projevit nepříznivě.
SWOT analýza je dalším podkladem pro formulaci návrhové části POH obce, tedy prioritních
os rozvoje OH obce.
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SWOT ANALÝZA
Silné stránky

Slabé stránky

- Návaznost na stávající zavedený systém a zpracované koncepce

- Závislost na skládce odpadů

- Kvalifikovaný personál

- Konstantní měrná produkce SKO kod 20 03 01

- Vlastní servisní firma – TS Prachatice

- Malé množství vytříděných biologických odpadů od občanů

- Kapacita skládky komunálního odpadu na Libínském Sedle postačující do
roku 2024
- Nově vybudované zařízení: - Sběrný dvůr
- Kompostárna

- Růst produkce nebezpečných odpadů
- Stagnace separace odpadů (papír, sklo, plasty)

Příležitosti

Hrozby

Rozvoj stávajícího systému:
- Předcházet vzniku odpadů
- Využití potenciálu sběrného dvora a kompostárny pro rozšíření služeb pro
subjekty v širším regionu
- Vybudování třídící linku na separované odpady (plast, papír)
- Zařízení na úpravu SKO či překládací stanice na komunální odpady
- Využití biologicky rozložitelného odpadu
- Cílená osvětová činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů a důslednější
separaci
Zdroj: Strategický plán města Prachatice, vlastní šetření

- Zákaz skládkování SKO k 31. 12. 2023 bez zajištění náhrady využití či
zneškodnění v souladu s platnou legislativou
- Zaplnění skládky Libínské Sedlo do roku 2024 bez zajištění náhrady
- Rostoucí náklady na likvidaci komunálního odpadu skládkováním,
případně spalováním
- Finanční náročnost nakládání s odpady obecně a v návaznosti na nový
zákon o odpadech
- Množství SKO bude neúměrně růst i přes klesající počet obyvatel
- Živelná pohroma a velký nárůst produkce odpadů všeho druhu
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III. Závazná část
Stanovuje základní principy pro nakládání s odpady na území města s důrazem na dodržování
hierarchie způsobů nakládání s odpady. Stanoví cíle, zásady a opatření zejména pro vybrané
skupiny odpadů, které mají zásadní význam pro odpadové hospodářství z hlediska své
produkce nebo vlastností. Cíle v Závazné části POH města Prachatice vychází ze Závazné
části POH JČK.
VYHODNOCENÍ SOULADU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁVAZNOU ČÁSTÍ POH JIHOČESKÉHO KRAJE

OBCE

SE

Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí Plánu odpadového
hospodářství kraje se provádí porovnáním cílů a opatření POH kraje se stavem odpadového
hospodářství obce. Cíle POH kraje, které nejsou v odpadovém hospodářství (OH) obce
naplněny, jsou podnětem pro stanovení vlastních cílů POH obce.
Zásady POH kraje, které se týkají obcí, se přebírají do POH obce kompletně a slouží jako
rámec pro řízení OH obce a v případě neshody OH obce a POH kraje se musí využít k
rozpracování vlastních opatření k podpoře plnění cílů OH v POH obce. Zásady představují
závazné principy, které je třeba v OH obce respektovat. K jednotlivým cílům, které nejso u v
OH obce plněny, se vypracuje zdůvodnění neshody, resp. definuje podmínky dosažení
souladu. Opatření uváděná v POH kraje, která nejsou využívána v OH obce, mohou být
využita k rozpracování vlastních opatření k podpoře plnění cílů OH v POH obce, nebo je
třeba jejich nevyužívání odůvodnit.
Členění kapitol závazné části POH obce respektuje členění kapitol Závazné části POH
Jihočeského kraje. Závazná část definuje cíle a cílové hodnoty odpadového hospodářství
města Prachatice a opatření pro dosažení těchto cílů.
V tabulce je uvedeno porovnání závazné části POH Jihočeského kraje s odpadovým
hospodářstvím města Prachatice:
Číslo
cíle,
zásady,
opatření

3.1.
1.

POH Jihočeského kraje struktura cílů, zásad a
opatření dle POH
Jihočeského kraje

Soulad nakládání s odpady
obce se závaznou částí POH
kraje

Cíl/zásada/opatření POH
kraje

Ano/ne/částečně/nehodnoceno

Strategické cíle a zásady
Předcházení vzniku odpadů
a snižování měrné produkce
odpadů.

Stručný popis

Závazná část POH JČK plně vychází ze strategických cílů a
zásad závazné části POH ČR. V navazujících cílech tyto zásady
rozvíjí a konkretizuje pro podmínky odpadového hospodářství
na území Jihočeského kraje.
Předcházení vzniku odpadů je
definováno v analytické části
v kapitole 2.4.3. Město plní
tento strategický cíl z části, ale
je nutné se tomuto cíli dále
částečně
intenzivně věnovat. Město plní
i strategický cíl snižování
měrné produkce odpadů, kde
celková měrná produkce za
sledované období klesla z 422
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2.

Minimalizace nepříznivých
účinků vzniku odpadů a
nakládání s nimi na lidské
zdraví a životní prostředí.

3.

Udržitelný rozvoj
společnosti a přiblížení se k
evropské „recyklační
společnosti".

4.

Maximální využívání
odpadů jako náhrady
primárních zdrojů.
Obecné zásady pro
nakládání s odpady
Předcházet vzniku odpadů
prostřednictvím plnění
„Programu předcházení
vzniku odpadů" a dalšími
opatřeními podporujícími
omezování vzniku odpadů.
Při nakládání s odpady
uplatňovat hierarchii
nakládání s odpady. S
odpady nakládat v pořadí:
předcházení vzniku,
příprava k opětovnému
použití, recyklace, jiné
využití (například
energetické využití) a na
posledním místě odstranění
(bezpečné odstranění), a to

3.2.

a)

b)

kg v roce 2011 na 364 kg
obyv./rok v roce 2015.
Město plní tyto cíle částečně v
rámci environmentálního
vzdělávání občanů a
částečně
ovlivňuje organizace, které
nakládají s odpady na území
města.
Město plní tento cíl z části.
V roce 2009 byla usnesením
ZM č. 350/2009, ze dne
25.5.2009 přijata Deklarace,
kterou se město zavázalo k
naplňování mezinárodně
uznávaných doporučení EU a
OSN v rámci kvality veřejné
správy a rozvoje města,
kterými jsou zejména:
- místní Agenda 21
částečně
- místní realizace dokumentu
Zdraví 21
- místní Akční plán zdraví a
životního prostředí (LEHAP).
Udržitelný rozvoj
společnosti,problematika
využívání odpadů a jejich
recyklace jsou rovněž
zakotveny ve Strategickém
plánu města schváleném
usnesením ZM č. 181/2016
dne 20.ledna 2016.
Město tento cíl částečně plní
částečně
např. používáním výrobků z
recyklovaných odpadů.
V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky kraje
přijímá Jihočeský kraj tyto zásady pro nakládání s odpady.
Město nemá povinnost
zpracovávat "Program
předcházení vzniku odpadů"
nehodnoceno

částečně

Město plní tuto zásadu jen
částečně v rámci nakládání s
odpady na svém správním
území. Město má pouze malý
vliv na životní cyklus výrobků
a materiálů.
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při dodržení všech
požadavků, právních
předpisů, norem a pravidel
pro zajištění ochrany
lidského zdraví a ŽP.

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

Při uplatňování hierarchie
nakládání s odpady
podporovat možnosti, které
představují nejlepší celkový
výsledek z hlediska
životního prostředí.
Zohledňovat celý životní
cyklus výrobků a materiálů,
a zaměřit se na snižování
vlivu nakládání s odpady na
životní prostředí.
Podporovat způsoby
nakládání s odpady, které
využívají odpady jako
zdroje surovin, kterými jsou
nahrazovány primární
přírodní suroviny.
Podporovat nakládání s
odpady, které vede ke
zvýšení hospodářské
využitelnosti odpadu.
Podporovat přípravu na
opětovné použití a recyklaci
odpadů.
Nepodporovat skládkování
nebo spalování
recyklovatelných materiálů.
U zvláštních toků odpadů je
možno připustit odchýlení
se od stanovené hierarchie
nakládání s odpady, je-li to
odůvodněno zohledněním
celkových dopadů životního
cyklu u tohoto odpadu a
nakládání s ním.
Při uplatňování hierarchie
nakládání s odpady
reflektovat zásadu
předběžné opatrnosti a
předcházet nepříznivým
vlivům nakládání s odpady
na lidské zdraví a životní
prostředí.
Při uplatňování hierarchie
nakládání s odpady
zohlednit zásadu
udržitelnosti včetně
technické proveditelnosti a

částečně

částečně

částečně
ano

nehodnoceno

částečně

ano

Město plní částečně tuto
zásadu u komunálních odpadů,
které vznikají na jejím území,
ale nemá vliv na nakládání s
odpady u ostatních původců
na území města.
Město tuto zásadu podporuje
u části komunálních odpadů.
Město tuto zásadu podporuje u
části komunálních odpadů.
Město nepodporuje
skládkování ani spalování
odpadů určených k recyklaci.

Netýká se POH města

Město tuto zásadu částečně
plní a podporuje

Město zohledňuje zásadu
hospodářské udržitelnosti a
technické proveditelnosti
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j)

k)

hospodářské udržitelnosti.
Při uplatňování hierarchie
nakládání s odpady zajistit
ochranu zdrojů surovin,
životního prostředí, lidského
zdraví s ohledem na
hospodářské a sociální
dopady.
Jednotlivé způsoby
nakládání s odpady v rámci
Jihočeského kraje musí
vytvářet komplexní celek
zaručující co nejmenší
negativní vlivy na životní
prostředí a vysokou ochranu
lidského zdraví.

3.3.

Cíle, zásady a opatření
kraje na období 2015 2024

3.3.1.

Prioritní toky odpadů

3.3.1.1

Komunální odpady

Cíle:
Do roku 2015 zavést tříděný
sběr minimálně pro odpady z
papíru, plastů, skla a kovů.
a)

b)

Do roku 2020 zvýšit
nejméně na 50 % hmotnosti
celkovou úroveň přípravy k
opětovnému použití a
recyklaci alespoň u
materiálů jako papír, plast,
kov, sklo, pocházejících z
domácností a případně
odpady jiného původu,
pokud jsou tyto toky odpadů
podobné odpadům z
domácností.

nehodnoceno

Město nemůže ovlivnit tuto
zásadu.

nehodnoceno

Netýká se POH města.

Cíle a konkrétní opatření včetně stanovených zásad vycházejí ze
závazné části POH ČR. Jsou konkretizovány na úroveň
Jihočeského kraje a podpořeny datovou základnou Analytické
části POH JČK. Závazná část přebírá většinu opatření POH ČR,
které jsou určeny pro plnění na krajské úrovni. Některá opatření
jsou stanovena nad rámec POH ČR, jsou však plně v souladu s
republikovými cíli a v konkrétních podmínkách kraje je účelově
doplňují.
Dále navržené cíle, zásady a opatření vycházejí z požadavků
evropských právních předpisů, především z ustanovení rámcové
směrnice o odpadech, směrnice o obalech, směrnic o výrobcích s
ukončenou životností (elektrická a elektronická zařízení, baterie
a akumulátory, vozidla s ukončenou životností), směrnice o
skládkách a požadavků POH ČR a odpovídají platné hierarchii
nakládání s odpady.
Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/98/ES o odpadech plnit tyto stanovené cíle.
Cíle vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/98/ES o odpadech.
Město tento cíl plní. Město má
zavedený nádobový systém
sběru papíru, plastů a skla.
ano
Kovy se vybírají ve sběrném
dvoru a na území města
působí dvě zařízení na výkup
kovů.
Účinnost separace je uvedena
v analytické části POH v
kapitole 2.4.2 v tabulce č. 7.
Město cíl plní u skla, plnění
cíle se blíží u papíru. U plastů
a kovů cíl zatím není plněn.
částečně
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Postupné hodnoty v
určených letech: (2016 - 46
%, 2018 - 48 %, 2020 - 50
%)
Zásady:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Zachovat, podporovat a
rozvíjet samostatný
komoditní sběr (papír, plast,
sklo, kovy, nápojové
kartony) s ohledem na cíle
stanovené pro jednotlivé
materiály a s ohledem na
vyšší kvalitu takto sbíraných
odpadů.
Zachovat a rozvíjet
dostupnost odděleného sběru
využitelných odpadů v
obcích.
V obcích povinně zajistit
(zavést) oddělený (tříděný)
sběr využitelných složek
komunálních odpadů,
minimálně papíru, plastů,
skla, kovů a biologicky
rozložitelného odpadu
(minimálně rostlinného
původu).
Systém sběru komunálních
odpadů v obci stanovuje
obec s ohledem na
požadavky a dostupnost
technologického zpracování
odpadů.
Rozsah a způsob odděleného
sběru složek komunálních
odpadů v obci stanoví obec
s ohledem na technické,
environmentální,
ekonomické a regionální
možnosti a podmínky
dalšího zpracování odpadů,
přičemž oddělený sběr musí
být dostatečný pro zajištění
cílů Plánu odpadového
hospodářství pro komunální
odpady.
Obec je povinna dodržovat
hierarchii nakládání s
odpady, tedy především
přednostně nabízet odpady k
recyklaci, poté k jinému
využití a pouze v případě, že
odpady není možné využít
předávat je k odstranění. Od

Město plní tuto zásadu u
papíru, plastů, skla a kovů.
Nápojové kartony jsou sbírány
společně s plasty.
částečně

ano

Město zachovává oddělený
sběr odpadů a zároveň ho
průběžně rozšiřuje.
Město má zavedený sběr
papíru, plastů, skla, kovů a
BRKO rostlinného původu.

ano

ano

Město
plní
tuto
zásadu.
Město má dostatečný rozsah a
způsob odděleného sběru
složek komunálních odpadů
včetně BRKO rostlinného
původu.

ano

Město vytříděné odpady
předává k recyklaci a k
dalšímu využití.
ano
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této hierarchie nakládání s
odpady je možné se odchýlit
jen v odůvodněných
případech v souladu s
platnou legislativou a
nedojde-li tím k ohrožení
nebo poškození životního
prostředí nebo lidského
zdraví a postupuje-li se v
souladu s plány odpadového
hospodářství.
Upřednostňovat
environmentálně přínosné,
ekonomicky a sociálně
únosné technologie
zpracování komunálních
odpadů.

g)

Zachovat a rozvíjet
spoluúčast a spolupráci s
producenty obalů a dalšími
výrobci podle principu
„znečišťovatel platí" a
„rozšířené odpovědnosti
výrobce", na zajištění sběru
(zpětného odběru) a využití
příslušných složek
komunálních odpadů.
Před změnou systému sběru
a nakládání s komunálními
odpady v krajském měřítku
vždy provést důkladnou
analýzu se zahrnutím
environmentálních,
ekonomických, sociálních
hledisek a podrobit ji široké
diskusi všech dotčených
subjektů.
Úpravu směsného
komunálního odpadu
tříděním lze podporovat
jako doplňkovou technologii
úpravy odpadů před jejich
dalším materiálovým a
energetickým využitím.
Tato úprava nenahrazuje
oddělený sběr využitelných
složek komunálních odpadů.

h)

i)

j)

ano

Město využívá technologie
pro další zpracování papíru a
BRKO rostlinného původu.
Upřednostňujeme také tím, že
dodáváme suroviny k
materiálovému využití jiným
odběratelům.

nehodnoceno

Netýká
se POH
obce

nehodnoceno

Netýká
se POH
obce

ne

Město v současné době dále
neupravuje směsný komunální
odpad, ale plánuje realizaci
technologie úpravy KO.

Opatření
a)
b)

Důsledně kontrolovat
dodržování hierarchie
nakládání s odpady.
Obce na území Jihočeského

ano

Město kontroluje dodržování
hierarchie nakládání s odpady.

ano

Město průběžně kontroluje
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kraje mají za povinnost
důsledně kontrolovat
zajištění tříděného sběru
využitelných složek
komunálních odpadů,
minimálně pro papír, plasty,
sklo a kovy a biologicky
rozložitelný komunální
odpad.
Obce na území Jihočeského
kraje mají za povinnost
průběžně vyhodnocovat
obecní systém pro nakládání
s komunálními odpady a
jeho kapacitní možnosti a
navrhovat opatření k jeho
zlepšení.
Obce na území Jihočeského
kraje mají za povinnost
zařazovat tříděný odpad,
získaný v rámci odděleného
sběru v obcích jako
komunální odpady (s
obsahem obalové složky), tj.
do skupiny 20 Katalogu
odpadů.
Obce na území Jihočeského
kraje mají za povinnost
informovat min. jednou
ročně občany a ostatní
účastníky obecního systému
nakládání s komunálními
odpady o způsobech a
rozsahu odděleného sběru
komunálních odpadů,
využití a odstranění
komunálních odpadů a o
nakládání s dalšími odpady v
rámci obecního systému.
Součástí jsou také informace
o možnostech prevence a
minimalizace vzniku
komunálních odpadů.
Minimálně jednou ročně
zveřejnit kvantifikované
výsledky odpadového
hospodářství obce.
Průběžně vyhodnocovat
systém nakládání s
komunálními odpady na
obecní a krajské úrovni.

c)

d)

e)

f)

3.3.1.1.1

Směsný komunální odpad

zajištění tříděného sběru
využitelných složek KO.

Město vyhodnocuje každý rok
obecní systém nakládání s
komunálními odpady.
ano

Město plní toto opatření u
papíru, skla, kovů a BRKO.
Neplní se zatím u plastů.
částečně

Město toto opatření plní
(Radniční list, webové stránky
města)

ano

ano

POH se vyhodnocuje pouze
na obecní úrovni.

Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu
odpadů pod katalogové číslo odpadu 20 03 01 a pro účely
stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově
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Směsný komunální odpad
(po vytřídění materiálově
využitelných složek,
nebezpečných složek a
biologicky rozložitelných
komunálních odpadů)
zejména energeticky
využívat v zařízeních k tomu
určených v souladu s platnou
legislativou.

Cíl:

využitelných složek nebezpečných složek a biologicky
rozložitelných komunálních odpadů, které budou dále
přednostně využity.
Město neplní tento cíl. SKO je
odstraňován na skládce TKO v
souladu s platnou legislativou.
ne

Zásady:
Významně omezit
skládkování směsného
komunálního odpadu.
Snižovat produkci směsného
komunálního odpadu
zavedením nebo rozšířením
odděleného sběru
využitelných složek
komunálních odpadů,
včetně biologicky
rozložitelných odpadů.
Při nakládání s odpady
uplatňovat hierarchii
nakládání s odpady. S
odpady nakládat v pořadí:
předcházení vzniku,
příprava k opětovnému
použití, recyklace, jiné
využití (například
energetické využití) a na
posledním místě odstranění
(bezpečné odstranění), a to
při dodržení všech
požadavků, právních
předpisů, norem a pravidel
pro zajištění ochrany
lidského zdraví a životního
prostředí.

a)

b)

c)

ne

Město významně neomezuje
skládkování SKO.
Produkce SKO během
sledovaného období mírně
klesá, s výjimkou roku 2014.

částečně

Pouze 36,5 % odpadů je
nějakým způsobem
využíváno.

částečně

Opatření

a)

Podporovat úpravu poplatku
za skládkování využitelných
komunálních odpadů tak,
aby jeho výše postupně
znevýhodňovala skládkování
těch druhů odpadů, které
bude od roku 2024 zakázáno
skládkovat, v souladu s
hierarchií nakládání s
odpady, včetně směsného

nehodnoceno

Netýká
se POH
obce
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b)

c)

d)

e)

3.3.1.2

komunálního odpadu, a to i s
ohledem na přizpůsobení
odpadového hospodářství
vnějším podmínkám jako
jsou legislativa Evropské
unie, uplatnění nových
technologií, konkurenční
prostředí a podobně, při
zachování vysoké míry
diverzifikace a tržních
principů s vyváženou mírou
nákladů pro původce odpadů
a s ohledem na sociální
únosnost pro občany.
Podporovat budování
odpovídající efektivní
infrastruktury nutné k
zajištění a zvýšení
materiálového a
energetického využití
odpadů (zejména směsného
komunálního odpadu).
V adekvátní míře
energeticky využívat
směsný komunální odpad v
zařízeních pro energetické
využití odpadů bez jeho
předchozí úpravy, nebo po
jeho úpravě následným
spalováním/spoluspalování
m či jiným energetickým
využitím za dodržování
platné legislativy.
Průběžně vyhodnocovat
systém nakládání se
směsným komunálním
odpadem na obecní a
krajské úrovni.
Připravit systém nakládání
s odpady na úrovni kraje
tak, aby dokázal plnit úplný
zákaz skládkování SKO od
roku 2024 ve spolupráci
s obcemi JČK za
současného dodržení
hierarchie nakládání
s odpady. Kraj sehraje
koordinační roli v celém
procesu, bude vyhodnocovat
připravenost systému a
průběžně spolupracovat s
obcemi.
Živnostenské odpady

částečně

Město vlastní zařízení na
třídění odpadů (sběrný dvůr) a
na zpracování bioodpadů
(kompostárna). Město
neplánuje výstavbu zařízení
na energetické využití
odpadů.
Město nevyužívá SKO
v zařízení pro energetické
využití odpadů, protože v
regionu není provozováno
žádné dostupné zařízení.

ne

částečně

nehodnoceno

Vyhodnocení se provádí na
obecní úrovni.

Netýká
se POH
města

Cíle pro živnostenské odpady nejsou stanoveny na republikové
úrovni, proto nejsou transponovány ani do POH kraje. Jsou
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stanoveny zásady pro tuto skupinu odpadů a konkrétní opatření.
Zásady:

a)

b)

c)

d)

Poskytnout původcům
živnostenských odpadů, tj.
právnickým osobám a
fyzickým osobám
oprávněným k podnikání,
produkujícím komunální
odpad na území obce
(živnostníci, subjekty z
neprůmyslové výrobní
sféry, administrativy, ze
služeb a obchodu) možnost
zapojení do systému
nakládání s komunálními
odpady v obci, pokud má
obec zavedený systém
nakládání s komunálními
odpady se zahrnutím
živnostenských odpadů.
V obcích stanovit v rámci
systému nakládání s
komunálními odpady také
systém nakládání s
komunálními odpady, které
produkují právnické osoby a
fyzické osoby oprávněné k
podnikání zapojené do
obecního systému nakládání
s komunálními odpady.
Stanovit způsob sběru
jednotlivých druhů odpadů,
minimálně však oddělený
sběr papíru, plastů, skla,
kovů, biologicky
rozložitelného odpadu a
směsného komunálního
odpadu, které produkují
právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k
podnikání zapojené do
obecního systému nakládání
s komunálními odpady.
Zpoplatnit zapojení
podnikajících právnických
osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání do
obecního systému nakládání
s komunálními odpady.
Při nakládání s komunálními
odpady od zapojených
právnických osob a
fyzických osob oprávněných

Město umožňuje zapojení
původců do systému
nakládání s KO v obci. Je to
uvedené v obecně závazné
vyhlášce č. 3/2015.

ano

Město má stanovený systém
nakládání s komunálními
odpady pro právnické a
fyzické osoby oprávněné
k podnikání.

ano

Město zapojení zpoplatňuje
v rámci smluvních vztahů.
ano

částečně

Město působí na právnické
osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání
prostřednictvím uzavřených
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k podnikání uplatňovat
zásady pro nakládání s
komunálními odpady v
souladu s hierarchií pro
nakládání s odpady.
Umožnit obcím zapojit do
svých systémů nakládání s
komunálními odpady
právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k
podnikání dle možností a
kapacity daného systému.

e)

Opatření

a)

b)

c)

d)

Obce na území Jihočeského
kraje mají za povinnost
průběžně vyhodnocovat
systém obce pro nakládání s
komunálními odpady v
souvislosti s možností
zapojit do obecního systému
nakládání s komunálními
odpady právnické osoby a
fyzické osoby oprávněné k
podnikání s komunálními
odpady, které produkují.
Obce na území Jihočeského
kraje mají za povinnost
stanovit kritéria, například
maximální množství
produkce komunálních
odpadů (nebo překročení
minimální roční produkce
směsných komunálních
odpadů obce), při jejichž
dosažení umožní
právnickým osobám a
fyzickým osobám
oprávněným k podnikání
zapojit do obecního systému
nakládání s komunálními
odpady v obci s
komunálními odpady, které
produkují.
Obce na území Jihočeského
kraje mají za povinnost
průběžně vyhodnocovat
kritéria uvedená v bodě b) a
upravovat je dle aktuálních
podmínek v obci.
Obce na území Jihočeského
kraje mají za povinnost
vhodnou formou informovat
alespoň jednou ročně

ano

smluv. Město nemá vliv na
celkovou strategii nakládání
s komunálními odpady u
zapojených právnických osob
a fyzických osob oprávněných
k podnikání.
Město umožňuje zapojení
podnikatelům do systému
nakládání s KO na základě
smluvních vztahů.

ne

Město neplní toto opatření.

ne

Město nemá stanovená žádná
kritéria.

Město nevyhodnocuje kritéria
uvedená v bodě b).
ne

ano

Město informuje podnikatele
na území města
prostřednictvím městské
společnosti Technické služby
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e)

3.3.1.3
Cíl:

právnické osoby a
podnikající fyzické osoby a
účastníky obecního systému
nakládání s komunálními
odpady o způsobech a
rozsahu odděleného sběru
odpadů a o nakládání s nimi
Podporovat aktivity obcí
umožňující zapojení
živnostníků do obecních
systémů nakládání s
komunálními odpady.
Biologicky rozložitelné
odpady a biologicky
rozložitelné komunální
odpady
Snížit maximální množství
biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (dále
jen „BRKO") ukládaných na
skládky tak, aby podíl této
složky činil v roce 2020
nejvíce 35 % hmotnostních z
celkového množství BRKO
vyprodukovaných v roce
1995.

Prachatice s.r.o.

nehodnoceno

Netýká
se POH
města

ne

Množství BRKO ukládaných
na skládku v roce 1995 bylo
zjištěno výpočtem a činilo
1747 t. V roce 2015 bylo na
skládku uloženo 1073 t
BRKO, z toho vyplývá, že
podíl této složky činí 63 %
hmotnostních. Město cíl
neplní.

ano

Město
plní
tuto
zásadu.

Zásady:

a)

V obcích povinně stanovit
systém odděleného sběru
biologicky rozložitelných
odpadů a nakládání s nimi,
minimálně pro biologicky
rozložitelné odpady
rostlinného původu.

b)

Podporovat a rozvíjet systém
sběru biologicky
rozložitelných komunálních
odpadů.

c)

d)

e)

Podporovat maximální
využívání biologicky
rozložitelných odpadů a
produktů z jejich
zpracování.
Podporovat budování a
rozvoj infrastruktury nutné k
zajištění využití biologicky
rozložitelných odpadů.
Při nakládání s odpady
uplatňovat hierarchii
nakládání s odpady. S
odpady nakládat v pořadí:
předcházení vzniku,

ano

ano

ano

částečně

Město
plní
tuto
zásadu.
Město, v rámci
environmentální výchovy,
podporuje občany k využívání
produktů ze zpracování
BRKO.
Město
plní
tuto
zásadu.
Město tuto zásadu plní z části
např. tím, že významně
podpořilo domácí
kompostování (předcházení
vzniku odpadů). Dále zavedlo
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příprava k opětovnému
použití, recyklace, jiné
využití (například
energetické využití) a na
posledním místě odstranění
(bezpečné odstranění), a to
při dodržení všech
požadavků, právních
předpisů, norem a pravidel
pro zajištění ochrany
lidského zdraví a životního
prostředí.
Při uplatňování hierarchie
nakládání s odpady
podporovat možnosti, které
představují nejlepší celkový
výsledek z hlediska
životního prostředí.
Zohledňovat celý životní
cyklus výrobků a materiálů,
a zaměřit se na snižování
vlivu nakládání s odpady na
životní prostředí.
Opatření
a)

b)

c)

Důsledně kontrolovat
zajištění odděleného sběru
biologicky rozložitelných
odpadů.
Systém odděleného sběru
biologicky rozložitelných
odpadů bude vycházet z
technických možností a
způsobů využití biologicky
rozložitelných odpadů v
obci v návaznosti na
nakládání s komunálními
odpady v regionu. Přičemž
mechanicko-biologická
úprava a energetické využití
biologicky rozložitelné
složky obsažené ve
směsném komunálním
odpadu nenahrazují
povinnost obce zavést
systém odděleného sběru
biologicky rozložitelných
odpadů a jejich následné
využití.
Na úrovni obce informovat
jednou ročně občany a
ostatní účastníky obecního
systému nakládání s
komunálními odpady o
způsobech a rozsahu

systém svozu a zpracování
BRKO (příprava
k opětovnému použití).
EVVO – pravidelné informace
občanům v RL.

ano

Město kontroluje zajištění
odděleného sběru BRKO.

ano

Město plní toto opatření.

ano

Město plní toto opatření.
EVVO – pravidelné informace
občanům v RL, webové
stránky, další propagační
materiály.
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d)

e)

f)

g)

h)

odděleného sběru
biologicky rozložitelných
odpadů a o nakládání s nimi.
Součástí jsou také
informace o možnostech
prevence a minimalizace
vzniku biologicky
rozložitelných odpadů.
Minimálně jednou ročně
zveřejnit kvantifikované
výsledky odpadového
hospodářství obce.
Podporovat technicky a
osvětovými kampaněmi
domácí, komunitní a obecní
kompostování biologicky
rozložitelných odpadů.
Podporovat výstavbu
zařízení pro aerobní rozklad,
anaerobní rozklad,
energetické využití a
přípravu k energetickému
využití biologicky
rozložitelných odpadů.
Podporovat vytvoření
přiměřené sítě těchto
zařízení v regionech pro
nakládání s odděleně
sebranými biologickými
rozložitelnými odpady z
obcí a od ostatních původců,
včetně kalů z čistíren
odpadních vod.
Podporovat využití
kompostů vyrobených z
biologicky rozložitelných
komunálních odpadů, tj.
biologických odpadů
získaných z odděleného
sběru biologicky
rozložitelných komunálních
odpadů, k aplikaci do půdy.
Podporovat výstavbu
zařízení pro energetické
využití směsného
komunálního odpadu.
Podporovat energetické
využívání směsného
komunálního odpadu v
zařízeních pro energetické
využití odpadů bez jeho
předchozí úpravy, nebo po
jeho úpravě následným
spalováním/

ano

Město v rámci
environmentálního vzdělávání
občanů provádí osvětovou
kampaň na kompostování
BRKO.
Město zajistilo výstavbu
zařízení na využití biologicky
rozložitelných odpadů
(kompostárna). Zařízení
provozuje organizace
vlastněná městem.

ano

Město využije kompost na
údržbu zeleně.
ano

ne

Město nepodporuje výstavbu
zařízení na energetické využití
SKO.
Město nepodporuje využívání
SKO v zařízeních pro
energetické využití odpadů.

ne
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i)

j)

k)

l)

m)

n)

spoluspalováním za
dodržování platné
legislativy.
Důsledně kontrolovat provoz
zařízení na zpracování a
využívání biologicky
rozložitelných odpadů
provozovaných v areálech
skládek odpadů s cílem
zamezit skládkování těchto
odpadů.
Důsledně kontrolovat
nakládání s odpadem ze
stravovacích zařízení.
Průběžně vyhodnocovat
systém nakládání s
biologicky rozložitelnými
odpady na krajské úrovni.
Podporovat úpravu poplatku
za skládkování komunálních
odpadů tak, aby jeho výše
znevýhodňovala skládkování
recyklovatelných a
využitelných druhů odpadů
v souladu s hierarchií
nakládání s odpady, včetně
těch, které obsahují
biologicky rozložitelnou
složku, a to i s ohledem na
přizpůsobení odpadového
hospodářství vnějším
podmínkám jako jsou
legislativa Evropské unie,
uplatnění nových
technologii, konkurenční
prostředí a podobně, při
zachování vysoké míry
diverzifikace a tržních
principů s vyváženou mírou
nákladů pro původce odpadů
a občany.
Zajistit kvalitní datovou
základnu o produkci
biologicky rozložitelných
odpadů a nakládání s nimi,
včetně údajů o zařízeních ke
zpracování biologicky
rozložitelných odpadů na
úrovni kraje.
U zemědělských odpadů
podporovat jejich zpracování
technologiemi jako je
anaerobní rozklad (digesce,

nehodnoceno

Městu nepřísluší kontrolovat
zařízení v areálech skládek.

ne

Město neprovádí kontroly ve
stravovacích zařízení.

nehodnoceno

Netýká
se POH
města.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

nehodnoceno

Netýká
se POH
obce

nehodnoceno

Netýká se POH města
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fermentace), aerobního
rozklad (kompostování)
nebo jinými biologickými
metodami.
Stavební a demoliční
odpady
Zvýšit do roku 2020
nejméně na 70 % hmotnosti
celkovou úroveň přípravy k
opětovnému použití a
recyklaci odpadů a jiných
druhů materiálového využití,
včetně zásypů, při nichž jsou
jiné materiály nahrazeny
odpadem, nikoliv u
nebezpečných stavebních a
demoličních odpadů s
výjimkou v přírodě se
vyskytujících materiálů
uvedených na seznamu
odpadů pod 17 05 04.

3.3.1.4
Cíl:

ne

Město
neplní
tento
cíl.

Zásady:
Regulovat vznik stavebních
a demoličních odpadů a
nakládání s nimi s ohledem
na ochranu lidského zdraví a
životního prostředí.
Maximálně využívat
upravené stavební a
demoliční odpady a
recykláty ze stavebních a
demoličních odpadů.

a)

b)
Opatření

a)

b)

3.3.1.5
Cíle:
a)

Podporovat používání
recyklátů splňujících
požadované stavební normy,
jako náhrady za přírodní
zdroje, v rámci stavební
činnosti financované
z veřejných zdrojů, pokud je
to technicky a ekonomicky
možné.
Zamezit využívání
neupravených stavebních a
demoličních odpadů, s
výjimkou výkopových
zemin a hlušin bez
nebezpečných vlastností.
Nebezpečné odpady
Snižovat měrnou produkci
nebezpečných odpadů.

částečně

ne

částečně

Město reguluje nakládání se
stavebními a demoličními
odpady v rámci provozu
sběrného dvoru.

Město neplní tuto zásadu.

Město má omezené možnosti
podpory.

Město nevyužívá neupravené
stavební a demoliční odpady.
ano

Město neplní tento cíl. Za
ne

sledované období vzrostla měrná
produkce z 0,373 kg/obyv. v roce
2011 až na 0,618 kg/ obyv. v
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b)

c)

d)

Zvyšovat podíl materiálově
využitých nebezpečných
odpadů.
Minimalizovat negativní
účinky při nakládání s
nebezpečnými odpady na
lidské zdraví a životní
prostředí.
Odstranit staré zátěže, kde se
nacházejí nebezpečné
odpady.

roce 2015.
Nárůst měrné produkce přesto
považujeme za dobrý, protože se
NO více vytříd í z ko munálního
odpadu.

ano

částečně

Město plní tento cíl. Zvyšuje
podíl materiálově využívaných
NO.
Město nakládá s NO pouze ve
sběrném dvoru. Neovlivňuje
nakládání s NO přímo u
občanů.

nehodnoceno

Na území města se
nenacházejí staré zátěže s
nebezpečnými odpady.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

Zásady:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Podporovat výrobu výrobků
tak, aby byl omezen vznik
nevyužitelných
nebezpečných odpadů a tím
snižováno riziko s ohledem
na ochranu zdraví lidí a
životního prostředí.
Nakládat s nebezpečnými
odpady v souladu s
hierarchií nakládání s
odpady.
Podporovat technologie na
recyklaci a využití
nebezpečných odpadů (po
zbavení jejich nebezpečných
vlastností) a technologie na
snižování nebezpečných
vlastností odpadů.
Důsledně kontrolovat, zda
odpad, který úpravou pozbyl
nebezpečné vlastnosti,
skutečně tyto vlastnosti
nevykazuje.
Nevyužívat nebezpečné
odpady a nebezpečný
odpad, který přestal být
odpadem, na povrchu
terénu.
Zpřísnit podmínky využívání
nebezpečných odpadů jako
technologického materiálu k
technickému zabezpečení
skládky.
Snižovat množství
nebezpečných odpadů ve
směsném komunálním
odpadu.

ano

nehodnoceno

Netýká
se
města.

nehodnoceno

Netýká
se POH
města.

ano

nehodnoceno

ano

Město nevyužívá nebezpečné
odpady na povrchu terénu.

Netýká
se
města.
Město působí na občany
v rámci environmentálního
vzdělávání a vytvořilo
podmínky pro ukládání těchto
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odpadů ve sběrném dvoře, kde
měrná produkce roste.
Opatření
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3.3.1.6

3.3.1.6.1

Průběžně vyhodnocovat
systém nakládání s
nebezpečnými odpady na
krajské úrovni.
Obce na území Jihočeského
kraje mají za povinnost
motivovat veřejnost k
oddělenému sběru
nebezpečných složek
komunálních odpadů.
Ve spolupráci s příslušnými
orgány provádět účinnou
osvětu o vlivu
nebezpečných vlastností
odpadů na zdraví člověka a
životní prostředí.
V případě potřeby
podporovat zvýšení počtu
zařízení na využívání
nebezpečných odpadů a
zařízení na úpravu odpadů
ke snižování a odstraňování
nebezpečných vlastností.
Podporovat výstavbu nových
inovativních výrobních
technologií směřujících ke
snížení množství
vznikajících nebezpečných
odpadů a odpadové
náročnosti technologických
procesů.
Podporovat bezpečné
odstranění starých zátěží.
Důsledně kontrolovat
množství nebezpečných
odpadů používaných jako
technologický materiál pro
technické zabezpečení
skládek nebezpečných
odpadů.
Výrobky s ukončenou
životností s režimem
zpětného odběru

nehodnoceno

Netýká
se POH
města.

ano

Město motivuje veřejnost
k oddělenému sběru NO
v rámci environmentálního
vzdělávání.

ano

Město plní opatření v rámci
enviromentálního vzdě lávání
občanů.

nehodnoceno

Netýká
se POH
města.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

nehodnoceno

Na území města se nenachází
staré zátěže.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

Pro splnění cílů a požadavků příslušných směrnic o výrobcích s
ukončenou životností a pro přiblížení České republiky
„recyklační společnosti", za účelem zlepšení nakládání s dále
uvedenými skupinami odpadů a minimalizace jejich
nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí,
podporovat cíle a opatření ČR pro následující skupiny výrobků
na konci jejich životnosti.

Obaly a obalové
odpady

Cíle:
www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627
Stránka 21 z 54

Zvýšit celkovou recyklaci
obalů na úroveň 70 % do
roku 2020. Cílové hodnoty
pro recyklaci a využití
obalových odpadů jsou
uvedeny v tabulce č. 17 b.

a)

Zvýšit celkové využití
odpadů z obalů na úroveň 80
% do roku 2020.
Zvýšit recyklaci plastových
obalů na úroveň 50 % do
roku 2020.

b)

c)

Zvýšit recyklaci kovových
obalů na úroveň 55 % do
roku 2020.

d)

Dosáhnout 55 % celkového
využití prodejních obalů
určených spotřebiteli do
roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace
prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.

e)

f)
Opatření

a)

b)

c)

d)

e)

Zachovat, rozvíjet a
podporovat další rozvoj
stávajícího integrovaného
systému třídění
komunálních odpadů v
každé obci kraje, včetně
jejich obalové složky.
Podporovat nakládání s
obalovými odpady dle
hierarchie nakládání s
odpady.
Průběžně vyhodnocovat
systém nakládání s
komunálními odpady na
krajské úrovni.
Obce na území Jihočeského
kraje mají za povinnost
průběžně vyhodnocovat
nakládání s obaly v rámci
systému nakládání s
komunálními odpady obce,
kapacitní možnosti systému
a navrhovat opatření k jeho
zlepšení.
Důsledně kontrolovat

Účinnost separace v roce 2015: papír 43,7
%, plasty 28,82%, sklo 52,14 %, kovy
23,29 % (průměr separace je 38%).

částečně

nehodnoceno

ne

ne

ne

ne

Ovšem dle údajů uvedených
na webových stránkách
obalové společnosti EKOKOM se nyní v ČR recykluje
75 % všech vyrobených obalů
a tento podíl stále roste.
Netýká
se POH
města.
Město
neplní
tento
cíl.
Město
neplní
tento
cíl.
Město
neplní
tento
cíl.
Město
neplní
tento
cíl.

ano

Město podporuje další rozvoj
integrovaného systému třídění
komunálních odpadů.

ano

Město podporuje toto
opatření.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

ano

Město průběžně vyhodnocuje
nakládání s obaly ve
spolupráci s autorizovanou
obalovou společností EKOKOM.

ano

Město kontroluje zajištění
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zajištění tříděného sběru v
obcích pro využitelné složky
komunálních odpadů,
minimálně komodit: papír,
plasty, sklo a kovy.
Odpadní elektrická a
elektronická zařízení

3.3.1.6.2
Cíle:

Dosahovat vysoké úrovně
tříděného sběru odpadních
elektrických a
elektronických zařízení (dále
jen OEEZ).
Do 31. prosince 2015
dosáhnout úrovně tříděného
sběru OEEZ na jednoho
občana za kalendářní rok v
hodnotě uvedené v tabulce č.
3 (do 31. prosince 2015 >
5,5 kg /obyv. /rok). V letech
2016 - 2021 dosáhnout
minimálních úrovní sběru
OEEZ uvedených v tabulce
č. 17c.
Zajistit vysokou míru
využití, recyklace a
opětovného použití
elektroodpadu.
V letech 2015 - 2018
dosáhnout požadovaných %
využití, recyklace a
opětovného použití z
celkové hmotnosti
zpracovávaného
elektroodpadu na sebraných
OEEZ viz tabulka č. 5.
Od roku 2018 dosáhnout
požadované míry (%)
využití, recyklace a
opětovného použití na
celkové hmotnosti
zpracovávaného
elektroodpadu (sebraných
OEEZ), viz tabulka č. 17d.

a)

b)

Opatření

a)

Podporovat spolupráci
povinných osob v rámci
celého systému zpětného
odběru, například s ohledem
na kvalitu a kontrolu
evidovaných dat, dostupnost
sběrné sítě pro spotřebitele v
souladu s legislativou nebo
realizaci osvětových a

tříděného sběru pro využitelné
složky KO.

ano

nehodnoceno

částečně

Město cíl plní. V roce 2015
bylo vytříděno na 1 občana za
rok 6,4 kg OEEZ.

Netýká
se
města.

Město podporuje spolupráci
povinných osob.
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
3.3.1.6.3
Cíle:

a)

b)

informačních kampaní s
cílem zvýšení množství
odděleně sebraného
elektrozařízení.
Zvyšovat dostupnost a počet
míst sběrné sítě pro
elektrozařízení, zejména
malá elektrozařízení.
Zintenzivnit informační
kampaně
Dodržovat hierarchii
nakládání s odpady s
upřednostněním opětovného
použití elektrozařízení ze
strany státních i
soukromých institucí.
Důsledně kontrolovat
dodržování
hierarchie nakládání
s odpady.
Prohlubovat spolupráci
povinných osob s
komunální sférou a
posilovat vazbu sběrné sítě
na obecní systémy
nakládání s komunálními
odpady.
Spolupracovat při
zabezpečení stávající sběrné
infrastruktuře proti
krádežím a nelegální
demontáži.
Důsledně kontrolovat a
vyhodnocovat provoz
sběren a výkupen kovového
odpadu na svém území.
Odpadní baterie a
akumulátory
Zvýšit úroveň tříděného
sběru odpadních
přenosných baterií a
akumulátorů. V letech
2015 - 2016 dosáhnout
požadovaných úrovní
tříděného sběru odpadních
přenosných baterií a
akumulátorů viz tabulka č.
17 f (2016 - 45%)
Dosahovat vysoké
recyklační účinnosti procesů
recyklace odpadních baterií

částečně

ano

Město má na svém území 5
kontejnerů na drobné
elektrozařízení.
Město informuje občany
v rámci environmentálního
vzdělávání pravidelně - články
v RL.
Město plní toto opatření
v rámci městského úřadu.

částečně

částečně

Města se týká toto opatření
pouze omezeně.

částečně

Město prohlubuje spolupráci s
kolektivními systémy.

ano

Zabezpečuje městská policie.

částečně

Město má omezené možnosti
kontroly.

Netýká
se POH
města.

nehodnoceno

Netýká
se POH
města.
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a akumulátorů. Dlouhodobě
dosahovat požadované
recyklační účinnosti procesů
recyklace odpadních baterií
a akumulátorů. Minimální
recyklační účinnost pro
recyklaci výstupních frakcí
recyklačního procesu na
celkové hmotnosti
odpadních baterií nebo
akumulátorů vstupujících do
recyklačního procesu viz
tabulka č. 17 g.
Opatření
Posilovat vazbu sběrné sítě
na obecní systémy
nakládání s komunálními
odpady a sběrná místa
zveřejňovat na internetovém
portálu
Podporovat zahušťování
sběrné sítě.

a)

b)
c)

Dodržovat hierarchii
nakládání s odpady.

d)

Zintenzivnit informační
kampaně a podporovat
vzdělávání v této oblasti

3.3.1.6.4

Vozidla s ukončenou
životností (autovraky)
Dosahovat vysoké míry
využití při zpracování
vozidel s ukončenou
životností (autovraků). V
roce 2015 a dále dosáhnout
požadovaných % pro
využití, recyklaci a opětovné
použití při zpracování
vozidel s ukončenou
životností (autovraků).

Cíl:

Opatření
a)

Podporovat systémy sběru a
zpracování vybraných
vozidel s ukončenou
životností (autovraků)
včetně informační podpory.

b)

Dodržovat hierarchii
nakládání s odpady

3.3.1.6.5
Cíle:

nehodnoceno

ano
nehodnoceno

ano

nehodnoceno

částečně

nehodnoceno

Netýká
se POH
města
Město podporuje zahušťování
sběrné sítě.
Netýká
se POH
města
Město informuje a vzdělává
občany v této občany v rámci
environmentálního
vzdělávání,články v RL a na
webu města.

Netýká
se
města.

Město informuje občany o
zařízení na zpracování
autovraků.
Netýká
se POH
města

Odpadní pneumatiky
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Zvýšit úroveň tříděného
sběru odpadních pneumatik.

a)

Dosahovat vysoké míry
využití při zpracování
odpadních pneumatik. Od
roku 2018 a dále dosáhnout
požadovaných % pro
využití, recyklaci a opětovné
použití při zpracování
odpadních pneumatik.

b)

Opatření

a)

b)

Podporovat nové moderní
technologie na zpracování
pneumatik.
Dodržovat hierarchii
nakládání s odpady

c)

d)

Důsledně kontrolovat
hierarchii nakládání s
odpady

e)
3.3.1.7

Kaly z čistíren
komunálních odpadních
vod
Podporovat technologie
využívání kalů z čistíren
odpadních vod (ČOV).

Cíl:
Opatření

a)

Posilovat vazbu sběrné sítě
na obecní systémy
nakládání s komunálními
odpady s tím, že budou
stanoveny parametry sběrné
sítě za účelem minimalizace
nákladů pro obce v oblasti
nakládání s odpadními
pneumatikami a sběrná
místa zveřejňovat na
webových stránkách kraje
odkazem na registr míst
zpětného odběru.
Zintenzivnit informační
kampaně.

Sledovat a hodnotit
množství kalů z čistíren
komunálních odpadních vod
a množství využívaných
kalů (kompostování, přímé
použití kalů na zemědělské
půdě).

nehodnoceno

Netýká se POH města.
Dosáhnout
Odpadní
požadované
pneumatiky
úrovně sběru pneumatik
podléhají zpětnému odběru
výrobků.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

nehodnoceno

Netýká
se POH
města

částečně
nehodnoceno
nehodnoceno

nehodnoceno

Město informuje o
možnostech zpětného odběru
pneumatik.
Netýká se POH města.
Netýká
se
města.
Město nemá možnosti
kontrolovat hierarchii
nakládání s odpadními
pneumatikami

částečně

Město je vlastníkem ČOV a
podporuje technologie
využívání kalů.

ano

Město plní toto opatření
prostřednictvím provozovatele
vodohospodářské soustavy.
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Podporovat z veřejných
zdrojů investice spojené s
energetickým využíváním
kalů z čistíren komunálních
odpadních vod odpovídající
produkci kalů.
Podporovat osvětové
kampaně zaměřené zejména
na obyvatelstvo, k
odstraňování léčiv,
chemických prostředků a
odpadů v souladu s
právními předpisy v této
oblasti tj. odstraňování
mimo kanalizační sítě
odevzdáním do lékárny.
Na základě legislativně
stanovených
mikrobiologických a
chemických parametrů
důsledně kontrolovat kvalitu
upravených kalů určených k
aplikaci na půdu
Odpadní oleje

b)

c)

d)

3.3.1.8

Zvyšovat materiálové a
energetické využití
odpadních olejů.

Cíl:
Opatření
a)

b)

c)
d)
3.3.1.9

Cíl:

Zabraňovat míšení olejů v
místech jejich vzniku,
soustřeďování a skladování s
ohledem na jejich následné
využití.
Odpadní oleje nevhodné k
materiálovému využití
přednostně energeticky
využívat v souladu s platnou
legislativou.
Dodržovat hierarchii
nakládání s odpady
Důsledně kontrolovat
hierarchii nakládání s
odpady
Odpady ze zdravotnické a
veterinární péče
Minimalizovat negativní
účinky při nakládání s
odpady ze zdravotnické a
veterinární péče na lidské
zdraví a životní prostředí.

ne

Město neplní toto opatření.

částečně

Město částečně plní toto
opatření v rámci
environmentální osvěty.

nehodnoceno

ano

částečně

nehodnoceno

Městu nepřísluší tato
pravomoc.

Město zajišťuje sběr ostatních
olejů prostřednictvím
sběrného dvoru. Oleje
předává k využití odborným
firmám.
Město toto zajišťuje
prostřednictvím sběrného
dvora. Nemá ale vliv na
míšení olejů přímo u občanů.
Město nemá zařízení na
energetické využití odpadních
olejů.

nehodnoceno

Město předává sebrané oleje k
dalšímu využití odborným
firmám.
Město nemá kontrolní
mechanismy v této oblasti.

nehodnoceno

Netýká se POH města.

částečně
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Opatření

a)

b)

c)

3.3.2
3.3.2.1

S odpady ze zdravotnické a
veterinární péče s
nebezpečnými vlastnostmi
nakládat dle hierarchie
nakládání s odpady a dle
dostupných technologií s
upřednostněním nejlepších
dostupných technik.
Zabezpečit nakládání s
odpadem ze zdravotnických,
veterinárních a jím
podobných zařízení v
souladu s platnou
legislativou se zaměřením
zejména na důsledné
oddělování od odpadu
komunálního, zařazování
odpadu do kategorie dle
jeho skutečných vlastností.
Zabezpečit důsledné třídění
ostatních odpadů ze
zdravotnických,
veterinárních a jím
podobných zařízení od
odpadů nebezpečných.
Specifické skupiny
nebezpečných odpadů
Odpady a zařízení s
obsahem polychlorovaných
bifenylů

nehodnoceno

Netýká
se POH
města.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

nehodnoceno

Netýká
se POH
města.

nehodnoceno

Netýká
se POH
města.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

Cíle:
Předat veškerá zařízení a
odpady s obsahem PCB do
konce roku 2025
oprávněným osobám, nebo
a)
zařízení a odpady s obsahem
PCB do této doby
dekontaminovat.
Odstranit odpady s obsahem
PCB v držení oprávněných
b)
osob k nakládání s odpady
do konce roku 2028.
Opatření Lehce kontaminovaná
zařízení a zařízení s
obsahem polychlorovaných
bifenylů a objemem náplně
menším než 5 l předat
oprávněným osobám k
nakládání s tímto druhem
odpadu nebo
dekontaminovat nejdéle do
konce roku 2025.
3.3.2.2
Odpady s obsahem
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persistentních
organických znečišťujících
látek (dále jen POPs)
Cíle:
Zvýšit povědomí o POPs a
jejich účincích na lidské
zdraví a životní prostředí.
Kontrolovat výskyt POPs
zejména u odpadů
uvedených v příloze v
Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č.
850/2004 o perzistentních
organických znečišťujících
látkách ve znění nařízení
Komise (EU) č. 756/2010.

a)

b)

ne

nehodnoceno

Město neinformuje občany o
POPs.

Netýká
se POH
obce.

Opatření
Realizovat informační
kampaně zaměřené na
výskyt perzistentních
organických znečišťujících
látek v odpadech
Spolupracovat při
identifikaci zdrojů možných
úniků perzistentních
organických znečišťujících
látek na úrovni kraje.
Odpady s obsahem azbestu
Minimalizovat možné
negativní účinky při
nakládání s odpady s
obsahem azbestu na lidské
zdraví a životní prostředí.

a)

b)
3.3.2.3
Cíl:

ne

nehodnoceno

částečně

Město nerealizuje toto
opatření.

Netýká
se POH
obce.
Město nakládá s těmito
odpady pouze prostřednictvím
sběrného dvoru. Neovlivňuje
nakládání s těmito odpady u
občanů.

Opatření
a)

b)
3.3.3
3.3.3.1

Cíle:

Podporovat trvalou osvětu a
kontrolu dodržování
bezpečného nakládání a
hygieny práce při nakládání
s azbestem.
Sledovat výskyt azbestu na
území kraje a vyžadovat
plnění pravidel pro bezpečné
nakládání s tímto odpadem.
Další skupiny odpadů
Vedlejší produkty
živočišného původu a
biologicky rozložitelné
odpady z kuchyní a
stravoven

ne

nehodnoceno

Město nedělá osvětu ani
kontrolu dodržování
bezpečného nakládání s
azbestem.
Netýká
se
města.

Cíle jsou navrženy s ohledem na nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech
pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty,
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES)
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č. 1774/2002 o vedlejších produktech živočišného původu.
Snižovat množství
biologicky rozložitelných
odpadů z kuchyní a
stravoven a vedlejších
produktů živočišného
původu ve směsném
komunálním odpadu, které
jsou původem z veřejných
stravovacích zařízení
(restaurace, občerstvení) a
centrálních kuchyní
(nemocnice, školy a další
obdobná zařízení).
Správně nakládat s
biologicky rozložitelnými
odpady z kuchyní a
stravoven a vedlejšími
produkty živočišného
původu a snižovat tak
negativní účinky spojené s
nakládáním s nimi na lidské
zdraví a životní prostředí.

a)

b)

nehodnoceno

Město není původcem
biologicky rozložitelných
odpadů z kuchyní a stravoven
ani s těmito odpady
nenakládá.

nehodnoceno

Netýká se POH města.

Opatření

a)

b)

c)

d)

e)

Podporovat vytvoření
systému pravidelného sběru
a svozu biologicky
rozložitelných odpadů z
kuchyní a stravoven a
vedlejších produktů
živočišného původu do
schválených
zpracovatelských zařízení,
zejména bioplynových stanic
a kompostáren.
Podporovat sběr použitých
stolních olejů a tuků
původem z veřejných
stravovacích zařízení,
centrálních kuchyní a
domácností.
Podporovat rozvoj systému
sběru a svozu použitých
stolních olejů a tuků od
původců a z domácností.
Podporovat rozvoj zařízení
pro zpracování odpadních
olejů a tuků, zvláště zařízení
sloužících k výrobě energie
(bioplynové stanice,
zpracování na bionaftu nebo
jiné produkty pro technické
využití).
Sledovat a hodnotit vývoj v

částečně

Město podporuje toto opatření
u zařízení-jídelny ZŠ a MŠ.

částečně

Město zajišťuje sběr
použitých stolních olejů od
občanů města.

částečně

Město podporuje rozvoj
systému sběru a svozu od
občanů.

nehodnoceno

Netýká se POH města.

nehodnoceno

Netýká se města.
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f)

g)

h)

3.3.3.2

Cíl:

nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady z
kuchyní a stravoven a
vedlejšími produkty
živočišného původu,
navrhovat a přijímat
odpovídající opatření.
Podporovat osvětové
kampaně k nakládání s
biologicky rozložitelnými
odpady z kuchyní a
stravoven a vedlejšími
produkty živočišného
původu v souladu s
právními předpisy v této
oblasti.
Zajistit podmínky pro sběr
použitých stolních olejů a
tuků původem z veřejných
stravovacích zařízení,
centrálních kuchyní a
domácností
Důsledně kontrolovat
nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady z
kuchyní a stravoven a s
vedlejšími produkty
živočišného původu v
souladu s nařízením
Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1069/2009
Odpady železných a
neželezných kovů
Zpracovávat kovové odpady
a výrobky s ukončenou
životností na materiály za
účelem náhrady primárních
surovin.

ne

Město nepodporuje toto
opatření.

ano

Město zajišťuje podmínky pro
sběr olejů z domácností rozšíření počtu nádob.

nehodnoceno

Netýká se města.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

nehodnoceno

Netýká se POH města.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

Zásady:

a)

b)

Pohlížet na kovové odpady
železných a neželezných
kovů a odpady drahých
kovů jako na strategické
suroviny pro průmysl České
republiky v souladu se
Surovinovou politikou
České republiky.
Nakládat s železnými a
hliníkovými šroty mimo
odpadový režim výhradně
na základě nařízení Rady
(EU) č. 333/2011, kterým se
stanoví kritéria vymezující,
kdy určité typy kovového

www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627
Stránka 31 z 54

šrotu přestávají být
odpadem.
Nakládat s měděným šrotem
mimo odpadový režim
výhradně na základě
nařízení Komise (EU) č.
715/2013, kterým se stanoví
kritéria vymezující, kdy
měděný šrot přestává být
odpadem.

c)

nehodnoceno

Netýká se POH města.

Opatření

a)

b)

c)

Podporovat rozšiřování
počtu míst zpětného odběru
výrobků s ukončenou
životností v rámci systémů
zpětného odběru a rozšířené
odpovědnosti výrobců, za
účelem získání většího
množství surovin
strategických vzácných
kovů.
Podporovat rozvoj
moderních kvalitních
technologií zpracování
výrobků s ukončenou
životností na území kraje.
Zvýšit kontrolní činnost v
oblasti výkupu
kovových odpadů
Zásady pro vytváření sítě
zařízení k nakládání s
odpady

3.4

Cíl:
3.4.1
Zásady:

a)

Vytvořit a udržovat
komplexní, přiměřenou a
efektivní síť zařízení k
nakládání s odpady na území
JČK.
Sběr odpadů
U záměrů typu sběrných
dvorů bude zajištěno
shromažďování papíru,
kovů, plastů, skla,
objemného odpadu,
nebezpečných složek
komunálních odpadů,
prostor pro místo zpětného
odběru elektrických a
elektronických zařízení,
odpadních olejů a
pneumatik.

ano

nehodnoceno

částečně

Město má ve sběrném dvoru
místa zpětného odběru
výrobků.

Toto opatření městu
nepřísluší.
Město má omezené možnosti
kontroly.

Síť zařízení k nakládání s odpady má být optimálně nastavena
hlavně z regionálního hlediska. Možnost získání povolení k
provozu bude mít každé zařízení, které splní zákonné požadavky
pro svůj provoz. Je třeba sledovat reálnou potřebnost,
ekonomickou konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro
nakládání s odpady v daném regionu.
nehodnoceno

Netýká
se POH
města.

ano

Město
plní
tuto
zásadu.
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b)

c)

d)

e)

f)

3.4.2

Cíl:

Zásady:
a)

b)

Podporovat tříděný sběr
využitelných složek
komunálních odpadů, se
zahrnutím obalové složky,
prostřednictvím dostatečně
četné a dostupné sítě
sběrných míst v obcích,
minimálně na papír, kovy,
plasty a sklo, za
předpokladu využití
existujících systémů sběru a
shromažďování odpadů, a
pokud je to možné i systémů
sběru vybraných výrobků s
ukončenou životností, které
jsou zajišťovány povinnými
osobami to jest výrobci,
dovozci, distributory.
Podporovat tříděný sběr
bioodpadů.
Podporovat tříděný sběr
nebezpečných složek
komunálních odpadů s
cílem dosáhnout
environmentálně šetrného
nakládání s odpady.
V zařízeních ke sběru a
výkupu odpadů umožnit
výkup odpadů od občanů
pouze v souladu s platnou
legislativou.
V místech zpětného odběru
výrobků s ukončenou
životností umožnit
bezplatný odběr těchto
výrobků od občanů.
Zásady pro rozhodování
při přeshraniční přepravě,
dovozu a vývozu odpadů
Neohrožovat v důsledku
přeshraničního pohybu
odpadů lidské zdraví a
životní prostředí v České
republice.
Odpad vzniklý v České
republice se přednostně
odstraňuje v České republice
Směsný komunální odpad se
posuzuje, včetně případů,
kdy byl podroben pouze
mechanické úpravě,
gravitační separaci
hustotních frakcí nebo

ano

ano

Město
plní
tuto
zásadu.

Město podporuje sběr
bioodpadů.
Město podporuje tříděný sběr
nebezpečných složek KO.

ano

částečně

ano

Obec má omezené možnosti
kontroly na zařízení k výkupu
odpadů

Město tuto zásadu naplňuje.

nehodnoceno

Netýká se POH města.

nehodnoceno

Netýká
se
města.

nehodnoceno

Netýká
se
města.
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obdobnému zpracování,
které podstatně nezměnilo
jeho vlastnosti, vždy v
souladu s čl. 3 odst. 5
nařízení o přepravě odpadů.
Opatření k omezení
odkládaní odpadů mimo
místa k tomu určená a
zajištění nakládání s
odpady, jejichž majitel
není znám anebo zanikl

3.5

Cíle:
a)

Omezit odkládání odpadů
mimo místa k tomu určená.

Zajistit správné nakládání s
odpady odloženými mimo
b)
místa k tomu určená a s
odpady, jejichž vlastník není
znám nebo zanikl.
Opatření Obce na území
Jihočeského kraje mají
v rámci plnění tohoto cíle
za povinnost:
Efektivně zapojit veřejnost
do programů a akcí
vedoucích k formování
a)
pozitivního postoje k
udržení čistoty prostředí a
správného nakládání s
odpady.
Efektivně využívat
udělování pokut za
b)
znečišťování
veřejných
prostranství.
Zaměřit kontrolu obecních
úřadů obcí s rozšířenou
působností na neoprávněné
využívání obecních systémů
c)
k nakládání s odpady ze
strany právnických osob a
podnikajících fyzických
osob.
Zapojovat na základě
smlouvy právnické osoby a
d)
fyzické osoby oprávněné
k podnikání do obecních
systémů nakládání s odpady.
Informovat občany a
podnikatelské subjekty o
e)
možnostech pokutování za
aktivity spojené s

částečně

Město nemůže technicky
zamezit odkládání odpadů
mimo místa k tomu určená.

ano

Město má zajištěno nakládání
s odpady odloženými mimo
místa k tomu určená.

ano

Město působí na veřejnost v
rámci environmentální osvěty.
Úklidové akce dobrovolníků.

ano

Řeší
městská
policie.

nehodnoceno

Město nemá vliv na práci
kontrolních orgánů působících
v rámci ORP.

ano

Město podnikatele zapojuje na
základě smlouvy.

ano

Město toto opatření plní a
veřejnost informuje o této
problematice.
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f)

g)

h)

i)

j)

3.6

odkládáním odpadů mimo
místa k tomu určená.
Optimálně nastavit systém a
logistiku sběru a svozu
odpadů na úrovni obcí
(směsného komunálního
odpadu, vytříděných složek
komunálních odpadů,
objemného nebo
nebezpečného odpadu,
odpadů z odpadkových košů
z veřejných prostranství a
čištění veřejných
prostranství).
Zavést na úrovni obcí
komunikační kanály, přes
které by občané měli
možnost hlásit nelegálně
uložené odpady na
veřejných prostranstvích
nebo přechodné uložení
odpadů v okolí sběrných
hnízd a kontejnerů.
Využívat institutu veřejně
prospěšných prací či
institutu veřejné služby ze
strany samospráv obcí pro
zajištění úklidu a obsluhy
veřejných prostranství
včetně aktivit spojených s
odstraňováním odpadů
odložených mimo místa k
tomu určená.
Efektivní tvorba programů
osvěty a výchovy na úrovni
samospráv měst a obcí
včetně podpory, zejména
formou zajištění financování
těchto programů
Aktivní zapojení výrobců při
tvorbě programů
marketingových kampaní
pro spotřebitele jejich
produktů nebo služeb

Program předcházení
vzniku odpadů

Město má nastavený systém a
logistiku sběru a svozu
komunálních odpadů, včetně
odpadkových košů a čištění
veřejných prostranství.
ano

ano

Město má na webových
stránkách diskusní fórum,
které řeší životní prostředí ve
městě.

ano

Město tuto možnost využívá
prostřednictvím obecní
policie.

částečně

nehodnoceno

Netýká
se
města.

V souladu s požadavkem směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2008/98/ES o odpadech je do Plánu odpadového
hospodářství České republiky začleněn Program předcházení
vzniku odpadů.
Program prevence je vytvořen na celorepublikové úrovni.
V rámci podpory naplnění celorepublikových cílů v této oblasti
přijal Jihočeský kraj následující cíle a opatření.

Cíle:
a)

Koordinovaným a
jednotným přístupem

nehodnoceno

Netýká se POH města.
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

vytvořit podmínky k nižší
spotřebě primárních zdrojů a
postupnému snižování
produkce odpadů
Po celou dobu realizace
Programu předcházení
vzniku odpadů zajistit
komplexní informační
podporu o problematice,
včetně zavedení
problematiky předcházení
vzniku odpadů do školních
osnov, výzkumných
programů a výchovných,
osvětových a vzdělávacích
aktivit související s
ochranou a tvorbou
životního prostředí.
Zajistit účinné zapojení
státní správy na všech
úrovních do problematiky
předcházení vzniku odpadů s
cílem postupného snižování
množství odpadů při výkonu
státní správy.
Vytvořit podmínky ke
stabilizaci produkce
jednotlivých složek
komunálních odpadů a
jejímu následnému snižování
na všech úrovních veřejné
správy a na úrovni občanů.
Podpořit všemi dostupnými
prostředky zavádění
nízkoodpadových a
inovativních technologií
šetřící vstupní suroviny a
materiály a podpořit výrobní
a průmyslovou sféru ve
snaze optimalizovat procesy
řízení výroby z hlediska
naplnění cílů Programu
předcházení vzniku odpadů.
Na všech úrovních podpořit,
propagovat a dostatečně
informovat o dostupných
dobrovolných nástrojích
(dobrovolné dohody,
systémy environmentálního
řízení, environmentálního
značení, čistší produkce) s
cílem jejich postupného
rozšiřování.
Podporovat využívání

nehodnoceno

Netýká se POH města.

Město se řeší tento cíl
prostřednictvím městského
úřadu.
částečně

Město vytváří podmínky ke
stabilizaci produkce KO.
částečně

nehodnoceno

Netýká se POH města.

nehodnoceno

Netýká
se POH
města.

ano

Město podporuje a naplňuje

www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627
Stránka 36 z 54

servisních a charitativních
středisek a organizací za
účelem prodlužování
životnosti a opětovného
používání výrobků a
materiálů.

tento cíl.

Opatření

a)

b)

c)

d)

Zajistit informační a
vzdělávací podporu
problematiky předcházení
vzniku odpadů na všech
úrovních státní správy se
zvláštním zaměřením na
územní samosprávy měst a
obcí s ohledem na
stabilizaci produkce a
postupné snižování
produkce komunálních
odpadů.
Prosazovat cílenou podporu
a propagaci důvěryhodných
environmentálních značení a
výrobků s menším dopadem
na životní prostředí s cílem
postupného zvyšování počtu
směrnic a licencí Národního
programu
environmentálního značení.
Podporovat technicky a
osvětovými kampaněmi
domácí, komunitní a obecní
kompostování biologicky
rozložitelných odpadů. Řešit
problematiku
prostřednictvím Programu
podpory domácího,
komunitního a obecního
kompostování.
Prosazovat zohledňování
environmentálních aspektů
se zaměřením na
předcházení vzniku odpadů
při zadávání zakázek z
veřejného rozpočtu,
například zohledňovat
požadavky na
environmentální systémy
řízení, environmentální
značení produktů a služeb,
upřednostňování
znovupoužitelných obalů a
další; zohledňovat a
upřednostňovat nabídky
dokladující použití

ano

nehodnoceno

ano

ne

Město zajišťuje pravidelnou
enviromentální osvětu v této
oblasti.

Netýká se města.

Město plní toto opatření.
Poskytlo občanům domácí
kompostéry a zajišťuje
kampaň na domácí i obecní
kompostování.

Město neprosazuje toto
opatření.
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e)

f)

g)

stavebních materiálů
splňujících environmentální
aspekty se zaměřením na
předcházení vzniku odpadů
(environmentální systémy
řízení, dobrovolné dohody,
environmentální značení);
zohledňovat a
upřednostňovat nabídky
firem dokladující ve své
činnosti použití „druhotných
surovin" bezprostředně
souvisejících s konkrétní
zakázkou.
Podporovat realizace nebo
modernizace technologií,
jejichž výstupem bude
menší množství
produkovaných odpadů na
jednotku výrobku, řešících
primárně nakládání s
odpady daného podniku.
Vytvořit a po celou dobu
realizace Programu
předcházení vzniku odpadů
zajistit kontinuální provoz
volně přístupné informační
základny o problematice
předcházení vzniku odpadů
na všech úrovních.
Vypracovat a volně
propagovat příručku pro
občany, jak předcházet
vzniku odpadů (se
zaměřením na komunální
odpad a jeho jednotlivé
složky).
Technicky zajišťovat šíření
informací a osvětových
programů za účelem
postupného zvyšování
množství zpětně odebraných
oděvů, textilu, obuvi,
hraček, knih, časopisů,
nábytku, koberců, nářadí a
dalších znovupoužitelných
výrobků. Veřejně
propagovat činnosti
neziskových organizací
zpětně odebírajících
výrobky k opětovnému
použití a podobných
subjektů a zajistit vytvoření
interaktivní veřejně

nehodnoceno

Netýká
se
města.

Město nemá povinnost realizace
Programu předcházení vzn iku
odpadů.

ne

Město poskytuje občanům
informace dané problematiky
a veřejně podporuje
organizace, které se této
činnosti věnují.

částečně
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přístupné sítě (mapy) těchto
organizací a středisek.
Odpovědnost za plnění
POH JČK a
zabezpečení
kontroly

3.7

3.7.1

a)

b)

c)

Povinnosti kraje a obcí při
plnění POH JČK
Jihočeský kraj, obce a
původci odpadů na území
kraje průběžně kontrolují
vytváření podmínek pro
předcházení vzniku opadů a
nakládání s nimi a
naplňování stanovených
cílů, zásad a opatření.
Obce budou průběžně
vyhodnocovat obecní
systém pro nakládání s
komunálními odpady včetně
obalové složky, nakládání se
směsným komunálním
odpadem, systém tříděného
sběru odpadů, systém
nakládání s biologicky
rozložitelnými komunálními
odpady, systém nakládání se
stavebními odpady a
výrobky s ukončenou
životností, pocházejícími od
občanů obce a zapojených
subjektů. V rámci tohoto
vyhodnocování budou
posouzeny kapacitní
možnosti systému nakládání
s odpady a s výrobky s
ukončenou životností a
navrhnuta opatření k jeho
zlepšení. Obce rovněž
vyhodnocují naplňování
opatření Programu
předcházení vzniku odpadů.
Jihočeský kraj bude
průběžně, minimálně v
rámci vyhodnocení POH
JČK, vyhodnocovat systém
nakládání s komunálními
odpady, se směsným
komunálním odpadem,
biologicky rozložitelnými
odpady, nakládání s
obalovými odpady, s
nebezpečnými a ostatními

částečně

Město plní tuto povinnost
pouze z části v rámci
environmentálního vzdělávání
a osvěty.

Město dlouhodobě
vyhodnocuje obecní systém
nakládání s KO. V roce 2015
stanovilo též indikátory,
pomocí kterých bude sledovat
další vývoj OH na území
města.
Podnikatelské subjekty na
území města nejsou
vyhodnocovány.

částečně

nehodnoceno

Netýká
se
města.
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d)

e)

f)

3.7.2

odpady, se stavebními
odpady a s výrobky s
ukončenou životností na
svém území. Bude
vyhodnocen systém
tříděného sběru odpadů a
nakládání s materiálově
využitelnými složkami. V
rámci tohoto vyhodnocování
budou posouzeny kapacitní
možnosti systému nakládání
s odpady a výrobky s
ukončenou životností a
navrhnuta opatření k jeho
zlepšení. Rovněž v rámci
vyhodnocení plánu
odpadového hospodářství
kraje bude vyhodnocena síť
zařízení pro nakládání s
odpady na území kraje.
Kraje rovněž vyhodnocují
naplňování cílů a opatření
Programu předcházení
vzniku odpadů, které jsou
součástí plánu odpadového
hospodářství kraje.
Jihočeský kraj využije
všechny dostupné nástroje a
prostředky k zajištění plnění
POH JČK.
Jihočeský kraj vyhodnocuje
plnění cílů stanovených v
plánu odpadového
hospodářství kraje.
Jihočeský kraj zpracovává
zprávu o stavu plnění POH
JČK, v termínu jedenkrát za
dva roky do 15. listopadu za
uplynulé dvouleté období.
Na základě výsledků
navrhuje další opatření pro
podporu jeho plnění.

Soustava indikátorů k
hodnocení stavu OH kraje
a plnění POH kraje

nehodnoceno

Netýká se POH města.

nehodnoceno

Netýká se POH města.

nehodnoceno

Netýká se POH města.

Indikátory jsou základními ukazateli, kterými je průběžně
hodnocen stav a vývoj odpadového hospodářství v JČK a mají
vazbu na cíle uvedené v závazné části. Na základě potřeby je
možno soustavu indikátorů odpadového hospodářství upravit
nebo rozšířit o další nové doplňkové indikátory. Používají se jak
na úrovni státu, tak jednotlivých krajů, případně menších
územních celků. Indikátory umožňují sledovat plnění
vytyčených cílů POH JČK. Metodiku výpočtu plnění cílů plánů
odpadového hospodářství, její aktualizaci a způsob výpočtu
jednotlivých indikátorů zpracovává ministerstvo.
Soustava indikátorů odpadového hospodářství je zaměřena na
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čtyři hlavní oblasti, ve kterých je realizována a které usnadní
řízení odpadového hospodářství a to bez zásadních změn
metodik pro monitoring ukazatelů ve sledovaném období.
Slouží k průběžnému (dvouletému) vyhodnocování plnění cílů
stanovených v plánech odpadového hospodářství jak na národní,
tak na krajské úrovni.
Slouží k průběžné (roční) informaci o stavu a vývoji základních
ukazatelů odpadového hospodářství jak na národní, tak na
krajské úrovni.

a)

Indikátory cílů

b)

Popisné indikátory

c)

Data pro řízení
odpadového hospodářství,
krizové řízení, plánování,
rozvoj a podporu
odpadového hospodářství

Jedná se o ukazatele sloužící pro sledování nástrojů, které mohou
být při řízení odpadového hospodářství na krajské úrovni
použity a jsou zaměřeny zejména na sledování a vyhodnocování
zařízení pro nakládání s odpady.

d)

Data pro vykazování reporting

Slouží pro plnění reportingových povinností jak na národní, tak i
mezinárodní úrovni.

Zdroj: POH Jihočeského kraje, vlastní šetření
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IV. Směrná část
Ve směrné části plánu odpadového hospodářství je k jednotlivým kapitolám závazné části
zpracován podrobnější rozbor a komentář, který rozvádí proč a z jakých parametrů jsou
navrhovány opatření závazné části. Její součástí je soustava indikátorů, na jejichž základě se
průběžně vyhodnocuje odpadové hospodářství a plnění cílů závazné části POH.
Struktura rozpisu jednotlivých cílů a opatření je v následující tabulce :
Přehled cílů a opatření (programů) k je jich realizaci

Čísla a názvy cílů

Příslušná opatření
(číslo opatření dle
POH JčK)

Technický popis

Potřebné zdroje pro
realizaci
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci (útvar obce)

1.1. Předcházen í vzn iku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
1.2. M inimalizace nepřízn ivých účinků vzn iku odpadů a nakládání s nimi na lidské
zdraví a životní prostředí. Udržitelný ro zvoj společnosti a přiblížení se k evropské
"recyklační společnosti".

1.3. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a
přechod na oběhové hospodářství.
- Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady
(3.3.1.1.a).
- Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku
odpadů s ohledem na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce
komunálních odpadů (3.6.a).
- Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na
předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu např.
zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních
materiálů splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení
vzniku odpadů, zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve
své činnosti použití „druhotných surovin" bezprostředně souvisejících s
konkrétní zakázkou. (3.6.d).
- Zvážit zavedení motivačního systému platby za odpady.
- Podporovat všechny formy dobrovolných aktivit výrobní a nevýrobní
sféry, které vedou k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství
a nebezpečných vlastností.
- Informování občanů obce o možnostech předcházení vzniku odpadů –
zejm. environmentální vzdělávání žáků všech stupňů škol i dospělých
občanů (letáková osvětová kampaň, články v místním periodiku, výukové
programy), podpora domácího kompostování obcí (například příspěvkem na
pořízení domácích kompostérů pro občany), podpora sběru použitého
textilu a šatstva a jeho znovupoužití, podpora organizace bazarů a bleších
trhů a jiné.
- Poplatek dle zákona o odpadech (platba dle objemu SKO), smluvní řešení
služeb pro odpady, úleva z místního poplatku za třídění odpadů.
- Přehledný a průběžně aktualizovaný web s množstvím informací o OH,
pravidelné články v městském periodiku, kontaktní kampaně pro občany
pravidelně ročně či při změnách systému OH, nejméně jeden další způsob
komunikace s občany; komunikace dobrých výsledků systému OH jako
úspěchu obce, komunikace problémů OH obce a jejich řešení
1 Kč na obyv/rok - informační kampaně
Neurčeno - motivační systém platby
2016-2020
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí, odbor investic
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Čísla a názvy cílů

Příslušná opatření
(číslo opatření dle
POH JčK)

Technický popis

Potřebné zdroje pro
realizaci
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci (útvar obce)

Čísla a názvy cílů
Příslušná opatření

2.1. Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru,
plastů, skla a kovů.
2.2. Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň
přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů
jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností
6. Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli
do roku 2020. Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.
- Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady
(3.3.1.1.a).
- Zachovat, rozvíjet a podporovat další rozvoj stávajícího integrovaného
systému třídění komunálních odpadů, včetně jejich obalové složky
(3.3.1.6.1.a).
- Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s
odpady (3.3.1.6.1.b).
Veškeré odpady získané ze separovaného sběru a to PAPÍR, PLAST,
KOVY, SKLO, KOMPOZITNÍ OBALY, budou využity materiálově,
případně energeticky.
-povinnost zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v
obcích jako komunální odpady (s obsahem obalové složky), tj. do skupiny
20 Katalogu odpadů (3.3.1.1 d).
- Hustota sítě infrastruktury OH (sběrná hnízda pro papír, sklo, plasty)
- Průběžné zajišťování volné kapacity nádob/kontejnerů na
shromažďování odděleně shromažďovaných odpadů.
Veškeré odděleně sebrané komunální odpady včetně zbytků po jejich
dotřídění předávat oprávněným osobám k jejich úpravě za tímto účelem
využití.
- Maximálně 200 obyvatel na sběrné hnízdo nebo doplňkově ke sběrným
hnízdům.
- Sběr od prahu domu (nádoby do rodinných domů, pytlový sběr).
- Při pravidelných intervalech výsypu doplnění výsypu o operativní svozy
tříděného odpadu v případě potřeby mimo rámec svozového harmonogramu tak, aby byla k dispozici volná kapacita pro shromažďování (na
základě monitoringu nádob).
- Alternativně svozy tříděného odpadu průběžně při zaplnění nádob, aby
byla k dispozici volná kapacita pro shromažďování a zároveň došlo k
úspoře nákladů na svoz (na základě monitoringu zaplněnosti nádob);
200 tis. Kč/rok - nákup nových a obnova stávajících nádob na tříděné
odpady
100 tis./Kč/rok - mimořádné svozy kontejnerů na tříděné odpady
2016-2020
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí, odbor investic
2.3. SKO (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných
složek a BRKO) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu
určených v souladu s platnou legislativou.
2.4. Snižování množství objemných odpadů uložených na skládku
- Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k
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(číslo opatření dle
POH JčK)

Technický popis

Potřebné zdroje pro
realizaci
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci (útvar obce)

Čísla a názvy cílů

Příslušná opatření
(číslo opatření dle
POH JčK)

zajištění a zvýšení materiálového případně energetického využití odpadů
(zejména směsného komunálního odpadu). V adekvátní míře energeticky
využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití
odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným
spalováním/spoluspalováním či jiným energetickým využitím za
dodržování platné legislativy (3.3.1.1.1.a).
- Připravit systém nakládání s odpady tak, aby dokázal plnit úplný zákaz
skládkování SKO od roku 2024 za současného dodržení hierarchie
nakládání s odpady (3.3.1.1.1.c).
- Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním
odpadem (3.3.1.1.1.b).
- Vybudování zařízení na další úpravu směsného komunálního odpadu
(částečně třídění, drcení), jako možná alternativa pro toto zařízení je
lisovací překládací stanice pro SKO s koncovkou dopravy do spalovny či
jiného zařízení na využití SKO.
- Optimálně hustá síť infrastruktury OH (sběrné dvory/místa) pro
shromažďování a další zpracování (třídění, lisování) odpadů.
15 mil. Kč - stavba zařízení na úpravu SKO
5 mil. Kč - stanice na lisování a překládání SKO
2017-2024
MěÚ Prachatice, kancelář starosty, odbor životního prostředí, odbor
investic
3.1. Snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky tak, aby
podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového
množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995.
15. Snižovat množství BRO z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů
živočišného původu ve SKO, které jsou původem z veřejných
stravovacích zařízení (restaurace) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy
atd.)
16. Správně nakládat s BRO z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty
živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s nakládáním
s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
- Podporovat výstavbu a provoz zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní
rozklad, případně energetické využití a přípravu k energetickému využití
BRO (3.3.1.3. e).
- Hustá síť infrastruktury OH (shromažďování bioodpadů).
- Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky
rozložitelných odpadů (3.3.1.3. a).
- Informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému
nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru
BRO a o nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech
prevence a minimalizace vzniku BRO. Minimálně jednou ročně zveřejnit
kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce.
- Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a
obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů (3.3.1.3.d).
- V rámci možností neustále provozovat a posilovat oddělený sběr
bioodpadů (hnědé kontejnery).
b) V rámci provozu sběrného dvoru samostatně sbírat biologicky
rozložitelné (kompostovatelné) odpady.
- V rámci provozu sběrného dvoru samostatně sbírat dřevní
odpady.

www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627
Stránka 44 z 54

Technický popis

Potřebné zdroje pro
realizaci
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci (útvar obce)

Čísla a názvy cílů
Příslušná opatření
(číslo opatření dle
POH JčK)

Technický popis

Potřebné zdroje pro
realizaci

- Podporovat vytvoření systému pravidelného sběru a svozu biologicky
rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů
živočišného původu do schválených zpracovatelských zařízení, zejména
bioplynových stanic a kompostáren.
- Podporovat sběr a rozvoj systému použitých stolních olejů a tuků
původem z veřejných stravovacích zařízení, centrálních kuchyní a
domácností.
- Celoplošná dostupnost pravidelného svozu bioodpadů od prahu domu v
rodinné zástavbě (bionádoby nebo pytle) s četností alespoň 1x 14 dní v
sezóně a 1x měsíc mimo sezónu, v sídlištní zástavbě dostupnost
shromažďování bioodpadů v separačních hnízdech.
- Zajištění materiálového zpracování a využití BRO a BRKO včetně
dřevního odpadu.
- Zajištění dostatečné informovanosti občanů o možnostech domácího,
komunitního a obecního kompostování.
Dle skutečnosti.
V roce 2016 - 800 tis. Kč/rok - shromažďování a svoz BRKO
800 tis. Kč/rok - provoz kompostárny
20 tis. Kč/rok - doplnění a obnova nádob na bioodpady.
2016-2024
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí
Technické služby Prachatice s.r.o.
4.1. Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k
opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a
jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů
14. Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s
obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.
- Podporovat používání recyklátů splňujících požadované stavební normy,
jako náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované
z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky možné (3.3.1.4.a).
- Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s
výjimkou výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností.
(3.3.1.4.b).
- U stavebních a kolaudačních řízení požadovat předložení bilance
vznikajících stavebních a demoličních odpadů a konkrétní způsob
nakládání s těmito odpady.
- Prohloubit systém nakládání se stavebními a demoličními odpady od
občanů v rámci systému nakládání s komunálními odpady.
- Zajistit plochu pro dočasné shromažďování stavebních a demoličních
odpadů vhodných k recyklaci.
- Odpady z azbestu shromažďovat odděleně a nakládat s nimi dle
platné legislativy, především dle hygienických podmínek.
V rámci realizace a rekonstrukcí staveb využívat recyklované stavební a
demoliční odpady.
Při environmentální výchově občanů upozorňovat na správné nakládání se
stavebními a demoličními odpady včetně nebezpečných, se zvláštním
důrazem na nakládání s odpady s obsahem azbestu (např. eternit).
Stavební a demoliční odpady od občanů budou shromažďovány ve
sběrném dvoru a podle potřeby budou předávány recyklační firmě.
4 mil. Kč - stavba zpevněné plochy
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2016 - 2020
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí, odbor investic, stavební odbor
5.1. Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
5.2. Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.
5.3. Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady
na lidské zdraví a životní prostředí.
9. Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.
- Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady
(3.3.1.1.a).
- Motivace veřejnosti k oddělenému sběru nebezpečných složek
komunálních odpadů (3.3.1.5.a).
- Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu
nebezpečných vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí
(3.3.1.5.b).
- Zabraňovat míšení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a
skladování s ohledem na jejich následné využití (3.3.1.8.b).
- Kvalitně vybavený sběrný dvůr či sběrné místo pro sběr všech
komunálních nebezpečných odpadů.
Zajištění dostatečného množství nádob a kontejnerů na nebezpečné
odpady odkládané na sběrný dvůr.
- Zabránit smíchání jednotlivých druhů přijatých nebezpečných
odpadů.
- Při předávání nebezpečných odpadů oprávněným osobám
upřednostňovat materiálové a energetické využití nebezpečných odpadů
před jejich odstraněním.
- Přehledný a průběžně aktualizovaný web s množstvím informací o OH,
pravidelné články v městském periodiku.
- Kontaktní kampaně pro občany pravidelně ročně či při změnách systému
OH. Nejméně jeden další způsob komunikace s občany.
- Komunikace dobrých výsledků systému OH jako úspěchu obce,
komunikace problémů OH obce a jejich řešení.
1 Kč/obyv./rok - environmentální vzdělávání občanů
2016-2020
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí
7.1. Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a
elektronických zařízení.
7.2. Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a
akumulátorů.
7.3. Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou
životností (autovraků).
7.4. Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
- Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného
odběru, například s ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných dat,
dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele v souladu s legislativou nebo
realizaci osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení množství
odděleně sebraného elektrozařízení (3.3.1.6.2.a).
- Podporovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení,
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Technický popis
Potřebné zdroje pro
realizaci
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci (útvar obce)
Číslo a název cíle
Příslušná opatření
(číslo opatření dle
POH JčK)

Technický popis
Potřebné zdroje pro
realizaci
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci (útvar obce)
Číslo a název cíle
Příslušná opatření
(číslo opatření dle
POH JčK)
Technický popis
Potřebné zdroje pro
realizaci
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci (útvar obce)

zejména malá elektrozařízení (3.3.1.6.2.b).
- Dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním opětovného
použití elektrozařízení ze strany státních i soukromých institucí
(3.3.1.6.2.d ).
- Podporovat systémy sběru a zpracování vybraných vozidel s ukončenou
životností (autovraků) včetně informační podpory (3.3.1.6.4.a).
- Podporovat posilování vazby sběrné sítě odpadních pneumatik na obecní
systémy nakládání s komunálními odpady (3.3.1.6.5.a).
- Dostatečně hustá síť infrastruktury OH (shromažďování OEEZ, baterií)
max. 1000 obyvatel na1 nádobu
- Zintenzivnit informační kampaně.
1 Kč/obyv./rok
2016-2020
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí
8. Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních
odpadních vod.
- Podporovat osvětové kampaně zaměřené zejména na obyvatelstvo, k
odstraňování léčiv, chemických prostředků a odpadů v souladu s právními
předpisy v této oblasti tj. odstraňování mimo kanalizační sítě odevzdáním
do lékárny (3.3.1.7.a).
- Zvýšit využití kalů z ČOV zejména v zemědělství, pro rekultivace,
kompostování a výrobu energie, zvyšovat energetické využití bioplynu z
čistíren odpadních vod s odpovídající produkcí kalů.
Modernizace kalového hospodářství ČOV tak, aby se čistírenské kaly v
max. možné míře využívaly materiálově či energeticky, případně se
kompostovaly před využitím v zemědělství.
Neurčeny
2016-2020
MěÚ Prachatice, odbor komunálních služeb
10. Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze
zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí.
- S odpady ze zdravotnické a veterinární péče s nebezpečnými vlastnostmi
nakládat dle hierarchie nakládání s odpady a dle dostupných technologií s
upřednostněním nejlepších dostupných technik.
- Zabezpečit důsledné třídění ostatních odpadů ze zdravotnických,
veterinárních a jím podobných zařízení od odpadů nebezpečných.
V rámci provozu sběrného dvoru zajistit důsledné třídění zdravotnických a
veterinárních odpadů, včetně zajištění jejich využití či zneškodnění v
souladu s platnou legislativou.
Neurčeny
2016-2020
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí
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Čísla a názvy cílů

Příslušná opatření
(číslo opatření dle
POH JčK)

Technický popis
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11. Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných
bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a
odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby
dekontaminovat.
12. Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení
oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.
13. Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a
jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí.
- Obce a původci odpadů mají za povinnost lehce kontaminovaná
zařízení a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů a objemem
náplně menším než 5 l předat oprávněným osobám k nakládání s tímto
druhem odpadu nebo dekontaminovat nejdéle do konce roku 2025
(3.3.2.1.a).
- Podporovat informační kampaně zaměřené na výskyt perzistentních
organických znečišťujících látek v odpadech (3.3.2.2.a)
V rámci environmentálního vzdělávání občanů upozornit na existenci
odpadů s obsahem PCB a POPs látek, včetně jejich účinků na lidské zdraví
a životní prostředí.
V případě výskytu odpadů s obsahem PCB zajistit jejich likvidaci v
souladu s platnou legislativou nejpozději do konce roku 2025.
1 Kč/obyv./rok
2016-2020
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí
17. Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na
materiály za účelem náhrady primárních surovin.
- Podporovat rozšiřování počtu míst zpětného odběru výrobků s
ukončenou životností v rámci systémů zpětného odběru a rozšířené
odpovědnosti výrobců, za účelem získání většího množství surovin
strategických vzácných kovů.
- Zvýšit kontrolní činnost v oblasti výkupu kovových odpadů.
V rámci provozu sběrného dvoru důsledné třídit kovové odpady, včetně
zajištění předání oprávněným osobám k materiálovému využití.
Neurčeny
2016-2020
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí
18. Zlepšení kvality OH v obci, optimalizace OH a snížení rizik.
19. Vytvoření efektivní sítě zařízení k nakládání s odpady na území města.

Číslo a název cíle

Příslušná opatření
(číslo opatření dle
POH JčK)

20. Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
21. Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu
určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
- Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH JČK a dostupných
informací stanovovat potřebná zařízení pro nakládání s odpady (3.4.a).
- Optimálně nastavit systém a logistiku sběru a svozu odpadů (směsného
komunálního odpadu, vytříděných složek komunálních odpadů,
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Technický popis

objemného nebo nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z
veřejných prostranství a čištění veřejných prostranství) (3.5.e).
- Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání do obecních systémů nakládání s odpady (3.5.c).
- Efektivně zapojit veřejnost do programů a akcí vedoucích k formování
pozitivního postoje k udržení čistoty prostředí a správného nakládání s
odpady (3.5.a.).
- Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za
aktivity spojené s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená (3.5.d).
- V maximální míře využívat stávající systémy nakládání s odpady.
- nová zařízení navrhovat v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a
technologiemi.
- Preferovat integrované systémy nakládání s odpady, za předpokladu
zajištění logistiky a odbytu výstupů a předpokladu ekonomické
rentability.
- Sběrný dvůr má být akt ivně zapojen do systému zpětného odběru vybraných
výrobků.

- Informovat občany o možnostech zpětného odběru vybraných výrobků
na území města,o možnostech odkládání biologicky rozložitelných odpadů
a využitelných složek komunálního odpadu na místa určená, o možnostech
odkládání dalších odpadů ve sběrném dvoru.
100 tis. Kč - Nákup nádob, případně pytlů na tříděné odpady
500 tis. Kč - Čipový systém s váhou na svozové vozidlo
2016-2024

Potřebné zdroje pro
realizaci
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí, odbor komunálních služeb,
realizaci (útvar obce)
Městská policie Prachatice
Zdroj: Metodický návod pro zpracování POH obce, POH Jihočeského kraje, vlastní šetření

3.

Charakter

Plán odpadového hospodářství je zpracován samostatně pro město Prachatice na 5 let,
tj. na období od 2016 do 2020 (s výhledem do roku 2024). Určuje hlavní priority odpadového
hospodářství města Prachatice na stanovené časové období a bude sloužit jako závazný
dokument při realizaci jednotlivých stanovených cílů a opatření.
4.

Zdůvodnění potřeby pořízení

Plán odpadového hospodářství města Prachatice se zpracovává za účelem předcházení
vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a nakládání s nimi
podle zákona o odpadech a zákona o obalech a dalších souvisejících předpisů, v souladu
s principy udržitelného rozvoje. Dokument obsahuje vyhodnocení stavu odpadového
hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů a nakládání s odpady, stanovení
cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných
vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňo vání. Plán odpadového hospodářství obce
respektuje priority České republiky v oblasti ochrany životního prostředí.
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5.

Základní principy a postupy (etapy) řešení

Výchozími podklady pro zpracování POH města Prachatice byly plány odpadového
hospodářství vyšších stupňů a vybrané schválené koncepční dokumenty města Prachatice,
zejména:







Plán odpadového hospodářství České republiky
Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje
Strategický plán města Prachatice pro období let 2015 – 2022
Plán odpadového hospodářství města Prachatice (2005 - 2010)
Obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 3/2015 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému
nakládání se stavebním odpadem
Obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 5/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Pro účely zpracování POH byla využita data z evidence odpadů, vedené v souladu se
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
vykazovaná původcem za období 2011 – 2015. Při zpracování POH bylo postupováno dle
Metodického návodu odboru odpadů MŽP ČR vydaného v prosinci 2015.
Zpracovatelem POH města Prachatice jsou na základě výběrového řízení Technické
služby Prachatice s.r.o. se sídlem Krumlovská 749, 383 01 Prachatice, jmenovitě Ing. Josef
Starý a Ing. Rostislav Eichner.
6.

Hlavní cíle

Hlavním cílem POH města Prachatice je navrhnout takový integrovaný systém
nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové využívání
odpadů před jejich odstraněním a zároveň bude podkladem pro koncepční činnosti
uskutečňované na území města. Zároveň musí být zachována environmentální, sociální a
ekonomická rovnováha včetně zachování standardů ochrany lidského zdraví.
Jednotlivé cíle POH města pro období 2016-2020 jsou stanoveny v Závazné části POH
města Prachatice a vycházejí ze Závazné části POH JČK.
Hlavní priority odpadového hospodářství POH města pro období 2016 - 2020:



Předcházení vzniku odpadů a opětovné použití výrobků s ukončenou životností.
Kvalitní recyklace a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické) a to
především ve vazbě na průmyslové segmenty v regionu.



Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) a
ostatními biologicky rozložitelnými odpady (BRO) na území města, s důrazem na
oddělený sběr.
Omezení skládkování neupraveného komunálního odpadu na území města.
Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního
prostředí.
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7.

Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na vynaložené náklady a ekonomickou
a sociální udržitelnost.
Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového hospodářství v Prachaticích.

Přehled uvažovaných variant řešení

POH města Prachatice není zpracován ve více variantách, opatření k dosažení cílů
POH jsou stanoveny z části v obecné rovině, neboť další vývoj odpadového hospodářství
města Prachatice je značně závislý na celkovém vývoji OH větších celků (Oblast Prácheňska,
Jihočeský kraj).
8.

Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví s jinými zámě ry

Zpracovateli nejsou známy další koncepce, se kterými by navržený Plán odpadového
hospodářství města Prachatice pro období let 2016 – 2020 mohl vyvolat kumulaci vlivů na
životní prostředí či veřejné zdraví.
POH města Prachatice respektuje plány odpadového hospodářství vyšších stupňů.
POH ČR a POH JČK, a schválené koncepční dokumenty města Prachatice.
9.

Předpokládaný te rmín dokončení

Návrh Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 – 2020 je
prakticky dokončen, následně bude předložen k projednání Radě města Prachatice a dále
Zastupitelstvu města Prachatice. Zapracovány budou případné požadavky uvedených orgánů.
Zpracovaný POH, může být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž
základě byl zpracován. Důvodem ke změně mohou být legislativní změny s dopadem na
odpadové hospodářství, systémové změny v organizaci odpadového hospodářství města,
případné zásadní změny v POH Jihočeského kraje nebo POH ČR.
10.

Návrhové období

Plán odpadového hospodářství je zpracován samostatně pro město Prachatice na 5 let,
tj. na období od 2016 do 2020 (s výhledem do roku 2024).
11.

Způsob schvalování

Dne 3.6.2016 byl zpracovaný návrh POH města Prachatice na období let 2016 – 2020
předložen k posouzení Krajskému úřadu – Jihočeský kraj v souladu s § 44 odst.9 zákona o
odpadech. Krajský úřad předložený návrh prostudoval a ve své působnosti dle ustanovení §
78 odst. 2 písm. s) sdělil, že nemá žádné připomínky ani návrhy na jeho úpravu či doplnění.
Následně bude POH města Prachatice na období let 2016 – 2020 projednán Radou
města Prachatice a na zasedání Zastupitelstva města Prachatice.
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C.

ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ

1.

Vymezení dotčeného území

POH města Prachatice na období let 2016 – 2020 bude zpracován a schválen pro celé
území města Prachatice tvořené osmi katastrálními územími: Prachatice, Staré Prachatice,
Libínské Sedlo, Perlovice, Kahov, Oseky, Volovice, Stádla o celkové výměře 3 892 ha.
Jedná se o tyto místní části: Kahov, Libínské Sedlo, Městská Lhotka, Oseky, Ostrov,
Perlovice, Podolí, Prachatice I, Prachatice II, Stádla, Staré Prachatice, Volovice.
2.

Výčet dotčených úze mních samos právných celků, které mohou být koncepcí
ovlivněny

POH města Prachatice na období let 2016 – 2020 se bude dotýkat pouze území města
Prachatice, tedy místních částí: Kahov, Libínské Sedlo, Městská Lhotka, Oseky, Ostrov,
Perlovice, Podolí, Prachatice I, Prachatice II, Stádla, Staré Prachatice, Volovice.
3.

Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčené m území

Zeměpisná poloha města je 48°58'40'' severní šířky a 14°00'46'' východní délky.
Město Prachatice leží v jihozápadní příhraniční části České republiky a patří do oblasti
Jihočeského kraje a Šumavy. Město je přirozeným centrem regionu, jak z hlediska veřejné a
státní správy, tak také z pohledu hospodářského. Z hlediska hospodářského rozvoje patří však
tento region mezi hospodářsky slabší, charakterizované nižší životní úrovní s nízkou hustotou
osídlení.
Dle geomorfologického členění je město součástí celku Šumavské podhůří, resp.
jejího podcelku Prachatická hornatina. Okolí města je tvořeno podhorskou vrchovinou
s dominantním vrcholem Libína (1096 m.n.m.) která plynule přechází v horské pásmo
Šumavy. Geologicky patří toto území k moldanubiku (šumavskému moldanubiku a
moldanubickému plutonu). Moldanubikum je nejintenzivnější metamorfovanou jednotkou
Českého masívu. Geologické podloží Prachatic tvoří převážně části biotické a silimanitbiotitické pararuly. V jejich nadloží se nachází eluvia (zvětraliny) a kvartérní deluviální
(svahové) sedimenty převážně charakteru písčitých a písčitojílovitých hlín. Na území města
se nachází dva lomy na stavební kámen a to lom Kobylí Hora a lom Pod Libínem.
Nadmořská výška (Prachatice 565 m.n.m.) společně s velkou členitostí reliefu výrazně
ovlivňují klima. Z klimatického hlediska patří Prachatice do oblasti B (mírně teplé), okrsku
B8 (mírně teplý, vrchovinový). Průměrné zimní teploty činí od -5 do -9 C, průměrné letní
teploty se pohybují od 13 do 17 C. Roční úhrn srážek činí 550 mm až 750 mm. Převládající
směry větrů jsou západní a jihozápadní.
Městem protéká Živný potok a Feferský potok, západně od města se nachází řeka Blanice a
Husinecká přehrada. Životní prostředí v rámci území města Prachatice je obecně
charakterizováno a vnímáno jako kvalitní.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou na území města z důvodu evropského
kontextu nejzásadnější území Natura 2000:
Statut území
Evropsky významná lokalita

Název území
CZ0310014 Libín

Katastrální území
Prachatice
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Evropsky významná lokalita
Evropsky významná lokalita

CZ0313820 Prachatice - kostel
CZ0314024 Šumava

Prachatice
Libínské Sedlo

Ptačí oblasti nejsou na území města vymezeny.
Dalšími útvary významnými z hlediska ochrany přírody a krajiny na území města jsou:
Název útvaru
Irů dvůr
Libín
Skalka
Stádla
Upolíny

Statut území
Přírodní památka
Přírodní rezervace
Přírodní památka
Přírodní památka
Přírodní památka

Katastrální území
Prachatice
Prachatice
Prachatice
Stádla
Prachatice

Z celkové výměry správního území města 3 892 ha je k zemědělským účelům
využíváno 1 202 ha. Do této kategorie je zahrnuta orná půda, zahrady, ovocné sady a trvalé
travní porosty.
Nezemědělská půda je zastoupena zejména lesními plochami, které zaujímají 2 019
ha, tj. 51,87% správního území. Mezi nezemědělskou půdu jsou dále zahrnuty vodní plochy
o rozloze 28 ha, zastavěné plochy a nádvoří 71 ha a ostatní plochy 571 ha.
4.

Stávající problémy životního prostředí v dotčeném úze mí

Životní prostředí v rámci správního území města je kvalitní, nicméně nezbytné je
věnovat mu potřebnou péči za účelem zachování a zlepšení jeho stavu. Udržení kvalitního
životního prostředí je nezbytným předpokladem pro trvalou udržitelnost rozvoje, která je
zájmem města. Současně bezprostředně ovlivňuje kvalitu života i cestovní ruch.
Nezbytný v rámci města je důraz i na odpadové hospodářství, péči o sídelní zeleň
a zachování esteticky vyvážené, ekologicky stabilní a produkční krajiny.
V souvislosti se zachováním esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny je
prioritou města nezhoršení stavu evropsky významných lokalit, dalších plošných útvarů
významných z hlediska ochrany přírody a krajiny a volné krajiny vůbec.
D.

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYM EZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

PROSTŘEDÍ

POH města Prachatice na období let 2016 – 2020 nepřinese negativní vlivy na životní
prostředí ani veřejné zdraví, neboť to by bylo proti jeho smyslu.
Město Prachatice, jakožto malé sídlo, vnímá kvalitní životní prostředí jako jednu ze
svých výhod oproti větším městům. Udržení kvalitního životního prostředí je nezbytným
předpokladem pro trvalou udržitelnost rozvoje, která je zájmem města. Současně
bezprostředně ovlivňuje kvalitu života i cestovní ruch. Kvalitní životní prostředí je tak jedním
z předpokladů pro konkurenceschopnost města a proto je cílem města jej udržet do budoucna.
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E.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1.

Výčet možných vlivů koncepce přesahující hranice České republiky

POH města Prachatice na období let 2016 – 2020 nepřinese žádné vlivy přesahující
hranice České republiky.
2.

Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
Údaje v tomto oznámení pro své posouzení nevyžadují mapovou dokumentaci.

Součástí POH města Prachatice je mapa ilustrující umístění území města v širších
souvislostech, členění území města na katastrální území.
3.

Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí
a veřejné zdraví
Žádné další doplňující údaje.

4.

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
Přikládáme v příloze.

Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice

Příloha:
-

stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
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