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1 Úvod
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje byl schválen dne 22. 2. 2005 a jeho
Závazná část byla vydána formou obecně závazné vyhlášky, která vstoupila v platnost dne
22.3.2005.
Vlastní zpracování Plánu proběhlo v roce 2004 a podkladem pro jeho zpracování byla
Krajská koncepce hospodaření s odpady Plzeňského kraje a data z evidence odpadů
Plzeňského kraje a způsoby nakládání s nimi z období 1998 – 2001, zčásti i data za rok
2002.
POH Plzeňského kraje převzal cílové hodnoty stanovené závaznou částí POH České
republiky a rozpracoval jednotlivé cíle v podobě konkrétních opatření do podmínek krajů.
Většina cílů má stanoven indikátor, pomocí kterého lze aktuálně vyhodnocovat stav plnění
konkrétního cíle.
V podmínkách krajů jsou POH vyhodnocovány průběžně vždy k 15.11. za uplynulý
kalendářní rok. Ke způsobu vyhodnocování bylo ze strany MŽP (VÚV – CeHO) vydáno
„Matematické vyjádření soustavy indikátorů odpadového hospodářství“ (aktualizace k 30. 6.
2011).
Vzhledem k tomu, že POH Plzeňského kraje byl schválen až v roce 2005, povinnost
vyhodnocovat každoročně POH kraje vznikla prvně až za rok 2005. Plzeňský kraj má
k dispozici vyhodnocení dat i za roky 2002 – 2004, ze kterých je v tomto dokumentu rovněž
čerpáno.
Předmětem hodnocení je vývoj celkové produkce odpadů a nakládání s nimi v roce
2011 v návaznosti na situaci z předchozích let, která byla hodnocena v POH kraje a ve
Vyhodnocení POH Plzeňského kraje za roky 2002 – 2010“. Hodnocení taktéž zjišťuje
skutečný stav odpadového hospodářství a trendy, kterými se ubírá plnění jednotlivých cílů
nebo realizace pilotních projektů stanovených pro úspěšnou realizaci systému nakládání
s odpady v kraji.
Zpráva o vyhodnocení plnění POH Plzeňského kraje reaguje rovněž na aktuální vývoj
legislativy v oblasti nakládání s odpady a zejména situaci v podmínkách zavádění zpětného
odběru některých výrobků, což má přímý dopad na některé cíle a jejich indikátory.
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2 Analytická část
Údaje o produkci odpadů byly získány prostřednictvím evidencí odpadů
vykazovaných původci odpadů a po zpracování těchto údajů v obcích s rozšířenou
působností státní správy v Plzeňském kraji.
V souladu s aktualizací dokumentu „Matematické vyjádření soustavy indikátorů
odpadového hospodářství (aktualizace k 30. 6. 2011)“ se do následujících hodnot
produkce a nakládání s odpady v roce 2010 a dalších nezapočítávají množství
produkce a nakládání s odpadem 20 03 04 (kal ze septiků a žump) a množství
produkce u odpadů s kat. č. 16 01 04 a 16 01 06 (autovraky). Dále jsou odečteny
hodnoty množství komunálních odpadů u firem (ohlašovatelů), které v evidenci
vykázaly, že jsou zapojeny do systému svozu komunálních odpadů stanoveného obcí.
Do produkce jsou v souladu s touto metodikou přičteny odpady z krajské databáze, u
nichž byl vykázán kód nakládání BN30 a partnerem byl současně občan obce.
Pomocí celostátní databáze poskytnuté Ministerstvem životního prostředí bylo
možno dopočítat produkce odpadů od firem, které nedosáhli množství limitu
produkce, stanoveného zákonem pro zaslání ročního hlášení nebo toto hlášení
nezaslaly, i když limit pro ohlašování splnily.
Na základě zkušeností se zpracováním koncepce a plánu OH a objektivního
posouzení reálnosti některých evidovaných údajů byly zpracovatelem vyhodnocení
provedeny korekce a nadále bylo pracováno s verifikovanými daty. Každá provedená oprava
je doplněna komentářem (příloha č. 3).

2.1 Produkce odpadů v kraji v členění dle skupin odpadů
Pro vyhodnocení stavu průběžného plnění cílů Plánu odpadového hospodářství
Plzeňského kraje byly shromážděny údaje o produkci odpadů za rok 2011. Vzhledem k
tomu, že POH Plzeňského kraje vyhodnotil data za roky 1998 – 2001, a následné
vyhodnocení POH Plzeňského kraje bylo provedeno za roky 2002, 2003 a 2004 u většiny
ukazatelů, je možná návaznost ve sledování produkce a vybraných parametrů úrovně
třídění, využívání nebo odstraňování odpadů.
Tab č. 1 Celková produkce odpadů v Plzeňském kraji za období 1998 - 2011 v tunách
členěno na ostatní a nebezpečné
Rok
Nebezpečné
Ostatní
Celkem
1998
134 413
1 681 206
1 815 620
1999
154 009
1 596 356
1 750 365
2000
229 747
1 831 139
2 060 886
2001
280 738
1 426 126
1 706 865
2002
116 502
1 580 897
1 697 400
2003
104 531
1 439 426
1 543 957
2004
182 396
1 823 336
2 005 732
2005
94 106
1 784 719
1 878 824
2006
104 759
1 859 257
1 964 016
2007
113 075
1 855 168
1 968 243
2008
64 967
1 921 639
1 986 606
2009
45 569
1 821 301
1 867 870
2010
51 733
1 698 386
1 750 119
2011
47 244
1 711 125
1 758 369
Produkce vlastní nebezpečných odpadů v Plzeňském kraji činila v roce 2011
36 302,33 t/rok, po dopočtení produkce odpadů od subjektů, které nedosáhly množství limitu
Imagine the result
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produkce stanoveného zákonem pro zaslání ročního hlášení nebo toto hlášení nezaslaly, i
když limit pro ohlašování splnily, a po přičtení odpadů evidovaných pod kódem BN30 u nichž
byl jako partner uveden občan obce činí výsledná hodnota nebezpečných odpadů za rok
2011 v plzeňském kraji 47 243,66 t/rok.
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Graf č. 1 Celková produkce odpadů a produkce ostatních odpadů v Plzeňském kraji
v letech 1998 – 2011

Graf č. 2 Produkce nebezpečných odpadů v Plzeňském kraji v letech 1998 – 2011

Tab č. 2 Celková produkce odpadů v Plzeňském kraji za rok 2011 v členění dle ORP
Ostatní
Nebezpečné
Celkem
ORP
odpady
odpady
[ t/rok ]
[ t/rok ]
[ t/rok ]
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Blovice
Domažlice
Horažďovice
Horšovský Týn
Klatovy
Kralovice
Nepomuk
Nýřany
Plzeň
Přeštice
Rokycany
Stod
Stříbro
Sušice
Tachov
Celkem

7 931,775
46 922,311
11 162,181
26 256,476
61 509,147
56 618,922
10 109,890
79 739,792
830 448,301
23 098,749
353 288,044
26 044,953
91 884,230
31 043,941
55 066,786
1 711 125,499

519,633
1 636,446
501,644
392,692
3 247,561
533,808
1 420,554
5 578,297
18 123,586
1 001,208
7 798,465
1 020,573
2 913,090
605,339
1 950,760
47 243,656

8 451,408
48 558,757
11 663,826
26 649,169
64 756,708
57 152,729
11 530,445
85 318,090
848 571,887
24 099,957
361 086,509
27 065,526
94 797,319
31 649,280
57 017,546
1 758 369,155

Míra produkce odpadů v jednotlivých obcích s rozšířenou působností výkonu veřejné
zprávy (ORP) v Plzeňském kraji je znázorněna v následujícím grafu.
Graf č. 3 Celková produkce odpadů v Plzeňském kraji za rok 2011 v členění dle ORP

Pro lepší názornost jsou uvedeny ORP s nejvyšší produkcí odpadů z dlouhodobého
hlediska (Plzeň, Klatovy, Rokycany, Tachov, Nýřany, Přeštice, Stříbro a Kralovice)
v samostatném grafu na následující stránce.
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Graf č. 4 Srovnání celkové produkce vlastní odpadů v ORP Rokycany, Klatovy, Plzeň,
Nýřany, Kralovice, Přeštice, Stříbro a Tachov v letech 2002 – 2011

Graf č. 5 Srovnání produkce odpadů v ORP Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský
Týn, Nepomuk, Stod a Sušice v letech 2002 – 2011
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Výkyvy produkce odpadů v jednotlivých ORP v posledních letech jsou způsobeny
zejména realizací staveb ŽSD a.s. souvisejících s modernizací železničních koridorů a s tím
související produkcí odpadu kat. č. 17 05 04 - zemina a kamení. V letech 2008 - 2010 to byla
realizace stavby „Optimalizace železničního koridoru Plzeň–Stříbro“, v letech 2010 a 2011
došlo k realizace stavby „Optimalizace železničního koridoru Stříbro–Planá u Mariánských
Lázní“, obojí v ORP Stříbro. Nárůst ve sledovaném roce 2011 v ORP Rokycany je
důsledkem stavebních prací na rekonstrukci vlakové trati Rokycany – Beroun.
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Tab č. 3 Srovnání produkce komunálního odpadu v Plzeňském kraji v letech 2002 – 2011
Kat. číslo

Název druhu odpadu

2002

2003

2004

20 01 01

Papír a lepenka

8 270,36

5 992,04

8 521,31

11 204,33

2005

2006
9 524,78

12 713,19

2007

12 713,19

2008

14 413,06

2009

11 289,02

2010

13 038,168

2011

20 01 02

Sklo

6 504,51

2 267,12

7 670,69

6 999,84

5 511,65

7 055,08

6 849,92

3 986,58

5 144,59

5 635,412

20 01 08

Biol. rozl. odpad z kuchy ní

255,83

253,42

250,29

401,07

469,54

493,57

678,32

499,44

922,24

881,758

20 01 10

Oděv y

289,03

191,79

144,27

441,74

467,61

533,41

586,08

283,47

409,00

471,731

20 01 11

Textilní materiály

57,49

52,84

23,04

54,27

30,48

59,43

15,49

37,11

85,67

276,614

20 01 13*

Rozpouštědla

2,56

1,44

1,83

2,56

3,02

5,05

26,16

10,40

8,10

9,925

20 01 14*

Ky seliny

1,54

0,67

0,48

0,67

1,00

0,49

0,38

0,44

0,58

0,893

20 01 15*

Zásady

143,44

148,71

106,43

78,36

208,61

83,18

0,25

0,02

0,15

0,218

20 01 17*

Fotochemikálie

0,99

1,76

0,59

0,12

0,11

0,34

0,12

0,24

0,26

0,403

20 01 19*

Pesticidy

0,77

0,91

1,06

1,21

0,79

1,24

0,87

0,55

0,83

0,236

20 01 21*

Zářiv ky a odpad s obs. Hg

54,97

31,93

38,76

27,49

32,71

24,05

34,15

8,29

5,08

9,614

20 01 23*

Zařízení s f reony - lednice

389,00

598,51

494,66

2 197,51

164,04

216,19

103,46

111,92

1 013,81

1 355,722

20 01 25

Jedlý olej a tuk

524,29

105,85

178,86

160,78

80,71

106,87

109,13

58,56

138,31

176,406

20 01 26*

Olej a tuk neuv . pod 20 01 25

10,41

6,72

9,62

2,57

2,61

1,58

1,37

5,69

11,31

9,876

20 01 27*

Barv y , lepidla, pry skyřice

87,78

75,47

108,03

108,07

107,58

116,40

150,15

122,39

122,82

143,065

20 01 28

Barv y , lep. neuv . pod 20 01 27

0,06

0,18

0,08

0,11

0,76

0,00

0,30

0,01

0,02

0,082

20 01 29*

Detergenty obs. neb. látky

0,59

0,44

0,73

0,89

14,98

0,88

1,46

2,67

2,06

0,925
0,000

20 01 30

Detergenty n. pod 20 01 29

0,00

0,00

5,03

0,03

0,96

0,22

0,00

0,00

0,00

20 01 31*

Nepoužitelná cy tostatika

0,74

33,41

0,29

0,17

0,22

0,53

0,232

0,123

0,07

0,059

20 01 32*

Jiná léčiv a n. pod 20 01 31

1,28

1,93

1,75

0,00

4,80

10,19

8,038

10,948

14,89

12,830

20 01 32

Jiná léčiv a n. pod 20 01 31

20 01 33*

Baterie a akumulátory

20 01 34*

Baterie a ak. n. pod 20 01 33

0,00

0,00

0,00

3,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

133,24

94,37

86,03

108,45

114,89

92,82

26,50

29,65

16,78

13,661

0,34

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,03

0,00

0,000

20 01 34

Baterie a ak. n. pod 20 01 33

4,21

1,12

0,67

1,42

0,49

0,80

0,63

3,03

8,05

0,044

20 01 35*

Vy řazené el. zařízení obs. n.l.

370,45

754,80

439,41

498,03

597,16

225,25

259,96

193,11

98,08

126,840

20 01 36*

Vy řaz. el. zař. bez neb. v last.

0,24

0,02

3,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

0,000
1 091,595

20 01 36

Vy řaz. el. zař. bez neb. v last.

306,66

668,99

419,42

781,52

687,99

477,14

439,84

536,94

842,95

20 01 37*

Dřev o obs. nebezpečné látky

6,93

0,12

0,00

0,66

0,05

0,00

0,00

0,42

0,69

0,100

20 01 38

Dřev o neuv edné pod 20 01 37

357,25

553,02

773,96

388,78

54,93

505,14

194,36

202,21

444,17

825,534

20 01 39

Plasty

4 375,59

1 557,19

2 393,19

2 912,05

3 189,54

4 191,38

3 549,75

3 704,37

4 510,84

4 917,881

20 01 40

Kov y

7 708,27

12 703,75

5 695,22

9 527,71

7 974,12

4 940,38

3 911,78

2 313,89

13 035,59

15 464,799

20 01 41

Odpady z čištění komínů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000
0,308

20 01 99

Další f rakce jinak blíže neurč.

246,02

187,74

204,03

35,97

8,03

3,04

0,00

0,00

0,37

20 01 99*

Další f rakce jinak blíže neurč.

0,27

14,41

0,31

0,00

0,00

0,06

0,00

0,18

0,00

0,000

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

1 705,56

3 246,15

3 900,62

2 649,25

3 755,75

4 766,28

4 788,91

6 094,38

8 649,09

10 934,602

20 02 02

Zemina a kameny

9 627,62

15 337,38

21 608,70

20 370,45

3 059,81

12 217,40

10 824,65

7 402,91

3 576,71

6 083,070

20 02 03

Jiný biologicky nerozlož. odpad

1 215,27

1 151,70

2 640,95

511,11

481,27

822,79

773,10

1 494,51

1 373,47

1 218,400

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 02

Odpad z tržišť

1 410,31

1 447,22

2 432,10

2 336,08

2 216,77

1 179,79

910,07

316,90

680,07

491,500

20 03 03

Uliční smetky

2 590,62

2 429,24

2 671,34

2 593,73

1 792,57

2 239,49

1 576,93

1 612,04

1 744,11

1 849,721

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

673,53

1 975,57

3 262,05

989,49

1 081,55

1 419,74

616,02

799,63

766,23

1 009,670

20 03 07

Objemný odpad

22 036,49

17 247,82

22 964,87

24 089,66

27 076,85

31 559,61

32 396,66

33 177,74

42 965,76

36 153,422

20 03 99

Kom. odpady blíže neurčené

2 269,52

3 936,85

3 988,72

1 581,78

1 213,10

792,96

153,48

140,07

163,15

223,721

235 820,03 218 772,13 242 358,40 231 841,03 213 352,46 222 583,25 226 861,93 223 808,48

261 145,84

248 514,25

CELKEM

150 975,09 130 720,25 137 041,15 132 500,11 143 420,65 135 727,28 145 159,94 146 234,57

163 100,70 146 085,442

Z výše uvedené tabulky je patrná poměrně stabilní produkce komunálních odpadů
v Plzeňském kraji v letech 2002 – 2009. Vlastní produkce komunálních odpadů v Plzeňském
kraji činila v roce 2011 celkem 200 570,57 t/rok, po dopočtení produkce odpadů od subjektů,
Imagine the result
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které nedosáhly množství limitu produkce, stanoveného zákonem pro zaslání ročního
hlášení nebo toto hlášení nezaslaly, i když limit pro ohlašování splnily, činí celkové
množství komunálních odpadů za rok 2011 v Plzeňském kraji 248 514,25 t/rok.
Největší meziroční nárůst v jednotlivých odpadech představují textilní materiály (20
01 11) s cca 322 % nárůstem, zářivky a odpad s obsahem rtuti s cca 189 % nárůstem (20 01
21), dřevo s cca 185 % nárůstem (20 01 38) a zemina a kamení s cca 170 % nárůstem (20
02 02) v roce 2011.
Naopak mezi odpady s nejvýraznějším meziročním poklesem patří pesticidy s cca 72
% poklesem (20 01 19) a odpad z tržišť s cca 28 % poklesem (20 03 02) v roce 2011.
Postupně narůstá množství vytříděného odpadu, zejména prostřednictvím
odděleného sběru. Přes ojedinělé poklesy v jednotlivých letech (podrobně viz tabulka na
předcházející straně), zejména pokles vytříděného papíru, lepenky a skla v roce 2006, skla
v roce 2009 a papíru v roce 2010) jde o rostoucí tendenci ve všech separovaných
komoditách.
Narůstá rovněž množství vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu
v návaznosti na rozšiřování počtu sběrných míst (sběrných dvorů) v obcích. Výjimku v tomto
trendu představují pouze oleje a tuky (20 01 26), detergenty obsahující nebezpečné látky (20
01 29) a dřevo obsahující nebezpečné látky (20 01 37), což je způsobeno zvyšující se
efektivitou zpětného odběru.
Graf č. 6 Produkce separovaných složek komunálního odpadu - papíru, skla a plastů
v letech 2002 - 2011

Vývoj produkce odpadů ve vybraných kategoriích, které se dotýkají některého z cílů
POH, je uveden v části „3 Vyhodnocení cílů“ s příslušným komentářem.
Podrobný seznam produkce jednotlivých odpadů je uveden v následujících přílohách:
Příloha č. 1: Evidovaná produkce odpadů dle kódů v Plzeňském kraji za rok 2011
Příloha č. 2: Produkce odpadů dle kódů v Plzeňském kraji 2011 za jednotlivé ORP
Imagine the result
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2.2 Způsoby nakládání s odpady v členění dle vyhlášky MŽP
č. 383/2001 Sb. v platném znění
Informace o evidovaném nakládání s odpady v Plzeňském kraji byly získány
z ročních hlášení o produkci odpadů v jednotlivých ORP za rok 2011 pomocí funkce přehledy
v programu EVI 9. V této evidenci jsou zahrnuty i korekce provedené zpracovatelem tohoto
vyhodnocení v rámci verifikace odpadů (podrobně viz příloha č. 3 tohoto vyhodnocení).
Celkové množství odpadů s evidovanými kódy nakládání neodpovídá zcela produkci
odpadů za dané období. Tato skutečnost je způsobena tím, že odpad mohl být předán jiné
osobě (AN3), která s ním dále nakládala v jiném kraji České republiky, nebo bylo s takto
převzatým odpadem vzniklým v jiném kraji dále nakládáno v kraji Plzeňském.
Tab č. 4 Evidované nakládání s odpady členěno dle kategorií v Plzeňském kraji v roce 2011
Kategorie a množství (t)
Kód
Název
N
O
Celkem
Využívání odpadů
Využití odpadu způsobem obdobným jako
R1
483
12 220
12 703
paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie
R2 Získání /regenerace rozpouštědel
0
0
0
Získání/regenerace organických látek, které se
R3 nepoužívají jako rozpouštědla (včetně
0
15 000
15 000
biologických procesů)
Recyklace/znovuzískání kovů a kovových
R4
140
220 452
220 593
sloučenin
Recyklace/znovuzískání ostatních
R5
0
230 942
230 942
anorganických materiálů
R6 Regenerace kyselin a zásad
0
0
0
Obnova látek používaných ke snižování
R7
0
0
0
znečištění
R8 Získání složek katalyzátorů
0
0
0
Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob
R9
0
1
1
opětného použití olejů
Aplikace do půdy, která je přínosem pro
R10
0
55 746
55 746
zemědělství nebo zlepšuje ekologii
Využití odpadů, které vznikly aplikací některého
R11 z postupů uvedených pod označením R1 až
0
11 180
11 180
R10
Využití odpadů s výjimkou využívání kalů
N1
0
397 839
397 839
podle vyhl. 382/2001 Sb. na terénní úpravy
Předání kalů ČOV k použití na zemědělské
N2
0
594
594
půdě
Využívání odpadů CELKEM
624
943 974
944 598
Odstraňování odpadů
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu
D1
1 320
245 668
246 989
(skládkování)
Úprava půdními procesy (např. biologický
D2 rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě,
0
0
0
apod.)
Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných
D3 kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo
0
0
0
prostor přírodního původu, apod.)

Imagine the result
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Kód

Kategorie a množství (t)
N
O
Celkem

Název

Ukládání do povrchových nádrží (např.
D4 vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do
prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.)
Ukládání do speciálně technicky provedených
skládek (např. ukládání do oddělených,
D5
utěsněných, zavřených prostor izolovaných
navzájem i od okolního prostředí apod.)
Biologická úprava jinde v této příloze
nespecifikovaná, jejímž konečným produktem
D8 jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují
některým z postupů uvedených pod označením
D1 až D12
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze
nespecifikovaná, jejímž konečným produktem
jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují
D9
některým z postupů uvedených pod označením
D1 až D12 (např. odpařování, sušení,
kalcinace)
D10 Spalování na pevnině
Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v
D12
kontejnerech do dolů)
Odstraňování odpadů CELKEM
Úprava odpadů
Předúprava odpadů k aplikaci některého z
R12
postupů uvedených pod označením R1 až R11
Úprava složení nebo smíšení odpadů před
D13 jejich odstraněním některým z postupů
uvedených pod označením D1 až D12
Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy
zahrnuté do D13) před jejich odstraněním
D14
některým z postupů uvedených pod označením
D1 až D13
Úprava odpadů CELKEM
Ostatní
Zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného
N5
roku
Přeshraniční přeprava odpadů z členského
N6
státu EU do ČR
Přeshraniční přeprava odpadů do členského
N7
státu EU z ČR
N9 Zpracování autovraků
N13 Kompostování
N14 Biologická dekontaminace
N16 Zpracování elektroodpadu
Převzetí zpětné odebraných některých výrobků
nebo zpětně odebraných elektrozařízení od
N30 právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné
k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle
§37k nebo §38 zákona nebo převzetí odpadů
Imagine the result
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Kód

Kategorie a množství (t)
N
O
Celkem

Název

od nepodnikajících fyzických osob - občanů
Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně
N40
katalogového čísla odpadu
Ostatní CELKEM
CELKEM

22

43 123

43 145

32 087
50 331

562 652
1 943 431

594 738

1 993 762

ZDROJ: Roční hlášení obcí s rozšířenou působností za rok 2011 zpracovanou programem EVI 9

Graf č. 7 Evidované nakládání s odpady členěno dle jednotlivých skupin v Plzeňském kraji
v roce 2011

Imagine the result
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3 Vyhodnocení plnění cílů POH
Pro zhodnocení plnění kvantifikovaných cílů plánu bylo využito soustavy indikátorů
odpadového hospodářství shodných se soustavou indikátorů POH ČR. V souladu s
„Doporučením MŽP pro přípravu hodnotící zprávy o plnění plánu odpadového hospodářství
kraje za rok 2005“ byly některé indikátory vypuštěny (podrobněji viz kapitola 4).

Vyhodnocení plnění jednotlivých úkolů:
Na základě získaných informací o plnění každého cíle (úkolu) je dále v textu uvedeno
odborné hodnocení. Stručně je charakterizován stav plnění cílů v roce 2011 případně (pokud
je to k plnění průběžného cíle relevantní) v letech dalších. Součástí hodnocení je i vymezení
případných problémů signalizujících ohrožení splnění cíle v zadaných termínech platnosti
POH PK, nebo návrh dalších opatření.
Pro sjednocení závěrů hodnocení jednotlivých cílů byla využita následující stupnice
(v souladu s doporučením MŽP):
1 – cíl (úkol) je splněn
2 – cíl (úkol) je plněn bez výhrad
3 – cíl (úkol) je plněn s výhradami
4 – cíl (úkol) není plněn
5 – plnění cíle (úkolu) nebylo posuzováno
Metodická poznámka:
„Splněn“ – znamená, že cíl byl splněn (dokončen), není třeba jej dále sledovat,
v dalším roce již nebude hodnocen.
„Plněn bez výhrad“ – znamená, že úkol pokračuje, není ukončen, bude hodnocen i
v dalším období. Z hodnocení nevyplynuly žádné výhrady (připomínky, problémy) k průběhu
jeho plnění v daném roce. Podpora ze strany Plzeňského kraje byla dostatečně formulována
a uskutečněna, což je stručně dokumentováno. Úkol bude znovu hodnocen v dalším období,
zatím nejsou doporučována žádná opatření ke změně nebo další, resp. nové, kroky.
„Plněn s výhradami“ – znamená, že úkol pokračuje, není ukončen, bude hodnocen i
v dalším období. Z hodnocení vyplývá, že byla uskutečněna řada kroků (činností, opatření)
správným směrem. Pro splnění nejpozději do konce platnosti POH by měl být formulován
konkrétní cíl. Formulace „plněn s výhradami“ nemusí být vždy považována za identifikaci
problému. V několika případech je použita i k označení doporučení dalšího postupu.
„Cíl není plněn“ – znamená, že plnění úkolu ani nenastalo.
„Plnění úkolu nebylo posuzováno“ – úkol není posuzován, vzhledem k datu plnění.
Souhrnné hodnocení:
Vzhledem k požadavku každoročního vyhodnocování plnění POH PK po celou dobu
jeho platnosti a tedy i vyhodnocování trendu jeho naplňování byla pro souhrnné posouzení
zvolena následující stupnice:
A:
B:

Nejméně 75 % hodnocených úkolů je hodnoceno stupněm 1 nebo 2, žádný
úkol není hodnocen stupněm 4, zásada (opatření, cíl) je plněna v souladu
s nařízením vlády.
Nejméně 50 % úkolů je hodnoceno stupněm 1 nebo 2, nejvýše 10 % úkolů je
hodnoceno stupněm 4, zásada (opatření, cíl) je plněna s výhradami, konečné
splnění není ohroženo.

Imagine the result
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C:

počet úkolů hodnocených stupněm 4 přesahuje 10 % celkového počtu
posuzovaných úkolů, nebo více než 50 % úkolů je hodnoceno stupněm 3.
Konečné splnění je ohroženo.

Souhrnné hodnocení je zpracováno v tabulce č. 14.

3.1 Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a
nebezpečných vlastností
•

Cíl č. 1: Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství
a nebezpečných vlastností
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl bez termínu, úkol plněn bez výhrad

Cíl je zaměřen především na osvětu a propagaci třídění odpadů v domácnostech.
Osvětová kampaň je realizována ve školách, sdělovacích prostředcích a prostřednictvím
společenských akcí a soutěží. Významný podíl na úspěšnosti a zvyšující se úrovni třídění
odpadů mají rovněž akce organizované spol. EKO-KOM ve spolupráci s RRA Plzeňského
kraje.
Je třeba konstatovat, že celková uvědomělost občanů ke třídění odpadů postupně
narůstá a zapojenost občanů je vyšší. To se odráží i v evidovaném množství vytříděných
zejména obalových složek (papír, sklo, plast) v Plzeňském kraji. Rovněž stoupá množství
vytříděného nebezpečného odpadu z KO v obcích prostřednictvím sběrných dvorů nebo
mobilních svozů.
Pokud se týká vlastního předcházení vzniku odpadů, jsou možnosti plnění tohoto cíle
pouze teoretické. Občan je odkázán na nabídku spotřebního zboží vč. obalové složky,
spotřební koš je dán nabídkou na trhu. Volba zákazníka mezi obalovou složkou vratnou a
nevratnou je pouze teoretická (např. skleněné obaly minerálek mají podstatně vyšší
hmotnost, je nutno je znovu přinést do obchodního domu, a odtud je přepravit k výrobci
k vymytí a opakovanému použití).
Celková produkce komunálních odpadů v Plzeňském kraji je dlouhodobě stabilní
s mírným nárůstem v posledních dvou letech. Vzrůstá podíl vytříděného a dále
zpracovaného odpadu. Podíl směsného odpadu a objemného odpadu (nevytříděný podíl) se
ale významně nemění.
Více než k předcházení vzniku komunálního odpadu je potřeba směřovat osvětovou
činnost k účinnému třídění odpadu již vzniklého a zajištění jeho dalšího využití.

Imagine the result

Strana 17

3101 –Vyhodnocení plnění cílů POH Plzeňského kraje
v roce 2011
01.Technická zpráva

BP 3101-T-17021
„Technick á zpráva“

3.2 Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady vč. zdravotnického
odpadu
• Cíl č. 2: Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010
ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
splněn

Produkce nebezpečných odpadů v České republice činila za rok 2000 v přepočtu na
1 obyvatele 300,2 kg. Cílová hodnota pro rok 2010 tedy představovala 240,16
kg/obyvatele. Tento cíl je v Plzeňském kraji soustavně plněn již od roku 2005.
V roce 2011 činila produkce nebezpečných odpadů v Plzeňském kraji 47 243,66
t/rok, tj. v přepočtu na 1 obyvatele 82,7 kg. Tato hodnota představuje snížení oproti
evidované produkci ČR v roce 2000 o 72,5 %.
Smyslem cíle je ale zajistit účinné snižování měrné produkce nebezpečných
odpadů opatřeními směřujícími k důslednému třídění odpadů a podpory investic s minimální
produkcí nebezpečných odpadů. Vyhodnocení úspěšnosti snižování měrné produkce
nebezpečných odpadů není na úrovni kraje možné. Účinnými nástroji jsou např. vydávání
integrovaného povolení (IPPC) nebo proces posuzování vlivů na životní prostředí (E.I.A.).
Cíl je soustavně plněn od roku 2005, vzhledem k zadání doporučeno i nadále
vyhodnocovat.
• Cíl č. 3: Minimalizace vlivů nebezpečných odpadů na zdraví lidí
a životní prostředí.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
plněn bez výhrad

Plnění cíle je garantováno stabilizací trhu v oblasti nakládání s odpady, kdy
společnosti zajišťující služby v odpadovém hospodářství zejména pro průmyslové podniky
disponují vybavením zaručujícím minimalizaci vlivu nebezpečných odpadů na okolní
prostředí jak při skladování, tak při přepravě ke konečnému zpracovateli. Důležitou součástí
plnění cíle je provádění kontrol činnosti společností podnikajících v oblasti nakládání
s odpady ze strany KÚ PK a ČIŽP.
Stoupá vybavenost firem odpovídající svozovou technikou a místa sběru a
shromažďování odpadů odpovídají požadavkům kladeným na tato zařízení příslušnou
legislativou. Zároveň stoupá počet firem dobrovolně zavádějících systém ekologického řízení
(EMS, EMAS) garantující nakládání s odpady v souladu s požadavky legislativy i
společenské etiky.
•

Cíl č. 4: Zajištění energetického využití nezpracovatelného nebo nevytříděn ého
podílu nebezpečných odpadů a odpadů ze zdravotnictví.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl je splněn

Nebezpečné odpady z průmyslových podniků nebo obcí jsou prostřednictvím
společností oprávněných k nakládání s těmito odpady předávány firmám provozujícím
technologie na využití nebo odstranění těchto odpadů. Pokud se jedná o odpady ze
Imagine the result
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zdravotnictví infekčního charakteru, je tento druh odpadu odstraňován prostřednictvím
Spalovny provozované společností SITA CZ a.s. (bývalá T.O.P. EKO – Plzeň) v Plzni.
Spalovna odpadů Plzeň splňuje emisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb. o ovzduší.
V roce 2003 byla spalovna dovybavena dioxinovým filtrem a rovněž kontinuálním měřením
emisí dle požadavků zákona o ovzduší. Životnost spalovny se předpokládá min. do roku
2015. Odstraňování infekčních odpadů z území celého Plzeňského kraje touto cestou je
zajištěno po celou dobu platnosti POH, tedy min. 10 let.
Sběr nevyužitých léků bude prováděn i nadále prostřednictvím sítě lékáren, jak
vyplývá z § 89, odst. (2) zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech. Další možností je odběr léků
v rámci sběrných dvorů obcí.

3.3 Zásady pro nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a
vybranými zařízeními podle části IV zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech
Odpady s obsahem PCB
•

Cíl č. 5: Odstranění 100 % odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo jejich
dekontaminace do roku 2010.
Indikátor:
Plnění cíle:

I-27
cíl je splněn

V roce 2011 byla evidována produkce nových odpadů s obsahem PCB v množství
4,84 tuny. V produkci „nových“ odpadů s PCB převažují vyřazené transformátory a
kondenzátory z průmyslových podniků, které byly dosud v provozu a odpadní izolační nebo
teplonosné oleje s obsahem PCB. V současné době již není na území kraje v provozu sklad
odpadů s obsahem PCB, veškeré nově vzniklé odpady jsou oprávněnými osobami vyváženy
za účelem dalšího nakládání mimo území kraje .
Odpadní oleje
• Cíl č. 6: Zajištění využití 38 % (50 %) hmotnostních z ročního množství olejů
uvedených na trh do roku 2006 (2012) a dále zvyšovat množství zpětně
odebraných odpadních olejů.
Indikátor:
Plnění cíle:

I-28
plnění cíle nebylo posuzováno.

Odpadní oleje jsou využívány především energeticky. V Plzeňském kraji je zajištěn
odběr použitých olejů prostřednictvím spol. BAUFELD s.r.o. Třemošná u Plzně, která
zajišťuje jejich další distribuci ke zpracování nebo energetickému využití. Kapacita sběrného
střediska je dostatečná pro potřeby celého kraje (3 000 tun/rok).
Za rok 2011 bylo evidováno 736,90 tun sebraných olejů jako odpad. Některé
společnosti zabývající se sběrem a výkupem olejových odpadů expedují oleje ke zpracování
přímo do zpracovatelských závodů nebo jako přídavné palivo do cementářských pecí. V tom
případě nejsou v evidenci odpadů tyto oleje zahrnuty.

Imagine the result
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Z pohledu plnění cíle není známa hodnota množství olejů uvedených na trh a není
tedy možné stanovit procentuální podíl využití olejů. Další problém vyhodnocení cíle je v tom,
že jen část upotřebených olejů je evidována jako odpady.

Baterie a akumulátory
•

Cíl č. 7: Dosáhnout do roku 2008 sběru použitých přenosných baterií
v množství 100 g/rok na 1 obyvatele, z toho materiálově využívat
minimálně 50 % hmotnostních.
Indikátor:
Plnění cíle:

•

I-29
plnění cíle nebylo posuzováno.

Cíl č. 8: Zajistit do roku 2005 (2012) sběr a materiálové využití 85 % (95 %)
hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených
na trh.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
plnění cíle nebylo posuzováno.

Cíl je obtížně vyhodnotitelný. V rámci kraje není k dispozici údaj o množství
olověných akumulátorů uvedených na trh. Na druhé straně není k dispozici přesný údaj o
množství olověných akumulátorů sebraných prostřednictvím sběrných dvorů, neboť jsou
baterie a akumulátory zařazovány pod stejný kód nehledě na druh jako přenosné baterie.
Převažující část množství olověných akumulátorů je odevzdávána prostřednictvím
autoservisů a prodejců nových baterií. Tato množství jsou podchycena v celkové evidenci
odpadů jen zčásti.
Lze předpokládat, že materiálové využití tohoto odpadu je zajištěno již pouhým
předáním zpracovateli (Kovohutě Příbram). Vzhledem k ceně neželezných kovů na trhu je
předpoklad vysokého podílu vytřídění a materiálového využití tohoto druhu odpadu.
•

Dosáhnout u použitých průmyslových Ni-Cd akumulátorů úplného využití
kovové substance do 31.12. 2005.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl je splněn

Kaly z čistíren odpadních vod
•

Cíl č. 9: Zajistit na základě zpracování Realizačního programu ČR pro kaly
z ČOV řešící podpory úpravy kalů včetně jejich hygienizace, použití kalů
na zemědělské půdě a jiné způsoby využití kalů.
Indikátory:
Plnění cíle:

I-30, I-31,
cíl je plněn s výhradami

Celková produkce kalů z čistíren odpadních vod za rok 2011 představuje 7 964,98 t.
Toto množství vyjadřuje přepočet kalu na sušinu (bezvodý kal). Podíl kalů využitých na
zemědělské půdě činil 9,40 % z celkové produkce kalů.
Technologie na úpravu kalů a hygienizaci nejsou dosud zrealizovány s dostatečnou
kapacitou.
Imagine the result
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•

Cíl č. 10: Podporovat energetické využití bioplynu z čistíren odpadních vod
s odpovídající produkcí kalů.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl je plněn s výhradami

Velké čistírny odpadních vod v Plzeňském kraji jsou vybaveny zařízením pro
energetické využití bioplynu z vyhnívacích nádrží. Cíl je plněn s výhradou potřeby rozšířit
vybavení dalších čistíren tímto zařízením.
Odpady s obsahem TiO 2
•

Cíl č. 11: V případě zjištění výskytu odpadů z výroby oxidu titaničitého sledovat
evidenci tohoto druhu odpadu a zamezit jeho úniku
do životního prostředí.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
plnění cíle nebylo posuzováno

Odpady z výroby oxidu titaničitého nebyly dosud na území Plzeňského kraje
evidovány. Z tohoto důvodu není potřeba přijímat žádná opatření v tomto směru.

Odpady s obsahem azbestu
•

Cíl č. 12: Zabránit uvolňování azbestu a azbestových vláken
do životního prostředí
Indikátor:
Plnění cíle:

I-32
cíl je plněn bez výhrad

Odpad s obsahem azbestu je ukládán na vybrané skládky odpadů tak, aby nemohlo
docházet k uvolňování azbestových vláken do životního prostředí. Ukládání těchto odpadů
do příslušných skládek je ošetřeno v provozních řádech zařízení. Stanovená opatření jsou
dostatečná. V roce 2011 bylo evidováno celkem 2 478,38 tun odpadů s obsahem azbestu.
Autovraky
•

Cíl č. 13: Pro vozidla vyrobená po 1.1. 1980 nejpozději od 1.1. 2006 opětovně
použít a využít nejméně v míře 85 % průměrné hmotnosti všech
autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně použít a materiálově
využít v míře nejméně 80 % průměrné hmotnosti všech autovraků
převzatých za kalendářní rok.

•

Cíl č. 14: Pro vozidla vyrobená před 1.1. 1980 je míra opětovného použití a
využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití a materiálového
využití na 70 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých
za kalendářní rok.

•

Cíl č. 15: Nejpozději od 1.1. 2015 opětovně použít a využít nejméně v míře 95 %
průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok a
opětovně použít a materiálově využít v míře nejméně 85 % průměrné
hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok.

Imagine the result
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Indikátor:
Plnění cílů:

I-33
plněny bez výhrad

Zajištění míry využití autovraků je možné z pozice kraje ovlivnit jen do té míry, že
bude zajištěno nakládání s tímto odpadem v souladu se zákonem, a to prostřednictvím
oprávněných osob k podnikání v této činnosti.
V Plzeňském kraji je vybudována síť zařízení pro sběr, výkup, shromažďování a
zpracování vyřazených vozidel (autovraků). V systému evidence odpadů bylo za rok 2011
evidováno 6 927,05 tun autovraků (zejména pod kódem BN30). Zpracováno jich pod kódem
XN9 bylo 6 528,09 tun, tj. 94,24 %. Z evidence odpadů nelze ovšem zjistit, jak bylo
s autovraky dále nakládáno ani jejich rok výroby.
Z celkového hlediska jsou cíle plněny.

Imagine the result
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3.4 Zásady pro nakládání s dalšími skupinami odpadů významnými
z hlediska Plzeňského kraje
Průmyslové odpady bez nebezpečných vlastností
•

Cíl č. 16: Zajistit v maximální možné míře materiálové využití nebo energetické
využití produkovaných průmyslových odpadů.
Indikátory:
Plnění cíle:

I-PK1, I-PK2
cíl je plněn s výhradami

Realizace cíle je vázána na vybudování zpracovatelských závodů umožňujících
výrobu paliva z odpadu jako certifikovaného produktu pro využití jako náhrady primárního
paliva např. v cementárnách.
Prozatím jediný závod svého druhu v Plzeňském kraji pro zpracování průmyslových
odpadů na palivo je v Mýtě u Rokycan (Rumpold s.r.o.).
Tento stav může poměrně zásadně ohrozit provoz zařízení na úpravu odpadů
z tuzemských zdrojů, které nemohou konkurovat zahraničním dodavatelům v podmínkách,
kdy ceny za zpracování odpadů v ČR jsou stále výrazně nižší, než např. v Rakousku nebo
SRN.
•

Cíl č. 17: Omezit ukládání průmyslových odpadů na skládky. Vyloučit ze
skládkování průmyslové odpady obsahující významný podíl biologicky
rozložitelných látek.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl je plněn s výhradami

Plnění tohoto cíle se relativně daří s tím, že na skládky nejsou ukládány odpady
s obsahem biosložky kromě odpadů komunálních. Některé odpady jsou ale záměrně
deklarovány jako odpady komunální, aby na skládku být uloženy mohly. Příčinou je
nedostatek zpracovatelských kapacit na odpady s podílem biologicky rozložitelné složky
(kompostáren).
Nízká cena za ukládání odpadů do skládek a relativně bezproblémové naložení
s odpadem jeho uložením do kontejneru brání efektivnímu využívání odpadů jako druhotných
surovin. Hodnota práce a energie vložená do třídění a úpravy odpadů neodpovídá ceně, za
kterou je možno vytříděné suroviny uplatnit na trhu.
Elektrická a elektronická zařízení (EEZ, elektroodpad) kromě chladniče k
•
•

Cíl č. 18: Zvýšit úroveň sběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení
na 4 kg na osobu za rok z domácností do 31.12. 2008.
Indikátory:
Plnění cíle:

I-PK3
cíl je splněn

Stanovený cíl je plněn dlouhodobě od roku 2007, dále je pro informaci uvedena
jeho hodnota v roce 2011.
Množství sebraného elektroodpadu za rok 2011 (dle evidence původců v Plzeňském
kraji – údaje z EVI 9, kód A00) činilo 877,73 tun, což v přepočtu na 1 obyvatele
představuje 1,54 kg/rok. Se započtením vyřazených chladniček se jedná o 926,17 tun
Imagine the result
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(1,62 kg/obyvatele/rok). V následující tabulce je uvedeno množství zpětně odebraných EEZ
jednotlivými kolektivními systémy.
Tab č. 5 Množství zpětně odebraných EEZ jednotlivými kolektivními systémy v roce 2011
v ČR a Plzeňském kraji (hodnoty v kg)
Zpětně odebraná EEZ v roce 2011 (kg)

ASEKOL
s.r.o.
(sk. 3, 4, 7,
8, 10)

PK
ČR

1 057 790
17 656 560

OFOrecyclin
g s.r.o.
(sk. 1, 2,
3, 4)

RETELA
s.r.o.
(sk. 1 - 10)

EKOLAMP ELEKTROWIN
s.r.o.
a.s.
(sk. 5)
(sk. 1, 2, 6)

Rema
Systém,
a.s.
(sk.1-10,
především
sk.3 a 8)

*
264 000
54 700
1 526 060
95 881
* 5 087 000 1 088 070 26 002 000 3 159 957
Zdroj: Cenia, hlášení jednotlivých k olek tivních systémů
Zkratky – PK (Plzeňský kraj), ČR (Česká republika)

EKOBAT
s.r.o.
(sk. 1 – 3)

Celkem

Střední
Počet
obyvatel

26 304 3 024 735
571 432
730 359 53723 946 10 495 430

* - firma OFO recycling s.r.o. dle jejího vyjádření využívá ke sběru společnost Rema systém, a.s. a je
v jejím množství zahrnuta

V Plzeňském kraji bylo takto odebráno prostřednictvím kolektivního systému 3 024,74
tun. Po sečtení uvedených údajů se tedy celkem v Plzeňském kraji sebralo 3 950,91 tun
elektroodpadu (3 024,74 t/rok + 926,17 t/rok), což v přepočtu na 1 obyvatele činí 6,91
kg/rok
•

Cíl č. 19: Dosáhnout u velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních
stojanů využití minimálně 80 % průměrné hmotnosti použitého
spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti
z nich v rozsahu minimálně 75 % průměrné hmotnosti spotřebiče
do 31.12. 2008.
Plnění cíle nebylo posuzováno.

•

Cíl č. 20: Dosáhnout u malých domácích spotřebičů, osvětlovacích zařízení,
elektrických a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro
monitorování a regulaci využití minimálně 70 % průměrné hmotnosti
použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky
a součásti z nich v rozsahu minimálně 50 % průměrné hmotnosti
použitého spotřebiče do 31.12. 2008.
Plnění cíle nebylo posuzováno.

•

Cíl č. 21: Dosáhnout u zařízení informační technologie a komunikačních a
spotřebitelských zařízení využití minimálně 75 % průměrné hmotnosti
použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky
a součásti z nich v rozsahu minimálně 65 % průměrné hmotnosti
spotřebiče do 31.12. 2008.
Plnění cíle nebylo posuzováno.

Imagine the result
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Chladící zařízení a chladničky používané v domácnostech
•

Cíl č. 22: Dosáhnout využití minimálně 80 % průměrné hmotnosti vyřazených
chladniček a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti
z nich v rozsahu minimálně 75 % průměrné hmotnosti chladničky do
31.12. 2008.
Indikátory:
Plnění cíle:

I-PK4
Plnění cíle nebylo posuzováno.

V roce 2011 bylo evidováno 48,45 tun vyřazených chladniček sebraných
prostřednictvím sběrných dvorů v obcích nebo prostřednictvím mobilních svozů
nebezpečných odpadů (kód nakládání A00), a 1 307,28 tun prostřednictvím zpětného
odběru (zejména při nákupu nového chladícího zařízení prostřednictvím sítě prodejců - místa
zpětného odběru), tzn. pod kódem BN30. Celkem bylo tedy evidováno 1 355,72 tun
vyřazených chladících zařízení. Plnění cíle nebylo posuzováno, protože není znám údaj
o množství využitých chladniček.
•

Cíl č. 23: Dosáhnout zapojení sběrných dvorů odpadů v kraji do systému
zpětného odběru, jako míst zpětného odběru vyřazených výrobků
domácího chlazení. Vybudovat optimální systém zpětného odběru
prostřednictvím sběrných dvorů odpadů v obcích.
Indikátory:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl je plněn bez výhrad

Návrh na vybudování místa zpětného odběru elektroodpadu ve sběrných dvorech
obcí se objevuje v plánech odpadového hospodářství obcí jako jeden z cílů umožňující
efektivní využívání zařízení sběrného dvora a zajištění finančních efektů pro obec z provozu
tohoto místa. Téměř všechny významné sběrné dvory v obcích Plzeňského kraje jsou již
místy zpětného odběru. Postupně bude tento přístup uplatňován na všechny nově vznikající
sběrné dvory v kraji.
Pneumatiky
•

Cíl č. 24: Zvyšování zpětného odběru odpadních pneumatik na 60 % (80 %)
hmotnostních z ročního množství uvedeného na trh do roku 2006 (2012),
s cílem jejich využití s upřednostněním materiálového využití.
Indikátor:
Plnění cíle:

I-PK5
Plnění cíle nebylo posuzováno.

V roce 2011 bylo evidováno 1 415,11 tun odpadních pneumatik v Plzeňském kraji.
Výrazný pokles od roku 2009 v produkci pneumatik oproti předchozím rokům je dán faktem,
že firma Barum Continental spol. s r.o., která byla v minulosti původcem cca 650 t/rok zpětně
odebraných pneumatik, přestala v roce 2009 přímo působit v Plzeňském kraj. Zpětný odběr
pneumatik od 1. 1. 2009 provádí prostřednictvím společnosti ContiTrade Services s.r.o.,
produkci ovšem vykazuje firma Barum Continental spol. s r.o. v místě svého sídla, tj.
v Otrokovicích v Zlínském kraji.

Imagine the result
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Tab č. 6 Evidovaná produkce pneumatik v Plzeňském kraji za období 1998 – 2011
Rok

Množství
[ t/rok ]

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

809,09
2 484,64
1 058,78
1 091,73
1 120,79
1 176,40
1 037,10
1 733,97
1 808,11
1 973,41
1 997,97
1 196,37
1 493,94
1 415,11

Graf č. 8 Evidovaná produkce pneumatik v Plzeňském kraji za období 1998 - 2011

Z uvedených hodnot není ale zřejmé, jaké je skutečné množství pneumatik
vyřazených přes pneuservisy a autoopravny, které je mnohdy neevidují jako odpady.

Imagine the result
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Zároveň není známo množství pneumatik uvedených na trh v daném roce na území
Plzeňského kraje jako výchozí hodnota pro výpočet plnění cíle.

Zářivky a výbojky
•

Cíl č. 25: Dosáhnout opětovného použití nebo recyklace materiálů, látek a
součástí ze zářivek a výbojek v rozsahu minimálně 80 % hmotnosti
použitého spotřebiče do 31.12. 2006.
Indikátor:
Plnění cíle:

I-PK6
Plnění cíle nebylo posuzováno.

V roce 2011 bylo sebráno v Plzeňském kraji 9,61 tun odpadu 20 01 21, tedy zářivek
a jiných odpadů obsahujících rtuť. Zářivky jsou předávány společnostem zajišťujícím předání
odpadu firmě provozující technologii na jejich recyklaci (např. EKOVUK Panenské Břežany).
Tím je garantováno dosažení úrovně recyklace stanovené v cíli POH. V podmínkách kraje
ale nelze podíl skutečného využití zářivek kontrolovat.
Odpady ze spalovacích zařízení
•

Cíl č. 26: Zajistit zpracování nebo jiné využití odpadů ze spalovacích zařízení
na úrovni 80 % v roce 2005, 90 % v roce 2010.
Indikátory:
Plnění cíle:

I-PK7, I-PK8
cíl je splněn

Cíl je dlouhodobě plněn od roku 2003, v roce 2010 splněn, není již tedy dále
vyhodnocován. V roce 2011byl poměr využitých odpadů ze spalovacích zařízení na úrovni
95,99 % (rovněž tedy splněn).
Stavební odpady
•

Cíl č. 27: Zajistit podmínky pro využití 50 % vznikajících stavebních a
demoličních odpadů do 31.12. 2005 a 75 % hmotnosti vznikajících
stavebních a demoličních odpadů do 31.12. 2012.
Indikátory:
Plnění cíle:

I-23, I-24, I-25
cíl je plněn bez výhrad

Celková produkce stavebního odpadu je závislá na množství prováděných stavebních
prací a především demolic a rekonstrukcí. Vývoj produkce stavebních odpadů v Plzeňském
kraji ukazují následující tabulka a graf.

Imagine the result
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Tab č. 7 Produkce stavebních odpadů v PK za období 1998 - 2011

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Celkem
[ t/rok ]
265 765,00
135 106,00
250 740,00
263 062,00
247 832,00
323 394,00
569 122,00
470 154,00
604 325,00
964 836,00
783 584,00
872 610,60
712 156,56

2011

826 338,43

Rok

Graf č. 9 Produkce stavebních odpadů v PK za období 1998 – 2011

Postupně výrazně narůstá využívání odpadů ze staveb a demolic pro další výstavbu
nebo terénní úpravy a na druhé straně se snižuje podíl stavebních odpadů ukládaných do
skládek.
Kapacita mobilních zařízení pro zpracování stavebních odpadů v Plzeňském kraji je
dostatečná. Je nutno doplnit síť mezideponií pro sběr a skladování stavebních odpadů před
zpracováním.

Imagine the result
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Celková produkce stavebních a demoličních odpadů za rok 2011 představuje
826 338,43 tun, což odpovídá 46,36 % z celkové produkce odpadů v Plzeňském kraji v roce
2011. Přibližně 68,24 % (563 857,29 t) z těchto odpadů tvoří výkopová zemina. Pokles
množství v posledních letech kopíruje celkový pokles stavební činnosti v důsledku
ekonomické recese.
Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných skládkováním představuje
3,62 %, podíl využitých odpadů představuje 74,57 %. Cíl pro rok 2005 byl splněn, cíl pro rok
2012 se jeví jako splnitelný.

3.5 Zásady pro nakládání s komunálními odpady
Integrovaný systém nakládání s KO, varianty řešení, vhodné varianty
•

Cíl č. 28: Vytvořit ucelený systém nakládání s komunálními odpady v rámci
Plzeňského kraje zahrnující sběr, třídění, shromažďování, přepravu,
úpravu a zpracování všech složek KO na základě ekonomicky vhodných
vzájemných vazeb mezi původci odpadů (obcemi), svozovými firmami a
provozovateli zařízení na úpravu, využívání nebo odstraňování odpadů
s důrazem na upřednostnění materiálového využití odpadů.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl je plněn s výhradami

Jedná se o dlouhodobý cíl, který má vazbu na plnění ostatních cílů stanovených POH
Plzeňského kraje. Lze konstatovat, že byla vytvořena rovnováha vztahů mezi původci
odpadů a společnostmi zabývajícími se nakládáním s odpady se stabilním rozdělením trhu a
fungujícím tržním prostředím v oblasti cen za služby spojené se svozem, zpracováním nebo
odstraňováním odpadů.
Zavedený systém vychází z cenových relací vytvořených podmínkami legislativy a
skutečnými náklady na provádění služeb spojených se shromažďováním, svozem, úpravami
a zpracováním či odstraňováním odpadu.
Systém není ale připraven na očekávané skokové změny v oblasti nakládání
s odpady, např. výrazné omezení ukládání komunálních odpadů na skládky. Aby takováto
opaření mohla být aplikována, musí být vytvořen integrovaný systém nakládání s odpady
v rámci kraje nebo širšího regionu. Realizace tohoto systému významným způsobem naruší
stávající uspořádání tržního prostředí v oblasti nakládání s odpady.
Ačkoli horizont očekávaných změn v systému se pohybuje někde za hranicí roku
2015, je s ohledem na dobu nutnou k přípravě příslušných investic a vytvoření účelových
sdružení či svazků původců odpadů (obcí) nutno začít řešit tento problém již v současné
době.
Klíčovým projektem řešícím nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji je
Zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO) Chotíkov a dále projekt na mechanickobiologickou úpravu odpadů na skládce Vysoká.
Údaje o produkci komunálních odpadů dle jednotlivých druhů za rok 2011 jsou
uvedeny v přehledové tabulce č. 3. Srovnání vývoje množství produkovaných komunálních
odpadů vyjadřuje graf na následující straně.
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Graf č. 10 Celková produkce KO v Plzeňském kraji 2002 - 2011

Separace využitelných složek KO vč. obalů a bioodpadu
•

Cíl č. 29: Zvýšení účinnosti separace vytříděných složek komunálního odpadu
u papíru na 55 %, u skla na 80 % a u plastu na 25 % jejich původního
obsahu v komunálním odpadu do roku 2010.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl je plněn s výhradami

Množství vytříděného obalového odpadu, tj. papíru a lepenky (kat. č. 20 01 01,
15 01 01), skla (kat. č. 20 01 02, 15 01 07) a plastů (kat. č. 20 01 39, 15 01 02) v jednotlivých
letech za sledované období je uvedeno v tabulkách č. 8 - 10.
Tab č. 8 Množství vytříděného obalového komunálního odpadu v PK za období 2000 – 2011
v tunách
Název
druhu
odpadu
(kat.č.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

200101 8 055,30 8 783,20

8 270,36

5 992,04 8 521,31 11 204,33 9 524,78 12 713,19

12 889,48 14 413,06 11 289,02 13 038,17

200102 5 380,10 5 790,10

6 504,51

2 267,12 7 670,69

6 999,84 5 511,65

7 055,08

6 849,92

3 986,58

5 144,59

5 635,41

200139 2 356,00 3 021,30

4 375,59

1 557,19 2 393,19

2 912,05 3 189,54

4 191,38

3 549,75

3 704,37

4 510,84

4 917,88

Tab č. 9 Množství vytříděného obalového odpadu z obcí za období 2005 – 2011 v tunách
20 01 01 + 15 01 01 (obce)
20 01 02 + 15 01 07 (obce)
20 01 39 + 15 01 02 (obce)

Imagine the result

2005
13 889,45
8 673,75
4 247,97

2006
11 651,61
6 486,97
3 957,36

2008

2007
12 713,19
7 055,08
4 191,38
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2010
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Tab č. 10 Množství vytříděného obalového odpadu celkem (obce + firmy) za období 2000 2011 v tunách
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20 01 01
+
11 449,66 13 172,12 16 550,02 22 234,50 31 651,54 39 254,52 50 751,02 58 464,20 68 326,98 53 867,79
15 01 01
20 01 02
+
3 713,2 3 987,24 5 755,91 4 251,32
7 739,4 11 202,68 13 812,63 19 032,41 13 099,67 8 476,21
15 01 07
20 01 39
+
5 380,10 5 790,10 7564,99 4 084,54 13 693,38 9 586,49 13 948,41 14 298,91 15 844,06 14 675,36
15 01 02

2010
75 459,67

64 093,39

10 048,05

10 381,88

18 212,01

16 524,53

Graf č. 11 Vývoj produkce vybraných odpadů v Plzeňském kraji 2000 – 2011

Vyhodnocení plnění cíle pro rok 2011
Papír a lepenka:
pro výpočet základu je nutno připočíst k SKO množství odděleného sběru
(146 085,44 + 16 278,87 + 7 364,97 + 6 914,26) = 176 643,55 tun
původní obsah ve směsném KO činí cca 17,0 %, tj.: 30 029,40 tun
podíl vytříděného papíru činí 54,21 % z celkového množství papíru v SKO.
Cílová hodnota: 55 % z celkového obsahu papíru v SKO v daném 2011.
Za dobu vyhodnocování části tohoto cíle v rámci POH PK, tj. roky 2005 – 2011, jej
bylo dosaženo pouze v roce 2009. Hodnota v roce 2011 se velmi blíží cílové, přesto je třeba
konstatovat, že část tohoto cíle není dlouhodobě plněna, i když lze konstatovat postupný
nárůst separovaného papíru.
Sklo:
pro výpočet základu je nutno připočíst k SKO množství odděleného sběru
Imagine the result
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(146 085,44 + 16 278,87 + 7 364,97 + 6 914,26) = 176 643,55 tun
původní obsah ve směsném KO činí cca 6,79 %, tj.: 11 994,10 tun
podíl vytříděného skla činí 61,40 % z celkového množství skla v SKO.
Cílová hodnota: 80 % z celkového obsahu skla v SKO v daném roce 2011.
Za dobu vyhodnocování části tohoto cíle v rámci POH PK, tj. roky 2005 – 2011, jej
nebylo nikdy dosaženo. I přes mírný nárůst posuzované hodnoty v letech 2005 – 2008, došlo
v letech 2009 a 2010 opět k poklesu. V roce 2011 došlo k mírnému nárůstu tohoto množství.
Část tohoto cíle není dlouhodobě plněna.
Plast:
pro výpočet základu je nutno připočíst k SKO množství odděleného sběru
(146 085,44 + 16 278,87 + 7 364,97 + 6 914,26) = 176 643,55 tun
původní obsah ve směsném KO činí cca 13,9 %, tj.: 24 553,45 tun
podíl vytříděného plastu činí 28,16 % z celkového množství plastu v SKO.
Cílová hodnota: 25 % z celkového obsahu plastu v SKO v daném roce 2011.
Za dobu vyhodnocování části tohoto cíle v rámci POH PK, tj. roky 2005 – 2011, jej
bylo dosaženo až v cílovém roce 2010 a v roce 2011. Hodnota tohoto cíle dlouhodobě roste
a je předpoklad, že bude stoupat i nadále. Část tohoto cíle je splněna.
Množství odděleného sběru potvrzuje v souladu s předchozími roky rostoucí trend,
pokles případně stagnace jsou naopak patrné u obalových odpadů skupiny 15 01 od firem
(viz předchozí tabulky), kde je oproti trendu z předchozích let patrná stagnace nebo jen
mírný nárůst, způsobené zřejmě celkovou ekonomickou situací na trhu a s tím související
činností.
Tento cíl byl k roku 2010 splněn pouze částečně, a proto je třeba jej dále
vyhodnocovat a zároveň učinit další kroky tak, aby bylo dosaženo vyšších efektů.
•

Cíl č. 30: Zavedení separace dalších využitelných složek komunálního odpadu
(např. bioodpad, elektroodpad, kovy, pneumatiky) a odběru těchto složek
v rámci sběrné sítě odpadů nebo prostřednictvím sběrných dvorů.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl je plněn bez výhrad

Rozšíření počtu druhů odpadů odebíraných prostřednictvím sběrných dvorů v obcích
je postupně realizováno a je navrhováno v POH jednotlivých obcí s ohledem na místní
podmínky. Při zajištění odběru vytříděných surovin bude možno pružně reagovat na
poptávku po konkrétních druzích vytříděných složek z KO.

Separace nebezpečných složek KO a výrobků podléhajících zpětnému odběru, které
jsou součástí KO
•

Cíl č. 31: Výrazně snížit podíl nebezpečných složek komunálního odpadu
ve zbytkovém (směsném) odpadu.
Indikátor:
Plnění cíle:

Imagine the result

není stanoven
cíl je plněn bez výhrad
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Cíl se daří plnit, průběžně se zvyšuje množství vytříděného nebezpečného odpadu
obsaženého v komunálním odpadu. Výrazný podíl na tomto stavu má zvyšující se počet
sběrných dvorů v obcích a propagace třídění odpadů v domácnostech. Pozitivně se projevil
zájem vedoucích představitelů obcí na realizaci a provozu sběrných dvorů v obcích.
•

Cíl č. 32: Zajistit zpětný odběr použitých zářivek, akumulátorů, baterií
a pneumatik, chladniček z domácností, odpadních olejů a výhledově
elektroodpadu z komunální sféry.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
plnění cíle nebylo posuzováno.

Zpětný odběr výrobků (zejména elektroodpadu) probíhá stále ve větší míře
prostřednictvím míst zpětného odběru ať již v síti prodejců, tak v rámci činnosti sběrných
dvorů v obcích.
Směsný komunální odpad a objemný odpad
•

Cíl č. 33: Snížit podíl směsného komunálního odpadu a objemného odpadu
ukládaného na skládky do roku 2010 o 20 % ve srovnání s množstvím
uloženým v roce 2000.
Indikátory:
Plnění cíle:

I-PK10, I-PK11, I-PK12
cíl není plněn

Tab č. 11 Očekávané množství SKO a OO uvedené v POH PK v tunách
Název druhu odpadu
20 03 07 Objemný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad

2000

2010

150 774,11

2013

2020

35 033,79

36 137,22

38 757,85

141 082,65

142 782,17 150 193,59

Tab č. 12 Skutečné množství směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu
(OO) v letech 2000 – 2011 v tunách
2000

2001

OO

2002

2003

22 036,49

17 247,82

2004
22 964,87

2005

2006

2007

2008

24 089,66 27 076,85 31 559,61 32 396,66

2009

2010

2011

33 177,74

42 965,76

36 153,42

150 975,09 130 720,25 137 041,15 132 500,11 143 420,65 135 727,28145 159,94 146 234,57

163 100,70

146 085,44

150 774,1 140 114,4
SKO

Z uvedené tabulky je zřejmé, že produkce směsného komunálního a objemného
odpadu od roku 2000 postupně mírně roste. Výrazné zvýšení SKO i OO v roce 2010 bylo
způsobeno možností dopočtení hodnot od subjektů, které neměli povinnost vyplňovat roční
hlášení produkce odpadů (programem EVI9). V roce 2011 již tímto dopočtením nedošlo k tak
výraznému nárůstu, naopak množství SKO i OO pokleslo. Přesto je patrný dlouhodobý
rostoucí trend obou komodit od roku 2002.
Jelikož jsou veškeré SKO a OO v Plzeňském kraji ukládány na skládky, ani podíl
odpadů ukládaných do skládek neklesá. Původci (obce) nemají reálně jinou možnost, než
ukládat odpad na skládky.

Imagine the result
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Vzhledem k vykazovaným hodnotám je nutno konstatovat, že cíl nebyl splněn.
Tento cíl je třeba dále vyhodnocovat, případně učinit další kroky tak, aby jej bylo
možno dosáhnout.
Graf č. 12 Vývoj SKO a OO v PK 2002 – 2011

3.6 Využívání odpadů, podíl recyklovaných odpadů
•

Cíl č. 34: Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech
vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití
komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.
Indikátory:
Plnění cíle:

I-6
cíl plněn s výhradami

Celkové množství využitého odpadu postupně narůstá a za rok 2011 představuje
1 360 717,58 tuny. Vzhledem k celkové produkci odpadů se jedná o 70,85 %. Tato část cíle
je plněna již od roku 2006.
Podíl přímo využitých komunálních odpadů v Plzeňském kraji (v souladu
s metodikou MŽP započtena i produkce odpadů podskupiny 15 01) činí 27,20 %.
Produkce komunálních odpadů se oproti roku 2000 liší jen minimálně, převažujícím
způsobem nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji zůstává i nadále skládkování
(podíl komunálních odpadů uložených do skládek činí 69,81 %). Cíl dosažení
materiálového využití 50 % komunálních odpadů v roce 2011 ve srovnání s rokem
2000 nebyl splněn a je třeba jej dále hodnotit.
Imagine the result
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3.7 Podíl odpadů ukládaných na skládky, snižování množství BRKO
ukládaného na skládky
Podíl odpadů ukládaných na skládky
•

Cíl č. 35: Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku
2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného
snižování.
Indikátory:
Plnění cíle:

I-8
cíl je splněn

V roce 2000 bylo uloženo do skládek v Plzeňském kraji celkem 327 028 tun odpadů.
Cílová hodnota pro rok 2010 je tedy 261 622 tun.
Za rok 2011 bylo evidováno 246 988,58 tun odpadů uložených do skládek.
Stanovený cíl je dlouhodobě plněn (od roku 2006), vzhledem ke znění cíle
doporučeno dále sledovat.
Snižování množství BRKO ukládaného na skládky
•

Cíl č. 36: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil
v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 %
hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvýše 35 % hmotnostních
z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.
Indikátor:
Plnění cíle:

I-22
cíl není plněn

Tab č. 13 Výpočet BRKO uloženého na skládky v roce 2011
Kód
odpadu

Název druhu
odpadu

20 01 01

Papír a lepenka
Biologicky
rozložitelný odpad
z kuchyní a
stravoven
Oděvy
Textilní materiály
Dřevo neuvedené
pod číslem 20 01 37
Biologicky
rozložitelný odpad
Směsný komunální
odpad
Odpad z tržišť
Objemný odpad

20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 38
20 02 01
20 03 01
20 03 02
20 03 07
Celkem

Imagine the result

Produkce
[ t/rok ]

Skládkováno
[ t/rok ]

Množství
BRKO ulož.
do skládek
[ t/rok ]
1
32,20

Koeficient
BRKO
(2011)

13 038,17

32,20

881,76
471,73
276,61

55,58
4,35
22,18

1
0,6
0,5

55,58
2,61
11,09

825,53

655,95

1

655,95

10 934,60

193,64

1

193,64

146 085,44
491,50
36 153,42
209 158,77

129 454,56
1 002,64
41,46
131 462,55

0,54
0,8
0,5

69 905,46
802,11
20,73
71 679,37
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Při celkovém počtu obyvatel Plzeňského kraje 571 432 vychází množství BRKO
ukládaného na skládky na úrovni:

71679,37
*1000  125,44 kg / obyv. / rok , což znamená, že (přes soustavný mírný
571432
pokles v posledních letech) cíle není ani v roce 2011 (112 kg/obyv./rok) dosaženo.
Cílová hodnota pro rok 2010 nebyla splněna ani v roce 2011 a je zřejmé, že
nemůže být splněn ani v budoucnu, pokud se nezmění způsob nakládání se směsným
komunálním odpadem a objemným odpadem.
•

Cíl č. 37: Vytvořit integrovaný systém nakládání s odpady na úrovni Plzeňského
kraje a zajistit jeho propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání
s odpady.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl je plněn s výhradami

Cíl je postupně plněn v rámci realizace pilotních projektů stanovených v POH
Plzeňského kraje a na základě rozvoje tržního prostředí v oblasti poskytování služeb ve sféře
nakládání s odpady prostřednictvím společností podnikajících v oblasti nakládání s odpady.
Zásadní investicí v podobě zpracovatelského zařízení na směsný komunální odpad
v Plzeňském kraji bude Zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO) v Chotíkově.
Vzhledem k tomu, že tato investice bude dokončena až v roce 2015, nebudou splněny
některé cíle POH kraje, zejména cíl omezování BRKO ukládaného do skládek v roce 2013.
Cíle pro rok 2020 z hlediska omezování BRKO ukládaného do skládek bude splněno
za předpokladu rozvoje dalších technologií na využívání směsného komunálního odpadu,
např. technologie MBÚ a využívání energeticky hodnotného podílu objemného odpadu.
Realizace samotného ZEVO k plnění cíle nestačí.
Nedostatečná kapacita je rovněž v oblasti nakládání s vytříděným bioodpadem, který
je zpracováván převážně v „pseudokompostárnách“, které nejsou zařízením ve smyslu
zákona o odpadech. Z toho pak vyplývají i další negativní důsledky jako např. skutečnost, že
ani zpracovaný bioodpad se nestane součástí vytříděného a využitého odpadu z hlediska
evidence a nepřispívá tak k plnění cílů POH.
V roce 2011 byly do provozu uvedeny kompostárny v areálu skládky Chotíkov,
v areálu firmy Becker Bohemia v Kralovicích a v Březí u Žinkov (Ing. Jiří Tetzeli). Další
kompostárny jsou v současné době v různých fázích přípravy projektu nebo realizace včetně
přípravy systému svozu bioodpadů.

Imagine the result
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3.8 Odpady vzniklé následkem závažných havárií a živelních pohrom
•

Cíl č. 38: Zajistit odstranění odpadů vzniklých na základě závažných havárií
nebo přírodních katastrof s cílem zamezit ohrožení či poškození kvality
životního prostředí.
Indikátor:
Plnění cíle:

není stanoven
cíl je plněn bez výhrad

Tento cíl má spíše doplňkový charakter k ucelenému systému nakládání s odpady a
jeho zařazení do POH vyvolala zejména vlna povodní v roce 2002, kdy byly mnohé obce
zaskočeny extrémní produkcí odpadů v krátkém čase a totéž se týká i některých podniků.
Cílem je zařadit do integrovaného záchranného systému pohotovostní složku, která
bude schopna v případě potřeby zasáhnout a řešit odstranění havárie nebo množství
vzniklých odpadů při mimořádných událostech.

Imagine the result
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4 Indikátory odpadového hospodářství
Základní ukazatele o stavu a vývoji odpadového hospodářství a informace o postupu
plnění cílů lze kontrolovat pomocí soustavy indikátorů (ukazatelů). Indikátory umožňují
každoročně sledovat plnění kvantifikovaných i obecných cílů stanovených Plánem OH
Plzeňského kraje. Soustavu indikátorů odpadového hospodářství tvoří 37 indikátorů, které
jsou rozděleny do 4 skupin:
1. skupina základních indikátorů I-1 až I-18:
základní indikátory pro území krajů se vyhodnocují 1 x ročně vždy k 15. 11.
následujícího roku a jsou sledovány u těchto skupin odpadů: odpady celkem, nebezpečné
odpady, ostatní odpady a komunální odpady;
2. skupina doplňkových indikátorů stanovených k základním indikátorům I-19
až I-22: doplňkové indikátory pro území krajů se vyhodnocují 1 x ročně vždy k 15. 11.
následujícího roku a jsou sledovány ve stanoveném rozsahu;
3. skupina specifických indikátorů I-23 až I-35:
specifické indikátory pro území krajů se vyhodnocují 1 x ročně vždy k 15. 11.
následujícího roku a jsou sledovány ve stanoveném rozsahu;
4. skupina krajských indikátorů IPK1 – IPK13 :
další ukazatele stavu odpadového hospodářství vycházející ze specifik Plzeňského
kraje a umožňující sledovat plnění konkrétních cílů stanovených POH Plzeňského kraje.
Vyhodnocovány budou 1 x ročně vždy k 15. 11. následujícího roku ve stanoveném rozsahu;
V souladu s „Doporučením MŽP pro přípravu hodnotící zprávy o plnění plánu
odpadového hospodářství kraje za rok 2005“ ze dne 26. 9. 2006 byly ze soustavy indikátorů
vynechány indikátory I.2, I.9, I.11, I.12, I.18, I.19, I.26, I.28, I.29, I.34 a I.35.

Imagine the result
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I-1
I-3
I-4

I-5

I-6

I-7

I-8

I-10

I-13

I-14

I-15

I-16

I-17

1. Skupina základních indikátorů I-1 až I-18:
odpady
celkem
Celková produkce odpadů
tis. t/rok
1 758,65
% z celkové
Podíl na celkové produkci
produkce
100,00
odpadů
odpadů
Produkce na obyvatele

kg/obyvatel
e/rok

3 077,61

nebezp.
odpady
47,48

ostatní
odpady
1 711,16

komunální
odpady
255,28

2,70

97,30

14,52

83,10

2 994,51

446,74

% z celkové
produkce
71,58
1,78
73,51
27,48
skupiny
odpadů
% z celkové
Podíl materiálově
produkce
využitých odpadů (R270,85
0,76
72,80
27,20
skupiny
R11, N1)
odpadů
% z celkové
Podíl energeticky
produkce
0,72
1,02
0,71
0,28
využitých odpadů (R1)
skupiny
odpadů
Podíl odpadů
% z celkové
odstraněných
produkce
14,04
2,78
14,36
69,81
skládkováním (D1, D5, a
skupiny
D12)
odpadů
% z celkové
Podíl odpadů
produkce
odstraněných spalováním
0,14
4,72
0,01
0,01
skupiny
(D10)
odpadů
Celková kapacita zařízení
pro využívání odpadů
t/rok
9 974 944,80 6 219 994,10 9 974 941,30 2 965 330,30
(R1-R12, Z3, Z5, Z6 a Z8)
Celková kapacita zařízení
pro materiálové využívání
t/rok
9 944 944,80 6 189 994,10 9 944 941,30 2 935 330,30
odpadů (R2-R11, Z3, Z5 a
Z8)
Celková kapacita zařízení
na energetické využívání
t/rok
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
odpadů (R1 a Z6)
Celková kapacita zařízení
na spalování odpadů
t/rok
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
(D10)
Celková kapacita pro
skládkování odpadů (D1,
m3
8 660 715,00
20 000,00 8 550 715,00 8 550 715,00
D5, D12 a U2)
Podíl využitých odpadů
(R1- R11,N1)

Výrazný nárůst indikátoru I-13 oproti předchozím rokům je dán zejména zvyšujícím se
počtem mobilních recyklačních linek stavebních a demoličních materiálů pracujících v kraji,
které mohou mít kapacitu až 2,6 mil. tun/rok.

Imagine the result
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2. Skupina doplňkových indikátorů stan. k základním indikátorům I-19 až I-22:
Odpady
celkem
I-20

I-21
I-22

Podíl nebezpečných odpadů ze
zdravotnictví na celkové produkci odpadů
ze zdravotnictví
Produkce odděleného sběru komunálních
odpadů a obalů (podskupina 20 01 a 15 01
od obcí)
Podíl (BRKO) ukládaného na skládky
vzhledem ke srovnávací základně (1995)

kg /obyvatele/rok

78,66

kg /obyvatele/rok

91,73

%

84,76

3. Skupina specifických indikátorů I-23 až I-35:
Odpady
celkem
I-23
I-24
I-25
I-27
I-30
I-31

I-32

Podíl stavebních a demoličních
odpadů na celkové produkci odpadů
Podíl využitých stavebních a
demoličních odpadů (R1, R3, R4,
R5, R11, N1)
Podíl stavebních a demoličních
odpadů odstraněných skládkováním
(D1, D5, a D12)
Celková produkce odpadů s
obsahem PCB
Celková produkce kalů z čistíren
odpadních vod
Podíl kalů z produkce čistíren
odpadních vod použitých na
zemědělské půdě (R10 a N2)
Celková produkce odpadů azbestu

% z celkové
produkce
odpadů

46,36

% ze stavebních
a demoličních
odpadů

74,57

% ze stavebních
a demoličních
odpadů

3,62

t/rok
t/rok
% z celkové
produkce kalů
t/rok
kg/obyvatele/rok

I-33

Imagine the result

Celková produkce autovraků
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4. Skupina krajských indikátorů I-PK1 až I-PK13:
Odpady celkem
Celková produkce
průmyslových odpadů
bez neb. vlastností
Podíl využitých
I-PK2 průmyslových odpadů
bez neb. vlastností
Množství sebraného
I-PK3
elektroodpadu
Množství sebraných
I-PK4 vyřazených chladících
zařízení
Celková produkce
I-PK5
vyřazených pneumatik
I-PK6 Celková produkce
vyřazených zářivek
Celková produkce
I-PK7 odpadů ze spalovacích
zařízení
Podíl zpracovaných nebo
I-PK8 jinak využitých odpadů
ze spalovacích zařízení
Produkce odděleného
sběru nebezpečných
I-PK9
odpadů z komunálního
odpadu
Celková produkce
I-PK10 komunálních odpadů
v Plzeňském kraji
I-PK1

(t/rok)

(%)
(t/rok,
kg/obyvatel/rok)
(t/rok, ks/rok)

Imagine the result

877,73
1,54
48,45
1 415,11

(t/rok)

9,61

(t/rok)

87 519,66

(t/rok,
t/obyvatele/rok)
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95,45

(t/rok)

(%)

Podíl SKO na celkové
produkci
I-PK11
komunálních
Podíl
objemného odpadů
odpadu
Podíl SKO a objemného
I-PK12 odpadu ukládaného na
skládky
Podíl odpadů
odstraněných
I-PK13 skládkováním (D1, D5 a
D12) vzhledem ke stavu
v roce 2000

1 509 854,91

(t/rok)

95,99%
1 684,37
2,95
248 514,25

58,78
(%)

14,55

(%)

100,00

(%)

75,53
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5 XStav realizace pilotních projektů
Vyhodnocení stavu a realizace pilotních projektů bylo provedeno ve spolupráci
s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje o.p.s.
Pilotní projekt POH PK č. 1

Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek KO v obcích
Plzeňského kraje
Celokrajský projekt „Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných
složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje“ byl zahájen v dubnu roku 2003
jako jeden z prvních projektů tohoto typu v České republice. Projekt úspěšně pokračuje.
Z vyhodnocení za roky 2003 – 2011 vyplývá, že tento projekt v Plzeňském kraji
podpořil celkem 402 obcí, kterým bylo poskytnuto 1 629 sběrných nádob na papír, sklo,
popřípadě nápojový karton. Dalších 352 sběrných nádob pořídily obce samy. Celkem tak v
rámci projektu přibylo v Plzeňském kraji 1 981 nádob pro města a obce kraje v souhrnné
hodnotě 23,9 miliónů Kč.
V rámci sedmé etapy projektu realizované v roce 2011 bylo podpořeno celkem
35 měst a obcí Plzeňského kraje počtem 134 kusů sběrných nádob na papír, sklo a plasty.
V rámci projektu tak v kraji přibylo 134 kusů sběrných nádob (velikosti od 1 100 litrů
až 3 200 litrů).
Projekt, jehož součástí je rovněž krajská komunikační kampaň na podporu třídění
odpadů, je s ohledem na postavení kraje v produkci využitelných složek odpadů obalů
v rámci České republiky velmi úspěšný a nadále pokračuje.

Pilotní projekt POH PK č. 2

Dotřiďovací linky na separovaný odpad
Počet a kapacita dotřiďovacích linek na separovaný odpad závisí především na
množství vytříděného odpadu v rámci odděleného sběru prováděného občany. Investice do
třídících linek a jejich provozování je výhradně v působnosti podnikatelské sféry v oblasti
nakládání s odpady.
V roce 2006 byl úspěšně dokončen projekt výstavby dotřiďovací linky pro papír a
plast v areálu skládky SOČ Černošín. Další projekty na realizaci dotřiďovací linky na papír a
plast realizovali spol. Rumpold-R Rokycany (bývalý vojenský depozit), AVE Sběrné suroviny
a.s. (Cvokařská ulice) a IGRO s.r.o. (Planá – Karlín). Dotřiďovací linka na papír a sklo je
v provozu v areálu firmy ZKS a.s. v Plzni na Slovanech.
Stávající kapacita dotřiďovacích linek na území Plzeňského kraje je dostatečná a
s ohledem na možnosti Plzeňského kraje není doporučována výstavba dalších takovýchto
zařízení, především jejich podpora z veřejných zdrojů formou dotace.

Pilotní projekt POH PK č. 3

Vytvoření sítě mezideponií stavebního odpadu na území Plzeňského kraje
Recyklace a využívání stavební suti při úpravách povrchu terénu je v Plzeňském kraji
zajišťováno v dostatečné míře pro možné splnění cílů POH. K dispozici je poměrně
Imagine the result
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významná kapacita drtičů a recyklačních linek na stavební odpad (Petr Březina – APB, AZS
98, Ptáčník – Dopravní stavby, REMEX CZ a další). Tyto drticí a třídící linky působí přímo na
větších stavbách spojených s demolicí stávajících objektů.
Síť mezideponií pro odkládání stavebních odpadů v jednotlivých územích správních
obvodů obcí s rozšířenou působností je provozována společností AZS 98, která rovněž
disponuje mobilní recyklační linkou.

Pilotní projekt POH PK č. 4

Dovybavení spalovny nebezpečných odpadů Plzeň
Projekt je již zrealizován. Spalovna nebezpečných odpadů Plzeň splňovala emisní
limity dle zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší s výjimkou dioxinů. Vzhledem k této skutečnosti
byla spalovna dovybavena v r. 2004 dioxinovým filtrem a v roce 2006 rovněž kontinuálním
měřením emisí dle požadavků zákona o ovzduší. Spalovna nebezpečných odpadů odpovídá
i veškerým požadavkům nového zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012
Životnost spalovny se předpokládá min. do roku 2015. Odstraňování infekčních
odpadů ze zdravotnictví z území celého Plzeňského kraje touto cestou je zajištěno po celou
dobu platnosti POH, tedy min. 10 let.
Od roku 2011 je 100% vlastníkem spalovny společnost SITA a.s.
Pilotní projekt POH PK č. 5

Vybudování zařízení na zpracování elektroodpadu
Zařízení pro zpracování elektroodpadu je v současné době provozováno v Chrástu u
Plzně (Fermet Chrást) s roční kapacitou 10 000 tun, což je dostatečná kapacita pro produkci
VEEZ na území Plzeňského kraje. Společnost uzavřela smluvní vztahy s významnými
provozovateli kolektivních systémů (ELEKTROWIN, ASEKOL a další...).
Druhé zařízení pro zpracování VEEZ bylo vybudováno v areálu bývalých kasáren ve
Strašicích (D+P REKONT s.r.o.) a po zkušebním provozu byla v říjnu 2007 uvedeno do
plného provozu. Jedná se o moderní linku na zpracování veškerého sortimentu
elektroodpadů (vyjma osvětlovacích zařízení) dle zákona č. 185/2001 o odpadech v platném
znění.
Kapacita tohoto zařízení je 20 000 t/rok, celková kapacita v Plzeňském kraji pro
zpracování elektroodpadu je tedy 30 000 t/rok. Tato kapacita uspokojivě postačuje pro
potřeby Plzeňského kraje, počítá se zpracováním určitého podílu elektroodpadu
z Jihočeského, Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje. S ohledem na možnosti
Plzeňského kraje a zajištění dostatečných zpracovatelských kapacit není doporučována
výstavba dalších takovýchto zařízení, především jejich podpory z veřejných zdrojů formou
dotace.

Pilotní projekt POH PK č. 6

Vybudování zařízení na zpracování autovraků
V Plzeňském kraji je vybudována síť zařízení ke sběru, výkupu a rovněž zařízení na
zpracování autovraků. Nakládání s autovraky bylo upřesněno novelou zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech a novelou vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
v platném znění. Síť zařízení je dostatečná. Budování zařízení pro sběr, výkup a zpracování
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autovraků je založeno výhradně na komerční bázi. Některá zařízení (technologické části
zařízení) byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí.
Majitelé a provozovatelé se snaží uzavírat smluvní vztahy s původci odpadů, zejména
se samosprávami měst a obcí Plzeňského kraje.
Na území Plzeňského kraje je dostatečná síť zařízení a provozoven na zpracování
autovraků. Uvedený pilotní projekt již ztratil svůj význam a v dalších aktualizacích POH by již
neměl být uváděn.

Pilotní projekt POH PK č. 7

Zpracování odpadů ze stravovacích zařízení anaerobní digescí
Plánovaná investice prozatím není zrealizována.
Konkrétní záměr na výstavbu jednotky zpracovávající pouze odpady ze stravování se
v současné době nepřipravuje, několik subjektů se v poslední době snaží tento segment
zmapovat. Veškeré tyto záměry jsou však ve fázi analyticko-ekonomických studií.
Jsou připravovány menší projekty zejména v návaznosti na řešení využití
zemědělských odpadních produktů v kombinaci s odpady ze stravovacích zařízení.

Pilotní projekt POH PK č. 8

Úprava vybraných průmyslových odpadů na palivo z odpadu
Prozatím jedinou jednotkou na výrobu paliva z odpadu v Plzeňském kraji je závod
v Mýtě u Rokycan provozovaný společností Rumpold s.r.o. Kapacita závodu je cca 5 000 tun
průmyslového odpadu za rok.
Zpracováván je odpad z vybraných zpracovatelských technologií (např. výroba
komponentů pro automobilový průmysl, dále textilní nebo dřevozpracující průmysl aj.). Na
výrobek je vydán certifikát deklarující vyhovující složení paliva pro využití např.
v cementárnách.
Podmínky na trhu paliv z odpadů jsou ovlivněny nabídkami na dodávky paliv ze
zahraničí za vhodných podmínek pro odběratele, kterými jsou především cementárny. Tato
skutečnost ztěžuje ekonomické podmínky odbytu vyrobených paliv z odpadu.
Na druhé straně není možno navyšovat ceny původcům odpadů nad úroveň ceny za
skládkování, která je v ČR stále na nízké úrovni.
Problém případného vzniku nových zpracovatelských kapacit průmyslových odpadů
na palivo není v nedostatku vhodných odpadů, ale v ekonomických podmínkách uplatnění
paliva z odpadu na trhu.
V rámci úvah či záměrů jednotlivých subjektů zajišťujících odpadové hospodářství
v kraji mohou být připravovány zařízení či technologie úpravy, zpracování a následného
využívání zejména objemných odpadů, především pak dřeva a kovů. Konkrétní reálný
záměr minimálně v rovině projektového záměru však doposud zaznamenán nebyl.
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Pilotní projekt POH PK č. 9

Integrovaný projekt výstavby sběrných dvorů ve velkých sídlech Plzeňského
kraje
Do konce roku 2011 byla v kraji podpořena výstavba celkem 9 sběrných dvorů
odpadů v rámci Operačního programu Infrastruktura a celkem 20 sběrných dvorů
odpadů za podpory Operačního programu Životní prostředí.
Operační program Životní prostředí podpořil v Plzeňském kraji sběrné dvory odpadů
ve Stříbře, Plasích, Nepomuku, Líních, Zbůchu, Horažďovicích, Horšovském Týně, v Plzni
(Doubravka), Němčovicích, Vejprnicích, Břasích, Rokycanech, Městě Touškov, Sušici,
Kolinci, Tlučné a Dobřanech. V Plzeňském kraji tak vzniklo v rámci čtyř kol výzev pro
předkládání projektů z tohoto operačního programu v oblasti odpadů osmnáct nových
sběrných dvorů odpadů v celkové hodnotě cca 138 milionů Kč a Evropská unie spolu
s Českou republikou na ně přispěla částkou přes 116 milionů Kč.
V roce 2011 byla podpořena z OPŽP výstavba sběrných dvorů odpadů v Klenčí pod
Čerchovem, Hostouni a Plané. Tyto budou dokončeny do konce roku 2012.

Pilotní projekt POH PK č. 10

Výstavba zařízení na zpracování vyřazených zářivek a výbojek
Projekt není prozatím na území Plzeňského kraje realizován ani připravován. Zářivky
a výbojky podléhají zpětnému odběru a existující kapacity zpracovatelských závodů v České
republice (EKOVUK Panenské Břežany) jsou dostatečné.
Žádný projekt na výstavbu zařízení pro zpracování vyřazených zářivek či výbojek
není připravován.

Pilotní projekt POH PK č. 11

Výstavba zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu SKO a OO včetně
biologického odpadu
V současné době je uvažováno s projektem na výstavbu zařízení pro zpracování
směsného komunálního a objemného odpadu metodou mechanicko-biologické úpravy
v Plzeňském kraji v lokalitě Vysoká u Dobřan. Z hlediska širší koncepce nakládání s odpady
v Plzeňském kraji je tento projekt součástí integrovaného systému nakládání s komunálními
odpady spolu se Zařízením pro energetické využívání odpadů (spalovnou odpadu)
navrhovaném v Chotíkově.
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Pilotní projekt POH PK č. 12

Zdroj pro využívání energie z odpadu (spalovna odpadů)
Záměr výstavby Zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO) připravuje
Plzeňská teplárenská, a.s., společnost vlastněná statutárním městem Plzní. Cílem je postavit
zařízení s kapacitou cca 95 tisíc tun, které by energeticky využívalo komunální odpady
produkované městem Plzní a dalšími obcemi Plzeňského kraje.
Záměr je ve fázi výběru dodavatele celého zařízení.
S ohledem na směrnici Evropské unie o odpadech je nakládání s komunálními
odpady prostřednictvím zařízení pro energetické využívání odpadů v případě, kdy je
produkována energie (teplo či elektrická energie) využitím odpadů. Tuto formu nakládání
s odpady v České republice podporuje Strategie nakládání s odpady v obcích a městech
České republiky, nově zpracovaný významný dokument odpadového hospodářství v roce
2008 ze strany Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR (www.smocr.cz)

Podpora pilotních projektů z veřejných finančních zdrojů – doporučení
V rámci plánovacího období Evropské unie 2007-2013 má Česká republika a rovněž
Plzeňský kraj a jeho subjekty možnost čerpat finanční prostředky z Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP). Pro oblast odpadového hospodářství je to priorita 4. Nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Pro efektivní čerpání finančních prostředků je velmi důležité zmínit v rámci
vyhodnocení plánu odpadového hospodářství oblast podpory projektů, které by především
z důvodů dostatečných stávajících kapacit v území Plzeňského kraje neměly být finančně
podporovány z veřejných zdrojů, a to nejenom ze zdrojů Evropské unie a České republiky
v rámci OPŽP, ale rovněž z ostatních zdrojů Evropské unie, České republiky a rovněž tak ze
zdrojů samotného rozpočtu Plzeňského kraje.
Mezi tato zařízení s dostatečnou kapacitou v Plzeňském kraji patří:
-

Zařízení a technologie dotřiďovacích linek na vytříděné složky odpadů
Zařízení a technologie pro zpracování autovraků
Zařízení pro sběr nebo výkup kovových odpadů
Zařízení a technologie pro zpracování vyřazených elektrických a elektronických
zařízení (vyjma zářivek a výbojek)
Řízené skládky směsných komunálních odpadů

Naopak mezi podporované aktivity by měly patřit infrastrukturní zařízení posilující
systémy skladování, sběru, svozu a nakládání s odpady komunální povahy v území obcí a
měst, projekty výstavby technologií a zařízení na objemné odpady a ostatní zařízení, které
využívají především a primárně odpady z komunální sféry.
Uvedený návrh má pouze doporučující charakter pro orgány krajů, které
rozhodují či spolurozhodují o poskytnutí finančních prostředků z nejrůznějších
veřejných zdrojů a jeho hlavním důvodem je efektivita účelu využití finančních
prostředků.
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6 Závěr
Souhrnné vyhodnocení
Z vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje za rok 2011
vyplývá, že celková produkce odpadů zůstává dlouhodobě na přibližně stejné úrovni, mění
se postupně struktura odpadů. Přínosem je, že vzrůstá podíl využívaných odpadů, a to
zejména ze stavebnictví a z energetiky.
Nesplněné cíle pro rok 2010 uvedené v kapitole 3, které nebyly splněny ani v roce
2011 jsou navrženy dále sledovat a vyhodnocovat.
Problematické zůstává nadále nakládání s komunálními odpady, jejichž produkce
z dlouhodobého hlediska stagnuje, postupně mírně narůstá. Zvyšuje se podíl vytříděných a
dále zpracovaných složek komunálních odpadů, ovšem stále se nesnižuje podíl směsných a
objemných komunálních odpadů. Tyto odpady jsou ukládány ze 100 % na skládky z důvodu
absence zpracovatelských zařízení nebo zařízení, které by byly schopny využít alespoň
energetický potenciál odpadů.
Z ekonomických a legislativních důvodů se nerozvíjí technologie na zpracování
odpadů na výrobu paliva z odpadu, které by mohly být přínosem při snižování podílu odpadů
ukládaných na skládky. Pozitivním jevem je rozvoj zařízení pro zpracování bioodpadů
(kompostáren) v posledních letech.
Poměrně významný posun je zaznamenán v obcích, kde se jednak rozšiřuje počet
míst a kapacity nádob na oddělený sběr KO a ve větších obcích se zvyšuje počet sběrných
dvorů, kde mají občané možnost odkládat vytříděné složky KO. Dále je postupně realizován
projekt výstavby deponií stavebních a demoličních odpadů pro další zpracování, což
podstatně napomáhá zvýšení podílu využitých stavebních odpadů.
Cíl snižování podílu BRKO ukládaného do skládek pro rok 2010 nebyl splněn
ani v roce 2011 a z pohledu kraje je za současných podmínek nesplnitelný i v dalších
letech (2013 a 2020) bez realizace některé z technologií na zpracování zejména
směsného komunálního odpadu. Množství odpadu s obsahem biologické složky (zejména
SKO a OO) neklesá a naopak se zvolna zvyšuje procentuální obsah biosložky v tomto
odpadu.
Vzhledem k tomu, že připravovaná technologie na energetické využití odpadu
(ZEVO) bude uvedena do provozu až v roce 2015, je téměř jisté, že tento cíl nebude
splněn ani pro rok 2013.
Na uvedený cíl navazuje další z cílů, a to zvýšit materiálové využití komunálních
odpadů na 50 % do roku 2010. Rovněž tento cíl nebyl ani v roce 2011 z výše
uvedených důvodů splněn.
Dalším z cílů, který nebyl splněn, je krajský cíl snížit podíl komunálního a
objemného odpadu ukládaného na skládky do roku 2010 o 20 % ve srovnání
s množstvím uloženým v roce 2000.
Cíl zvýšit účinnost separace vytříděných složek komunálního odpadu u papíru
na 55 %, u skla na 80 % a u plastu na 25 % jejich původního obsahu v komunálním odpadu
do roku 2010 byl v roce 2011 opět splněn pouze u plastu, v ostatních případech je třeba
konstatovat nesplnění.
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Přes uvedené problémy týkající se zejména problematiky komunálních odpadů je
celkové hodnocení plnění POH Plzeňského kraje spíše pozitivní. Většina cílů je plněna, byly
již zrealizovány některé pilotní programy vytýčené POH kraje směřující k vybudování
odpadové infrastruktury kraje. Množství odpadů zásadně neroste a výrazně stoupá podíl
odpadů využívaných.
Souhrnné vyhodnocení cílů (úkolů) dle jednotlivých skupin je provedeno v následující
tabulce.
Tab č. 14 Souhrnné vyhodnocení jednotlivých úkolů a POH PK jako celku za rok 2011
č. dle
nařízení
197/2003
Sb.

Počet
hodnocených
úkolů

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Název
opatření/zásady
(* zkrácený název
kapitoly)
Opatření k
předcházení vzniku
odpadů
Zásady pro
nakládání s
nebezpečnými
odpady
Zásady pro
nakládání s
vybranými odpady
a zařízeními
Zásady pro
nakládání s dalšími
skupinami odpadů
významnými z
hlediska
Plzeňského kraje
Zásady pro
nakládání s
komunálními
odpady
Podíl
recyklovaných
odpadů
Podíl odpadů
ukládaných na
skládky
Zásady pro
vytváření jednotné
a přiměřené sítě
zařízení k
nakládání s odpady
Odpady vzniklé
následkem
závažných havárií
a živelních pohrom
Celkem POH PK
[% ]

Imagine the result

Z toho
Souhrnné
hodnocení

splněno:

plněno
bez
výhrad:

plněno s
výhradami:

Nehodnoceno
/neplněno

1

0

1

0

0/0

A

3

2

1

0

0/0

A

12

2

4

2

4/0

B

12

2

2

2

6/0

B

5

0

2

2

1/1

C

1

0

0

1

0/0

B

2

1

0

0

0/1

C

1

0

0

1

0

B

1

0

1

0

0

A

38
100

6
15,79

11
28,95

8
21,05

11/2
28,95/5,26

B
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Z uvedeného hodnocení vyplývá, že z počtu hodnocených úkolů je většina plněna
bez výhrad, 6 cílů je již splněno (cíle č. 2 a 35 navrženy dále hodnotit). Nesplnění cílů je
hodnoceno (v případě cíle č. 36 i avizováno do budoucna) u dvou, z pohledu významu
zásadních. Stav plnění jednotlivých cílů POH Plzeňského kraje uvádí následující tabulka.
Cíle s datem plnění v roce 2010, které nebyly splněny, jsou hodnoceny i nadále.

Tab č. 15 Stav plnění cílů POH PK v roce 2011
Č.

Cíl

Hodnocení

Poznámka

Předcházení vzniku odpadů
1

Předcházení vzniku odpadů

plněn bez výhrad

Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady vč. zdravotnického odpadu
2
3

Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 %
do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem
dalšího snižování
Minimalizace vlivů nebezpečných odpadů na zdraví lidí a
životní prostředí

splněn

Dále hodnotit.

plněn bez výhrad

Provoz spalovny zdravotnického a
dalšího nebezpečného odpadu
4
splněn
zajištěn min. po dobu platnosti
POH.
Zásady pro nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními podle části IV zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech
Odstranění
100
%
odpadů
PCB
a
zařízení
s obsahem
5
splněn
PCB nebo jejich dekontaminace do roku 2010
Zajištění využití 38 % (50 %) hmotnostních z ročního
množství olejů uvedených na trh do roku 2006 (2012) a
plnění cíle nebylo
6
dále zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních
posuzováno
olejů
Dosáhnout do roku 2008 sběru použitých přenosných
plnění cíle nebylo
7
baterií v množství 100 g/rok na 1 obyvatele, z toho
posuzováno
materiálově využívat minimálně 50 % hmotnostních
Zajistit do roku 2005 (2012) sběr a materiálové využití 85
plnění cíle nebylo
8
% (95 %) hmotnostních z celkového množství olověných
posuzováno
akumulátorů uvedených na trh.
Zajistit na základě zpracování Realizačního programu
ČR pro kaly z ČOV řešící podpory úpravy kalů včetně
9
plněn s výhradami
jejich hygienizace, použití kalů na zemědělské půdě a
jiné způsoby využití kalů
Podporovat energetické využití bioplynu z čistíren
10
plněn s výhradami
odpadních vod s odpovídající produkcí kalů
V případě zjištění výskytu odpadů z výroby oxidu
plnění cíle nebylo
11 titaničitého sledovat evidenci tohoto druhu odpadu a
posuzováno
zamezit jeho úniku do životního prostředí
Zabránit uvolňování azbestu a azbestových vláken do
12
plněn bez výhrad
životního prostředí
Pro vozidla vyrobená po 1.1. 1980 nejpozději od 1.1.
2006 opětovně použít a využít nejméně v míře 85 %
průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za
13
plněn bez výhrad
kalendářní rok a opětovně použít a materiálově využít v
míře nejméně 80 % průměrné hmotnosti všech
autovraků převzatých za kalendářní rok
Pro vozidla vyrobená před 1.1. 1980 je míra opětovného
použití a využití stanovena na 75 % a míra opětovného
14
plněn bez výhrad
použití a materiálového využití na 70 % průměrné
hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok
Nejpozději od 1.1. 2015 opětovně použít a využít
15 nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech
plněn bez výhrad
autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně
Zajištění energetického využití nezpracovatelného nebo
nevytříděného podílu nebezpečných odpadů a odpadů
ze zdravotnictví

Imagine the result
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Č.

Cíl
použít a materiálově využít v míře nejméně 85 %
průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za
kalendářní rok

Hodnocení

Poznámka

Zásady pro nakládání s dalšími skupinami odpadů významnými z hlediska Plzeňského kraje
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Zajistit v maximální možné míře materiálové využití nebo
energetické
využití produkovaných průmyslových
plněn s výhradami
odpadů
Omezit ukládání průmyslových odpadů na skládky.
Vyloučit ze skládkování průmyslové odpady obsahující
plněn s výhradami
významný podíl biologicky rozložitelných látek
Zvýšit úroveň sběru vyřazených elektrických a
elektronických zařízení na 4 kg na osobu za rok z
splněn
domácností do 31.12. 2008
Dosáhnout u velkých domácích spotřebičů a
automatických výdejních stojanů využití minimálně 80 %
průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně
plnění cíle nebylo
použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich
posuzováno
v rozsahu minimálně 75 % průměrné hmotnosti
spotřebiče do 31.12. 2008
Dosáhnout
u
malých
domácích
spotřebičů,
osvětlovacích zařízení, elektrických a elektronických
nástrojů, hraček a přístrojů pro monitorování a regulaci
využití minimálně 70 % průměrné hmotnosti použitého
plnění cíle nebylo
spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály,
posuzováno
látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 50 %
průměrné hmotnosti použitého spotřebiče do 31.12.
2008
Dosáhnout u zařízení informační technologie a
komunikačních a spotřebitelských zařízení využití
minimálně 75 % průměrné hmotnosti použitého
plnění cíle nebylo
spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály,
posuzováno
látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 65 %
průměrné hmotnosti spotřebiče do 31.12. 2008
Dosáhnout využití minimálně 80 % průměrné hmotn osti
vyřazených chladniček a opětovně použít nebo
plnění cíle nebylo
recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu
posuzováno
minimálně 75 % průměrné hmotnosti chladničky do
31.12. 2008
Dosáhnout zapojení sběrných dvorů odpadů v kraji do
systému zpětného odběru, jako míst zpětného odběru
vyřazených výrobků domácího chlazení. Vybudovat
plněn bez výhrad
optimální systém zpětného odběru prostřednictvím
sběrných dvorů odpadů v obcích
Zvyšování zpětného odběru odpadních pneumatik na 6 0
% (80 %) hmotnostních z ročního množství uvedeného
plnění cíle nebylo
na trh do roku 2006 (2012), s cílem jejich využití s
posuzováno
upřednostněním materiálového využití
Dosáhnout opětovného použití nebo recyklace
materiálů, látek a součástí ze zářivek a výbojek v
plnění cíle nebylo
rozsahu minimálně 80 % hmotnosti použitého spotřebiče
posuzováno
do 31.12. 2006
Zajistit zpracování nebo jiné využití odpadů ze
spalovacích zařízení na úrovni 80 % v roce 2005, 90 %
splněn
v roce 2010
Zajistit podmínky pro využití 50 % vznikajících
stavebních a demoličních odpadů do 31.12. 2005 a 75
plněn bez výhrad
% hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních
odpadů do 31.12. 2012
Zásady pro nakládání s komunálními odpady
Vytvořit ucelený systém nakládání s komunálními
odpady v rámci Plzeňského kraje zahrnující sběr, třídění,

Imagine the result

Dále nehodnotit.

Dále nehodnotit.

plněn s výhradami
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Č.

29

30

31
32

33

Cíl
shromažďování, přepravu, úpravu a zpracování všech
složek KO na základě ekonomicky vhodných
vzájemných vazeb mezi původci odpadů (obcemi),
svozovými firmami a provozovateli zařízení na úpravu,
využívání nebo odstraňování odpadů s důrazem na
upřednostnění m ateriálového využití odpadů
Zvýšení účinnosti separace vytříděných složek
komunálního odpadu u papíru na 55 %, u skla na 80 % a
u plastu na 25 % jejich původního obsahu v komunálním
odpadu do roku 2010
Zavedení separace dalších využitelných složek
komunálního odpadu (např. bioodpad, elektroodpad,
kovy, pneumatiky) a odběru těchto složek v rámci
sběrné sítě odpadů nebo prostřednictvím sběrných
dvorů
Výrazně snížit podíl nebezpečných složek komunálního
odpadu ve zbytkovém (směsném) odpadu
Zajistit zpětný odběr použitých zářivek, akumulátorů,
baterií a pneumatik chladniček z domácností, odpadních
olejů a výhledově elektroodpadu z komunální sféry
Snížit podíl směsného komunálního odpadu a
objemného odpadu ukládaného na skládky do roku 2010
o 20 % ve srovnání s množstvím uloženým v roce 2000

Poznámka

Hodnocení

plněn s výhradami

Termín do roku 2010 – dále
hodnotit.

plněn bez výhrad

plněn bez výhrad
plnění cíle nebylo
posuzováno
není plněn

Termín do roku 2010 – dále
hodnotit.

Využívání odpadů, podíl recyklovaných odpadů
34

Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na
55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit
materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do
roku 2010 ve srovnání s rokem 2000

plněn s výhradami

Plnění cíle u odpadů jako celku
splněn již v roce 2006. U
komunálních odpadů cíl
nesplněn – dále hodnotit.

Podíl odpadů ukládaných na skládky, snižování množství BRKO ukládaného na skládky
35

36

37

38

Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o
20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s
splněn
Dále hodnotit.
výhledem dalšího postupného snižování
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky
tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 %
není plněn
hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a
výhledově v roce 2020 nejvýše 35 % hmotnostních z
celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995
Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady
Vytvořit integrovaný systém nakládání s odpady na
úrovni Plzeňského kraje a zajistit jeho propojení do
celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady

plněn s výhradami

Odpady vzniklé následkem závažných havárií a živelních pohrom
Zajistit odstranění odpadů vzniklých na základě
závažných havárií nebo přírodních katastrof s cílem
plněn bez výhrad
zamezit ohrožení či poškození kvality životního prostředí

Imagine the result
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