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1. ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je zpracování přehledu a popis základních činností 

managementu odpadového hospodářství. Důvodem pro zpracování tohoto tématu je můj 

dlouhodobý zájem o situaci životního prostředí a s tím spojená praxe v oblasti fungování a 

provozu sběrného dvora v Holicích, kde jsem brigádně zaměstnán.  

Současná moderní doba s sebou přináší velké množství inovací a pokroků ve všech 

odvětvích vědy, průmyslu, služeb, podnikání, ale zároveň je jejím negativním znakem i 

konzumní životní styl společnosti, který se nepřehlédnutelným způsobem podepisuje na 

kvalitě životního prostředí. Právě z tohoto důvodu je nutné zabývat se touto problematikou 

a věnovat se možnostem redukování následků konzumního životního stylu v rámci 

zachování ekologické rovnováhy. Nástrojem pro boj s tímto problémem může být právě 

vhodný management odpadového hospodářství. 

Úvodní část bakalářské práce definuje teoretický základ odpadového hospodářství a 

praktická část aplikuje teoretická východiska na konkrétní areál sběrného dvora ve městě 

Holice v Čechách. Součástí práce je jednoduchá dokumentace areálu a fotodokumentace. 

Legislativně je odpadové hospodářství upraveno zákonem Ministerstva životního 

prostředí (dále jen MŽP), č.185/2001 Sb.
1
, o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, který je základním právním předpisem. 

Odpadové hospodářství obsahuje řadu definic a pojmů, ve kterých je nudné 

dostatečně se orientovat. V této souvislosti hovoříme o pojmech, jako je odpad a jeho další 

dělení, skládka, recyklace, původce odpadů atd. Znalost pojmů je důležitá pro orientaci 

v katalogu odpadů, který je stanoven vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.
2
, a slouží k evidenci 

odpadů pod jednotlivými kódy. 

Odpadové hospodářství jako takové, si klade za cíl předcházení vzniku odpadů, 

omezování jeho množství a nebezpečných vlastností. K tomuto cíli vede řada kroků, mezi 

                                                             
1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2012. 

2 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 
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které můžeme zařadit např. vytváření podmínek pro podporu vratných, opakovaně 

použitelných obalů, minimalizovat objem a hmotnost výrobků při zachování jejich 

funkčních vlastností, nahrazovat nebezpečné materiály a složky, materiálem méně 

nebezpečným, pokud to zle z technických a ekonomických důvodů.  

Odpad je třeba zabezpečovat vhodnými nádobami pro skladování, aby byla 

zajištěna bezpečná manipulace s nimi a nedocházelo k újmám na životním prostředí a 

lidském zdraví. Z důvodu bezpečné manipulace, zpracování a zpětného odběru odpadů 

zřizují kraje sběrné dvory s proškoleným personálem. Na likvidaci a zpracování odpadů se 

rovněž podílí řada smluvních firem, jejichž stručný adresář je v bakalářské práci uveden.  

Myšlenkou bakalářské práce je aplikace Facility managementu (dále už jen FM) na 

příkladu provozu, inovačních řešení a řízení sběrného dvora v Holicích. FM se dělí do 

dvou skupin a to na hard (tvrdé) služby a soft (měkké) služby. Odpadové hospodářství se 

řadí do skupiny tvrdých služeb (prostor a infrastruktura). Této otázce je vyhrazena 

praktická část bakalářské práce. V úvodu této části se zabývám identifikačními údaji, 

charakteristikou a  účelem sběrného dvora. Samostatná kapitola je věnována životnímu 

prostředí a to především jeho ochraně a vlivu odpadového hospodářství na něj.  

Považuji za nutné popsat jednotlivé technologie úpravy odpadů v areálu a poukázat 

na jejich ekologický smysl. Společně s jejich úpravou, skladováním a likvidací jsou 

svázány jisté výdaje zasahující do ekonomiky sběrného dvora. Zaměřuji se rovněž na 

zhodnocení životního cyklu areálu sběrného dvora, na zmapování alespoň hrubých nákladů 

na provoz SD. 

Součástí bakalářské práce je zmínka vztahující se k činnosti České asociace 

odpadového hospodářství a službami tuto asociaci doprovázejícími. Především se jedná o 

myšlenku nového systému vyššího řízení pod názvem Integrovaný systém nakládání 

s odpady ISNO. 

Hlavními zdroji pro psaní bakalářské práce se mi staly zákony vydané 

Ministerstvem životního prostředí, dokumentace a metodické pokyny práce sběrného dvora 

Holice, publikace vztahující se k tématu správy majetku (Kuda, 2009), technické normy a 

předpisy České republiky (dále jen ČR) k odpadovému hospodářství. 
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Cílem práce je rozšířit povědomí o životním cyklu výrobku, se zaměřením na jeho 

likvidaci či následné využití. Podnítit společnost ke třídění odpadu tím, že osvětluji proces 

nakládání s komunálním odpadem a možnosti recyklace. Využití myšlenky Facility 

managementu pro ekonomičtější, efektivnější, ekologičtější a z časového hlediska 

úspornější fungování a provoz zařízení sběrného dvora v Holicích, s budoucí myšlenkou 

samovýdělečné činnosti. 
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2. LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Od 1. ledna roku 1990 se ministerstvo životního prostředí stalo ústředním orgánem státní 

správy pro odpadové hospodářství. V České republice tedy ministerstvo životního 

prostředí koordinuje ostatní ministerstva a další ústřední orgány státní správy ve věcech 

životního prostředí. 

Nejprve vznikl zákon o odpadech č. 238/1991 Sb.
3
, který směřoval spíše k ochraně 

životního prostředí. Jeho úkolem vzhledem k poškozování životního prostředí bylo 

omezení negativních vlivů na produkovaných odpadech. Tento první zákon č. 238/1991 

Sb. vzhledem k plánování činností s nakládání s odpady byl neúplný a měl v tomto směru 

spoustu nedostatků. S postupem času byly vydávány další právní normy, které byly 

v průběhu platnosti zákona novelizovány a doplňovány.  

V době, kdy se ČR připravovala na vstup do Evropské unie (dále jen EU), 

vyplynula nutnost provést změny prvního zákona č. 238/1991 Sb. o odpadech. Dotklo se to 

změn směřujících k postupné harmonizaci s předpisy EU a především změny požadavků na 

ochranu životního prostředí. V závislosti na těchto nedostatcích byl vydán druhý zákon o 

odpadech č. 125/1997 Sb., který se snažil o odstranění nedostatků prvního zákona č. 

238/1991 Sb. 

Skutečným potřebám a předpisům pro zpracování plánů odpadového hospodářství 

odpovídá až nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který je základním správním 

předpisem. Tento nový zákon o odpadech je od svého vydání až do současnosti 

novelizován. Novelizován byl přibližně 26x, přičemž poslední změna byla provedena 

zákonem č. 383/2008 Sb.) Nový zákon o odpadech zavedl nové povinnosti do právního 

řádu ČR, a to především z důvodu souladu práva EU. Důsledkem požadavků EU vznikají a 

jsou vytvářeny novelizace zákona. 

Zákon o opadech č. 185/2001 Sb. byl vydán, aby docházelo k uspořádání 

problematiky pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi spolu s dodržováním 

podmínek na ochranu životního prostředí a ochranu lidského zdraví. Zákon zahrnuje 

subjekty, jako jsou původci odpadů (fyzické osoby, které vykonávají podnikající i 

                                                             
3 Zákon 238/1991 Sb., první zákon o odpadech, který byl zrušen předpisem č. 125/1997 Sb. 
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nepodnikající činnost, právnické osoby, obce, osoby nakládající s odpady – oprávněné 

osoby pro nakládání s odpady a orgány veřejné správy. [1] 

2.1 PRÁVNÍ NORMY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném 

do 31. 12. 2012. [2] 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, účinný od 

1. 1. 2013. [2] 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. [2] 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31. 

12. 2012. [2] 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, účinný od 1. 1. 

2013. [2] 

Zákon č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

Celní správě České republiky, ve znění účinném od 1. 9. 2012. [2] 

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na 

trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2012. [2] 

 Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných 

látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, účinný od 1. 1. 2013. [2] 

Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných 

zálohovaných obalů, ve znění pozdějších předpisů. [2] 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů. [2] 

Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů, ve znění 

pozdějších předpisů. [2] 



 

16 

 

Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků, ve znění pozdějších předpisů. [2] 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

[2] 

Vyhláška č. 304/2002  Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup 

hodnocení biocidních přípravků a účinných látek, ve znění pozdějších předpisů. [2] 

Vyhláška č. 305/2002  Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů 

předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh, ve znění 

pozdějších předpisů. [2] 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů. [2] 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. [2] 

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve 

znění pozdějších předpisů. [2] 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů. [2] 

Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými 

terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichloridifenylmetanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahující kteroukoliv z těchto 

látek v koncentraci větší než 50mg/kg (o nakládání s PCB). [2] 
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3. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ ODPADOVÉM 

HOSPODÁŘSTVÍ 

Odpad  

- odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti 

týkající se odpadů v České republice.  

Nebezpečný odpad   

- je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí 

a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze s 

ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným 

k běžné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných 

spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se 

dále recykluje ve specializovaných firmách.  

Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje jednu nebo vice z níže 

uvedených vlastností: 

- výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, 

toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat 

vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, 

schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování, ekotoxicita. 

Ukázka identifikačního listu nebezpečného odpadu viz. Příloha č. 1 

Komunální odpad 

 - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je 

uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u 

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Pro sběr komunálního 

odpadu jsou použity sběrné nádoby tzv. popelnice nebo kontejnery, které jsou umístěny na 

určených shromažďovacích místech. 
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Veškerý komunální odpad je shromažďován pomocí separačních systémů: 

 SVOZOVÝ – odvoz firmou, která v obci zajišťuje svoz odpadu 

 PŘINÁŠECÍ (donáškový) – systém použití při třídění odpadu  

 ZÁLOHOVÝ – odpad občan vrací na určené místo za tzv. zálohu, která je mu 

vrácena při odevzdání nespotřebované části (př.: vratné lahve) 

Odpad podobný komunálnímu odpadu: 

 - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v 

Katalogu odpadů.  

Směsný odpad: 

 - Složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, plastů, skla, 

objemného odpadu, nebezpečného odpadu, případně dalších složek. Zahrnuje i odpad 

z košů na veřejných prostranstvích.  

Biologicky rozložitelný odpad: 

 - tento dopad je taky označován jako BRKO. Je tvořen zejména rostlinnými zbytky, 

jako je tráva, listí a organické zbytky z kuchyní. Doposud se biologický odpad ukládá na 

skládky, přičemž při jeho zahnívání vzniká spolu s ostatním odpadem skládkový plyn 

metan. Únikem metanu do ovzduší se podílí skládky na globálním oteplování planety 

Země, poškozování ozónové vrstvy a vzniku tzv. skleníkového efektu.  

Objemný odpad: 

- je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze 

odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se 

například o: nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové 

a kovové obaly apod. 
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Živnostenský odpad: 

 - je to odpad, který je většinou podobný komunálnímu. Který vzniká při činnostech 

fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob s malým rozsahem 

výroby.  

Domovní odpad: 

 - pojem domovní odpad není zaveden žádným zákonem ani normou. Obsahuje tuhý 

odpad vzniklý v domácnostech (plasty, sklo, papír, kovy), a také zbytky potravin a popel. 

Jedná se tedy o dopad, který je běžně občany odkládán do sběrných nádob. 

Odpadové hospodářství: 

 - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na 

následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

Nakládání s odpady: 

- shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a 

odstranění odpadů. 

Shromažďování odpadů: 

 - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich 

vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Skladování odpadů: 

 - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let 

před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 

Skládka: 

 - je to takové zařízení, které slouží pro ukládání odpadu (nejčastěji komunálního 

odpadu). Jedná se o nejstarší řešení likvidace odpadu vznikajícího z lidské činnosti. V 

historii byly skládky nejčastější formou organizovaného odpadového managementu, 

společně se spalováním, a zůstávají ve své pozici na mnoha místech ve světě. Nelegálně 

založená skládka se označuje jako černá skládka. Za založení černé skládky hrozí ve 

vyspělých zemích různé druhy postihu. 
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Recyklace odpadů: 

 - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, 

materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování 

organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, 

materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál.  

Prvotní původce odpadů: 

 - každý, při jehož činnosti vzniká odpad. 

Původce odpadů: 

 - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti 

vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které 

provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo 

složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na 

místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. [3] 
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4. KATALOG ODPADŮ 

Katalog odpadů je stanoven vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.
4
 

Slouží nám k tomu, aby se jednotlivé druhy odpadů evidovaly pod jednotnými a 

konkrétními kódy. Všechny odpady se pomocí katalogu odpadů snadněji zatřiďují a to nám 

umožňuje přehlednost, rychlejší identifikovatelnost a kontrolu jejich pohybu. 

Katalog odpadů vypracovaly státy EU, které charakterizují jednotlivé odpady a 

rozděluje je podle odvětví, technického procesu nebo oboru, v němž odpad vzniká, a taky 

se rozdělují podle jejich vlastností a druhů. 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 

zařadit podle § 5 a § 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech pod katalogová čísla stanovená 

ve vyhlášce 381/2001 sb. (Katalog odpadů). Katalogové číslo odpadu se skládá ze třech 

dvojčíslí. První dvojčíslí určuje odvětví, ve kterém odpad vzniká. Druhé dvojčíslí označuje 

skupinu odpadu. Třetí dvojčíslí označuje podskupinu odpadu. Postup pro zařazování 

odpadů podle Katalogu odpadů je stanoven v § 2 a § 3 této vyhlášky. 

Dál se odpad označuje podle vlivu na životná prostředí do dvou kategorií: 

 O – ostatní 

 N – nebezpečné 

V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí 

odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle 

Katalogu odpadů stanoví vyhláška 381/2001 Sb. 

Jednotlivé odpady jsou zařazeny do 20 skupin: 

 skupina č. 01 - Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího 

zpracování nerostů a kamene, 

                                                             
4 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 
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 skupina č. 02 - Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, 

rybářství a z výroby a zpracování potravin, 

 skupina č. 03 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, 

papíru a lepenky, 

 skupina č. 04 - Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, 

 skupina č. 05 - Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z 

pyrolytického zpracování uhlí, 

 skupina č. 06 - Odpady z anorganických chemických procesů, 

 skupina č. 07 - Odpady z organických chemických procesů, 

 skupina č. 08 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových 

hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev, 

 skupina č. 09 - Odpady z fotografického průmyslu, 

 skupina č. 10 - Odpady z tepelných procesů, 

 skupina č. 11 - Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav 

kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů, 

 skupina č. 12 - Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a 

plastů, 

 skupina č. 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a 

odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12), 

 skupina č. 14 - Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě 

odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08), 

 skupina č. 15 - Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály 

a ochranné oděvy jinak neurčené, 

 skupina č. 16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené, 
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 skupina č. 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 

kontaminovaných míst), 

 skupina č. 18 - Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s 

nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích 

zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí), 

 skupina č. 19 - Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) 

odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a 

z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely, 

 skupina č. 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. [1, 4] 

V Katalogu je zároveň každý druh odpadu, který je považován za nebezpečný, označen 

“*“. 

Ukázka základního popisu odpadu viz. Příloha č. 2 
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5. OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, 

OMEZOVÁNÍ JEJICH MNOŽSTVÍ A NEBEZPEČNÝCH 

VLASTNOSTÍ 

V odpadovém hospodářství se neustále hledají cesty jak ekonomicky efektivněji a 

ekologicky šetrněji zacházet s odpadem. Jako nejhospodárnější a nejúčinnější řešení je 

považováno předcházení jeho vzniku. V České republice je bohužel prevence předcházení 

vzniku odpadu nepříliš velká. 

Každý občan (podle zákona tzv. prvotní původce odpadů) má v rozsahu své 

působnosti nebo při své činnosti předcházet vzniku odpadů. Snažit se minimalizovat jejich 

množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku se nedá žádným způsobem 

zabránit, se snaží využít nebo odstranit způsobem, který nebude v žádném případě 

ohrožovat lidské zdraví a životní prostředí. Vše musí být v souladu s právními přepisy na 

ochranu životního prostředí. 

Každý podnikatel, který se zabývá výrobou produktů si má počínat tak, aby ve 

svém výrobním procesu omezil vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, především 

pak nebezpečných odpadů. Na obalu, v návodu na použití, v průvodní dokumentaci 

výrobku nebo jinou formou musí následně zaznamenat informace o možnostech využití 

nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobku. 

Pokud už odpady vzniknou, je třeba se zamyslet nad tím, zda nejdou opětovně 

použít, popřípadě recyklovat, či najít nějaký jiný způsob jak je využít, například 

energeticky a nakonec úplně odstranit. Nejčastější variantou je však ukládání odpadu na 

skládky. 

Jestliže chceme chránit životní prostředí a předcházet tak vzniku odpadů, musíme 

přispět a držet se alespoň několika následujících zásad: 

 kupovat jen to, co je skutečně potřeba, 

 kupovat kvalitní výrobky s delší dobou životnosti, 

 snažit se preferovat recyklovatelné výrobky, 
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 snažit se při nákupu minimalizovat množství obalů, 

 nevyhazovat zbytečně funkční věci, snažit se je předat eventuálně prodat k dalšímu 

užívání (spotřebiče, nábytek, oblečení, atd..), 

 využívat zpětný odběr výrobků. [5] 

5.1 NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝMI ODPADY 

Pojem nakládání se vzniklými odpady zahrnuje jeho sběr, shromažďování, úpravu, výkup, 

třídění, dopravu, skladování, přepravu, využití a zneškodňování – odstraňování. Jestliže 

vznikne odpad, tak je třeba ho opětovně recyklovat (využít). Pokud však odpad využit 

není, následně musí být vhodně zneškodněn neboli odstraněn. [6] 

Vzniklé odpady můžeme odevzdávat do: 

 nádoby na shromažďování odpadů 

 sběrné dvory 

 

Obr. 1 – Schéma odpadového hospodářství 

Zdroj: autor 
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5.1.1 Nádoby na shromažďování odpadů: 

V dnešní době se vyrábí celá řada rozmanitých nádob na shromažďování odpadů. 

Nejjednodušší jsou odpadkové koše přímo v místnostech nebo bytech, které mohou být 

zároveň na tříděný i směsný odpad. Velikost nádob je volena podle velikosti jednotlivých 

částí (tj. zrnitosti) odpadu jeho objemové hmotnosti. 

Podle toho zda se nádoby přesypávají nebo vyměňují za nové, se dělí: 

a) Odpadkové nádoby:  

 malé s objemem 110 l,  

 střední s objemem 110-1100 l, 

 velké s objemem nad 1100 l, 

MALÉ S OBJEMEM 110 l: 

 
STŘEDNÍ S OBJEMEM 110-1100 l: 

 
VELKÉ S OBJEMEM NAD 1100 l: 

 
Obr. 2 – Odpadkové nádoby 

Zdroj: www.mariuspedersen.cz 
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b) Odpadkové přepravníky:  

 malé s objemem do 1100 l, 

 střední s objemem 1100-5000 l,  

 velké s objemem nad 5000 l, 

 

MALÉ S OBJEMEM 1100 l: 

 

STŘEDNÍ S OBJEMEM 1100-5000 l 

 

VELKÉ S OBJEMEM NAD 5000 l: 

 

Obr. 3 – Odpadkové přepravníky 

Zdroj: www.mariuspedersen.cz 

Odpadkové nádoby a přepravníky jsou využívány: 

 v místech s velkým soustředěním odpadů, 

 s krátkodobým výskytem objemného nebo těžkého odpadu (rekonstrukce), 
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 ke shromažďování a přepravě objemného odpadu jako doplněk menších, 

nádob, do kterých nelze objemný odpad ukládat 

 ke shromažďování a přepravě vytříděných odpadů využitelných jako 

druhotné suroviny (železný odpad atd.), 

 v místech, kde nejsou zavedeny normalizované nádoby a pravidelný svoz a 

kde zastává funkci meziskládky. 

Za nevratné nebo jednorázové přepravníky považujeme odpadové pytle. [6,7] 

5.1.2 Sběrné dvory: 

Sběrný dvůr (dále jen SD) je objekt, který slouží k ekologické likvidaci odpadů ať už 

přímo v areálu nebo smluvně zavázaná s firmou, která s odpady nakládá. Sběrný dvůr 

nemusí nutně provozovat každá obec či město, ale vzhledem k ochraně lidského zdraví a 

životního prostředí je to nejlepší možnou variantou.  

K provozu sběrného dvora musí být uděleno povolení od Krajského úřadu, které 

nám rovněž konkrétně specifikuje odpady, které je možno odebírat jak od právnických, tak 

fyzických osob. [6, 7] 

5.2 ZPĚTNÝ ODBĚR VÝROBKŮ 

Osmdesátá léta přinesla v Evropě myšlenku zavedení tzv. "odpovědnosti výrobců". Hlavní 

prioritou této myšlenky je přenést zodpovědnost za odpad z tzv. původce (subjektu, 

výrobek užívající, který se ho po ukončení životnosti zbavuje) na výrobce. 

Tímto způsobem se podařilo do té doby nezodpovědné výrobce přimět k tomu, aby 

od prvopočátku koncipovali své produkty k jejich zpětnému odběru, likvidaci a brali ohled 

na životní prostředí. 

Zpětný odběr výrobků (dále jen ZOV), vychází z principu zajistit manipulaci s 

výrobky po skončení jejich životnosti. 

Princip zodpovědnosti výrobců lze chápat ve třech hlavních bodech: 

 Organizační - výrobci je stanovena povinnost zavádění na úrovni jednotlivých 

zemí systémy sběru a recyklace určitých produktů, 
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 Finanční - provoz systému zpětného odběru je vysokonákladovou záležitostí. 

Přenesením části nákladů na výrobce je předpokládána snaha následné recyklace 

ale i její nižší finanční náročnost, 

 Informační - povinností výrobce je informovat spotřebitele, jak s vysloužilým 

výrobkem naložit. Kde je možnost jeho odevzdání k dalšímu zpracování. 

Koneční uživatelé hrají důležitou roli při plnění cílů určených pro ZOV. Musí být 

řádně informováni, kde a jak výrobky s konečnou platností odevzdat. Klíčová je zde 

motivace k tomu, aby se výrobků nezbavovali současně se směsným komunálním 

odpadem. 

Všem osobám uvádějícím na trh ČR obaly, vozidla, elektrická a elektronická 

zařízení, baterie a akumulátory, zářivky a výbojky, pneumatiky a minerální oleje, je 

připsána odpovědnost v souladu s evropskou legislativou a to za celý životní cyklus 

produktu včetně zajištění ZOV. Zpětný odběr výrobků je upraven zákonem č. 477/2001 

Sb.
5
, o obalech,  částí čtvrtou a pátou zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a dále 

navazujícími prováděcími právními předpisy. [8, 9, 10] 

  

                                                             
5 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, účinný od 1. 1. 2013. 
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6. CELKOVÁ PRODUKCE ODPADŮ  

6.1 Celková produkce všech odpadů (tis. t) 

Z grafu vyplývá, že celková produkce všech odpadů byla ve sledovaném období nejvyšší 

mezi lety 2003 - 2004. Oproti tomu v roce 2006 byla produkce nejnižší. V letech 2007 – 

2011 můžeme hovořit o stagnujícím charakteru produkce odpadu. 

 
Graf č. 1 – Vývoj celkové produkce odpadů v ČR v letech 2003 – 2011 (tis. T) 

Zdroj: VÚV T.G.M., v. v. i. – CeHO, CENIA (ISOH) 

6.2 Celková produkce odpadů dle kategorie nebezpečný, ostatní a 

komunální (tis. t) 

Graf popisuje nejvyšší produkci nebezpečného odpadu v roce 2009, nejvyšší produkci 

ostatního odpadu v roce 2004 a nejvyšší míru produkce komunálního odpadu za rok 2009. 

 
Graf č. 2 – Vývoj produkce odpadů nebezpečných, ostatních a komunálních v ČR v letech 2003 – 

2011 (tis. T)    Zdroj: VÚV T.G.M., v. v. i. – CeHO, CENIA (ISOH) 

http://www.vúv/
http://www.vúv/
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6.3 Produkce odpadů kategorie nebezpečný (tis. t) 

V kategorii nebezpečných odpadů se setkáváme s nejvyšší produkcí za sledované období 

v roce 2002, s nejnižší v roce 2006. 

 
Graf č. 3 – Vývoj produkce odpadů nebezpečných v ČR v letech 2002 – 2011 (tis. T) 

Zdroj: VÚV T.G.M., v. v. i. – CeHO, CENIA (ISOH) 

6.4 Produkce odpadů kategorie ostatní (tis. t) 

V kategorii produkce ostatních odpadů hovoříme o nejvyšší produkci v roce 2004 a 

nejnižší v roce 2006. 

 
Graf č. 4 – Vývoj produkce odpadů ostatních v ČR v letech 2002 – 2011 (tis. T) 

Zdroj: VÚV T.G.M., v. v. i. – CeHO, CENIA (ISOH) 

 

 

http://www.vúv/
http://www.vúv/
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6.5 Celková produkce odpadů na obyvatele v roce 2011, mezinárodní 

srovnání (t/obyv.) 

V mezinárodním srovnání produkce odpadu v jednotce tuny na počet obyvatelstva vede 

s produkcí odpadu Bulharsko, oproti tomu Lotyšsko produkuje odpadu nejméně. Česká 

republika má osmou nejnižší produkci odpadu z porovnávaných zemí. 

 
Graf č. 5 – Celková mezinárodní produkce odpadů v roce 2011 (t/obyv.) 

Zdroj: Eurostat 

  



 

33 

 

7. ADRESÁŘ NEJVĚTŠÍCH FIREM V OBLASTI 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

.A.S.A., spol. s r.o. - Firma .A.S.A. byla založena v roce 1988 v Rakousku a v relativně 

krátkém období se stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se 

nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. 

ASEKOL s.r.o. – Je nezisková společnost, která organizuje celostátní systém zpětného 

odběru elektrozařízení. 

AQUA ENVIRO s.r.o. - Hydrogeologie prostých a minerálních vod. Sanační geologie - 

likvidace a průzkum ekologických zátěží. Inženýrská geologie. Nakládání s odpady. 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Svoz a odstranění komunálního a živnostenského 

odpadu včetně nebezpečného. Svoz a dotřídění separovaných složek odpadu. Zpracování 

druhotných surovin. Sanace starých ekologických zátěží. Letní čištění a zimní údržba 

komunikací. 

Becker Bohemia s.r.o. - Provádí komplexní služby v odpadovém hospodářství, svoz 

komunálního odpadu, recyklace odpadu. Sběrný dvůr. Strojní metení, likvidujeme a 

zajišťujeme recyklaci stavební suti, separovaný odpad, skartaci dokumentů a písemností, 

kontejnerovou službu. 

CZ BIJO a.s. - Firma provádí zneškodňování odpadů, sanační práce, geochemické 

průzkumy, ocenění ekologických zátěží, auditing a ekoinformatiku. 

Dapol, s.r.o. - Provádění sanací kontaminovaných lokalit, zajišťování služeb ekologických 

havarijních a konzultačních, odstraňování odpadů. 

Domeček - odpady, s.r.o. – Zajišťují odvoz sutě a odpadu, včetně nakládání s 

nebezpečnými odpady, úklid černých skládek, sběrný dvůr - třídění odpadu. Provádí 

likvidaci a skartaci datových nosičů a dokumentů. Provozujeme překladiště odpadu. 

Eko-Chem-Z, s.r.o. - Zpracování odpadů a plastů, zpracování i na zakázku. Výroba, 

separace a drcení profilů. Prodej plastu regenerátů, analytické rozbory, komplexní služby v 

oblasti nakládání s odpady. 
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EKO-KOM, a.s. - Zajištění sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů. 

Ekotermex, a.s. - Zajišťují ekologickou likvidaci tekutých i tuhých odpadů a provozují 

spalovnu průmyslového odpadu. 

Elektrowin, a.s. - Společnost je provozovatelem kolektivního systému pro oddělený sběr, 

zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu ve 

skupinách 1, 2 a 6 (malé a velké domácí elektrospotřebiče, nástroje a nářadí pro 

domácnost). 

EUROSUP spol. s.r.o. - Hlavním předmětem činnosti společnosti je podnikání v oblasti 

nakládání s odpady, úprava sběr, využití a odstraňování převážně nebezpečných odpadů. 

Dále zprostředkovatelská činnost v oblasti ochrany životního prostředí. 

Marius Pedersen, a.s. - Nabídka služeb v oblasti nakládání s odpady. Provoz sběrného 

dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů. 

MEGAWASTE, spol. s r.o. - Provádí odvoz a likvidaci odpadů, likvidace havárií i ropných 

produktů. Zabezpečují servis pro firmy a obce, kompletní nabídku služeb v nakládání s 

komunálními, průmyslovými i nebezpečnými odpady, čištění kanalizací a jímek, provoz 

spalovny. 

RE-PLAST DESIGN, s.r.o. - Výkup, sběr a recyklace PET lahví. Prodej vedlejších 

produktů jako PP a PE. 
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Tab. 1 – www stránky firem 

Zdroj: autor 

FIRMA www stránky 

.A.S.A., spol. s r.o. www.asa-group.com 

ASEKOL s.r.o. www.asekol.cz 

AQUA ENVIRO s.r.o. www.aquaenviro.cz 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. www.avecz.cz 

Becker Bohemia s.r.o. www.becker-bohemia.cz 

CZ BIJO a.s. www.bijo.cz 

Dapol, s.r.o. www.industry-eu.cz 

Domeček - odpady, s.r.o. www.domecek-odpady.cz 

Eko-Chem-Z, s.r.o. www.eko-chem-z.cz 

EKO-KOM, a.s. www.ekokom.cz 

Ekotermex, a.s. www.ekotermex.cz 

Elektrowin, a.s. www.elektrowin.cz 

EUROSUP spol. s.r.o. www.eurosup.cz 

Marius Pedersen, a.s. www.mariuspedersen.cz 

MEGAWASTE, spol. s r.o. www.megawaste.cz 

RE-PLAST DESIGN, s.r.o. www.replast.cz 
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8. SOFTWARE: 

V dnešní době přibývá programů, které se zabývají softwarovou podporou v oblasti 

odpadového hospodářství. Jedná se o programy, které jsou schopny řešit složitější operace 

týkající se evidence odpadů, registr ekonomických subjektů, evidence kvality ovzduší nebo 

řešit programy méně náročné, které slouží k exportu, importu, prezentaci, kontrole atd. 

Nejpoužívanější SW v ČR: 

ASTRA 92 a.s. - Projekce, software, ochrana životního prostředí 

ATTEST, s.r.o. - Česká společnost zabývající se podporou malých a středních firem v 

oblasti vývoje a dodávky ekonomického informačního systému Easyport, poradenství v 

oblasti zavádění systému řízení norem ISO, zavádění integrovaných systémů, školení, 

interní audity. 

INISOFT s.r.o. - Společnost INISOFT s.r.o. se zabývá vývojem a následnou implementací 

software specializovaného pro odpadové hospodářství. 

 Softwary společnosti INSOFT s.r.o.: 

 EVI 8 – je nejrozšířenější evidenční program v oblasti odpadů v ČR, 

 SKLAD ODPADŮ 8 – provozní program, 

 ENVITA OVZDUŠÍ – evidence kvality ovzduší, 

 RES PLUS – registr ekonomických subjektů, 

 OBAL 8 – evidence obalů. 

KVASAR, spol. s r.o. - Software pro vedení provozní evidence zdrojů znečišťování 

ovzduší, výpočet množství emisí a poplatku, software pro evidenci chemických látek 

včetně tisku etiket. 

WCONTACT s.r.o. - Program CLAKS pro evidenci chemických látek. 

PROCHÁZKA SOFTWARE – software pro elektronické váhy. 
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9. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Plán odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH), určuje konkrétní cíle a 

opatření pro nakládání s odpady na území České republiky. Je upraven zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech a  nařízením vlády č. 197/2003 Sb.
6
, s platností deseti let, tedy 

na roky 2003 – 2013. POH, hodnotí produkci odpadů z hlediska množství a druhů, jejich 

správné zařazení dle vlastností, míru třídění, míru využívání jednotlivých odpadů, způsob 

odstranění. 

Cílem POH je zejména směřovat k podpoře materiálního využití odpadů a omezení 

či úplné zamezení jejich negativního vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. V Plánu 

odpadového hospodářství ČR jsou obsaženy cíle pro nakládání s odpady stanovené 

závaznými předpisy jak ČR,  tak EU. 

Dle legislativního rámce můžeme hovořit o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky, kraje a původce odpadů. [11] 

  

                                                             
6 Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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10. APLIKACE VĚDOMOSTÍ NA KONKRÉTNÍ AREÁL 

10.1 MĚSTO HOLICE 

Město Holice se rozkládá na východě Čech, v kraji Pardubickém. Městem prochází silniční 

trasa z Pardubic do Rychnova nad Kněžnou. Středem města je rozlehlé náměstí, na které 

pozvolna navazuje místní část Staré Holice. Na okolních návrších se rozkládají obce 

Koudelka, Kamenec a Podlesí. Západním směrem Podhráz a jižně Roveňsko. Město 

proslavil známý rodák, cestovatel Dr. Emil Holub. 

Město Holice je vlastníkem sběrného dvora, který prošel v roce 2009 - 2010 

modernizací z rozpočtu Evropských fondů. Co se týká odpadu města všeobecně, je tříděn 

přímo v jednotlivých domácnostech. Město má určeno 23 míst, kde jsou přistaveny nádoby 

na tříděný odpad a podle množství, jak jsou naplněny, lze usuzovat, že se třídění 

odpadu  pro obyvatele stalo samozřejmostí.  

Odvoz tříděného odpadu probíhá ve městě dle potřeby, což je povinností firmy, 

která má za úkol sama kontrolovat stavy kontejnerů. Komunální odpad od jednotlivých 

domácností je odvážen každý týden. Město je rozděleno na svozové dny, tj. středa, čtvrtek 

a pátek. 

Ve městě Holice je 2.600 domácností. Občané, kteří zde mají trvalé bydliště, jsou 

povinni uhradit poplatek 600,- Kč na osobu / rok za svoz komunálního odpadu. Splatnost 

poplatku pro tento rok je do 30. 6. 2013. Pro rekreační objekty v obci je stanoven poplatek 

600,- Kč za objekt / rok. 

Při zaplacení poplatku obdrží domácnost na každý rok novou samolepící známku, 

kterou umístí na svoji popelnici, kterou mají určenu na komunální odpad. 

Občané si mohou pořídit na směsný komunální odpad buď  plechové, nebo plastové 

nádoby o objemu od 100 l, 120 l, 240 l, a u bytových domů  1.100 l, ty jsou ve městě na 2 

sídlištích. Nejčastěji mají šedou nebo černou barvu. 

Veškeré informace o nakládání s komunálním odpadem jsou řešeny  obecně 

závaznou vyhláškou města. [12] 

Mapa širších vztahů viz. Mapové podklady č. 1 
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10.2 SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA HOLICE 

 
Obr. 4 – Sběrný dvůr města Holice 

Zdroj: autor 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Název zařízení:  

Sběrný dvůr Holice – zařízení pro nakládání s odpady 

Vlastník zařízení: 

Město Holice 

Holubova 1, 534 14 Holice 

IČ: 00273571 

Tel.: 466 741 211 

Provozovatel:  

Technické služby Holice (dále jen TS) 

Holice, Vysokomýtská 635, PSČ 53401 

IČ: 75044501 

Tel.: 466 920 013 
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Statutární zástupce:  

Dobrovolský Ondřej, ředitel 

tel.: 466 920 637 

Odpadový hospodář: 

Odpadový hospodář není ustanoven, jelikož společnost nedosahuje limitní hodnoty 

produkce odpadů ani podmínek podle §15 odst. 1a 2 zákona č. 185/01 Sb. 

Odpovědný pracovník: 

Bartoníček Martin – vedoucí SD, tel.: 724 362 924 

Obsluha: Jan Krejčík. [13] 

ÚDAJE O POZEMCÍCH: 

Zařízení pro nakládání s odpady je umístěno na následujících pozemcích, které se 

nacházejí v k. ú města Holice: 

Situace sběrného dvora města Holice viz. Seznam výkresové části č. 1 

Tab. 2 – Údaje o pozemcích a jeho vlastnících 

Zdroj: autor 

Parcelní číslo Výměra m
2
 Vlastník Adresa Číslo LV 

2291/2 2034 Město Holice Holubova 1, 53401 Holice 10005 

2292/1 3697 Město Holice Holubova 1, 53401 Holice 10005 

2292/2 215 Město Holice Holubova 1, 53401 Holice 10005 

2292/3 187 Město Holice Holubova 1, 53401 Holice 10005 

2292/4 930 Město Holice Holubova 1, 53401 Holice 10005 

2294/4 90 Město Holice Holubova 1, 53401 Holice 10005 

2303/30 3721 Město Holice Holubova 1, 53401 Holice 10005 

2303/31 138 Město Holice Holubova 1, 53401 Holice 10005 

2293/1 315 Město Holice Holubova 1, 53401 Holice 10005 

2292/9 95 Město Holice Holubova 1, 53401 Holice 10005 

 

Výpis popisných dat (LV) z katastru nemovitostí k jednotlivým pozemkům a parcelám jsou 

uvedeny v přílohách viz. Příloha č. 3 
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Katastrální mapa města Holice s vyznačením areálu sběrného dvora viz. Mapové podklady 

č. 2 

Přehledná mapa (ortofoto) města Holice s vyznačením sběrného dvora viz. Mapové 

podklady č. 3 

ÚDAJE O KAPACITĚ ZAŘÍZENÍ A VÝMĚRÁCH: 

Sběrný dvůr: 

Ostatní odpady „O“ 

 Stavební odpady – jednorázové naplnění plochy 6000 t (4000 m
3
),  

                                       počet cyklů naplnění 1až 2 / rok  

 Jiné ostatní odpady – 12 000 t/rok 

Nebezpečné odpady „N“ – 2000 t/rok 

Drtící zařízení 

 Stavební odpady – 12 000 t / rok 

Rozloha oploceného areálu je celkem 14924 m
2
. 

Tab. 3 – Údaje o výměrách (zpevněné plochy) 

Zdroj: autor 

Zpevněné plochy  Výměra m
2
 

Výměra živičných komunikací a zpevněných ploch 4890 

Výměra těsněné kompostovací plochy 2860 

Výměra recyklátem (štěrkem) zpevněné shromažďovací plochy  2716 

Celkem 10466 
Tab. 4 – Údaje o výměrách (sběrný dvůr) 

Zdroj: autor 

Sběrný dvůr  Výměra m
2
 

Výměra venkovních otevřených shromažďovacích ploch 520 

Výměra otevřených zastřešených shromažďovacích ploch (hala + přístřešek) 124 

Výměra uzavřených zastřešených zděných shromažďovacích ploch  100 

Celkem 744 
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10.3 CHARAKTERISTIKA SBĚRNÉHO DVORA A JEHO ÚČEL: 

Zařízení pro nakládání s odpady (SD) v Holicích, je aparátem určeným ke sběru a 

shromažďování „ostatních“ i „nebezpečných“ odpadů, které vznikají při činnostech 

v domácnostech, při údržbě a rozvoji města a při některých výrobních činnostech.  

Do sběrného dvora mohou odpady odkládat jen občané města Holic s trvalým 

místem pobytu, včetně vlastníků rekreačních objektů na území této aglomerace, kteří 

nepodnikají jako fyzické či právnické osoby. 

Podnikatelské subjekty mohou předávat odpad dle stanoveného ceníku nebo na 

základě sjednané smlouvy s provozovatelem zařízení nebo subjektem smluvně vázaným na 

provozovatele. Zařízení bude provozováno dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve 

znění pozdějších změn. 

Sběrný dvůr je umístěn v oploceném areálu v lokalitě bývalých uhelných skladů 

v Puškinově ulici čp. 814, v severovýchodní části na okraji města, v blízkosti železniční 

trati Českých drah (dále jen ČD). Zařízení je zpřístupněno ze státní silnice č. 35, po silnici 

č. 318 (ul. Nádražní), dále po místní komunikaci (ul. Puškinova) v délce cca 500 m do 

brány areálu. Doprava uvnitř areálu SD je omezena pouze na pohyb po manipulačních 

plochách a rychlost je omezena dopravními značkami do 15 km/hod. 

Sběrný dvůr byl uveden do provozu v roce 2010 a byl vybudován v rámci přidělené 

dotace z fondu EU za 27 mil. Kč. 

Maximální provozní doba SD je stanovena: 

 Pondělí – Sobota 6:00 – 18:00 

Pracovní doba může být v závislosti na provozních podmínkách upravena, ale nesmí být 

delší než výše určený časový interval. 

Obsluhu SD obstarává 1 – 4 pracovníci, ale i více v případě potřeby. [13] 
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Tab. 5 – Zpoplatněné odpady pro občany Holic 

Zdroj: autor 

Druh odpadu Kč / kus 

pneumatiky na osobní auta do průměru 17" a pneu 

motocyklové 
30,- 

  Kč / tuna 

pneumatiky ostatní 3 200,- 

asfaltové směsi 1 500,- 

odpady s příměsí azbestu (izolační materiál nebo stavební 

odpad) 
2 200,- 

dřevo obsahující nebezpečné látky (s olejovými nátěry 

apod.) 
2 800,- 

dřevo - stavební odpad 2 100,- 

stavební suť (nad 500 kg/osoba/den)            250,- 

výkopová zemina (nad 500 kg/osoba/den)             200,- 

 

10.4 VLIV ZAŘÍZENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO 

OCHRANY 

Technická řešení rozšířeného sběrného dvora jsou navržena tak, aby za předpokladu 

dodržování řádného provozu, dle schváleného provozního řádu, neohrožovala provoz 

životní prostředí. 

Doprava a manipulace s odpadem v zařízení, je prováděna vozidly dopravců, 

případně stroji provozovatele. Probíhá vždy v souladu s provozním řádem nebo dle 

instrukcí provozovatele, který je poučen o bezpečnosti manipulace. 

K pohybu vozidel po areálu jsou určeny obslužné pracovní komunikace, které jsou 

řádně vyznačeny, nebo je pohyb vozidel řízen pokyny obsluhy. Vozidla se pohybují max. 

rychlostí do 15km/hod. Na místních komunikacích je provoz vozidel řízen všeobecnými 

pravidly silničního provozu, popřípadě místními úpravami v provozu. 

Vytříděný odpad, který je určen k odložení v areálu, je umisťován na vyhrazená 

místa, do nádob označených identifikačními štítky. V případě naplnění nádoby na 

konkrétní odpad, jsou kontejnery určeny k převozu na místo odstranění odpadu v souladu 

se zákonem o odpadech. 

Dešťová voda z kompostovací plochy je např. využívána k vlhčení zakládek, 

popřípadě odvezena na městskou čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV). Rovněž se tam 
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odvážejí splaškové vody ze septiku. Neznečištěná dešťová voda se svádí dešťovou 

kanalizací do Ředického potoka. 

V areálu SD je umístěna univerzální havarijní souprava pro rychlý zákrok při rozlití 

nebo rozsypání nebezpečných odpadů, mimo určené kontejnery, dle předpisu o bezpečnosti 

práce s nebezpečným odpadem. [13] 

10.5 STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 

Sběrný dvůr je zařízením k soustřeďování vytříděných složek komunálního odpadu od 

fyzických osob a odpadů odebraných od právnických a fyzických osob oprávněných 

k podnikání a recyklaci stavebního odpadu na recyklační ploše. Zařízení je vybaveno 

speciálními nádobami (certifikovanými kontejnery) na jednotlivé druhy odpadů. Příslušné 

nádoby jsou umístěny na zpevněné ploše. Nádoby určené pro nebezpečný odpad jsou 

umístěny na ploše s povrchovou úpravou, zabezpečující dostatečnou ochranu před 

znečištěním životního prostředí nebo jsou skladovány v objektu, těmto účelům 

odpovídajícím. Zvláštní vyhrazené místo se zpevněnou podlahou je určeno pro 

soustřeďování vyřazených chladících zařízení a elektrotechnického odpadu.  

Objekt je mimo provozní dobu uzamčen a střežen kamerovým systémem. 

Při naplnění sběrových přepravníků jsou odpady předány oprávněné osobě k odstranění 

nebo dalšímu využití. [13] 

Situace rozmístění sběrných míst a kontejnerů viz. Seznam výkresové části č. 2 

10.6 ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ SD 

Zařízení pro nakládání s odpady v Holicích je vybaveno následujícími stroji: 

 mobilní štěpkovač s dieselovým motorem, 

 mobilní vytřásací síto s elektromotorem, 

 vysokozdvižný vozík s dieselovým, 

 třídící lžíce ke kolovému nakladači, 

 kloubový kolový nakladač, 
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 nájezdová váha do 30 t, 

 mobilní váha do 250 kg, 

 paletový vozík. 

Pro shromažďování odpadů je zařízení vybaveno nádobami a kontejnery dle níže 

uvedeného seznamu. [13] 

Tab. 6 – Nádoby a kontejnery 

Zdroj: autor 

Ocelové velkoobjemové kontejnery (3m
3
 – 25m

3
)  3 ks 

Ocelové maloobjemové kontejnery (200 – 1100 l) 29 ks 

Plastové maloobjemové kontejnery (20 – 1100 l)  25 ks 

Sklolaminátové kontejnery (3,3m
3
)    2 ks 

Ocelový kontejner 1100 l (ELKOPLAST) 10 ks 

Kovový kontejner na akumulátory 500 l, typ 1254 2 ks 

Ocelová kontejner na zářivky 500 l, typ 0061 1 ks 

Univerzální kontejner 500 l, typ 1254 5 ks 

Síťovaná paleta s nižší bočnicí, typ 7116 8 ks 

Kovový sud 200 l, typ 0043 3 ks 

CELKEM 88 ks 
Tab. 7 – Plastové maloobjemové kontejnery 

Zdroj: autor 

Plastový kontejner 1100 l CLE, (ELKOPLAST) 15 ks 

Plastová nádoba 240 l, typ 0005 3 ks 

Plastová nádoba 120 l, typ 004 2 ks 

Plastový sud 220 l, typ 5004    4 ks 

KCA box 20 l, typ 0030, (např. na teploměry) 1 ks 

CELKEM 25 ks 

 

10.7 POPISNÉ ÚDAJE K JEDNOTLIVÝM BUDOVÁM AREÁLU  

V areálu SD je jedna komplexní víceúčelová zděná budova, která je rozdělena do tří 

funkčních skupin. Dále se zde nachází dvě ocelové haly.  

Víceúčelová budova je rozdělena na tři provozní soubory: 

 provozní budova (SO 01), 
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 sklad elektroodpadu + elektrozařízení (SO 02), 

 sklad nebezpečných + hořlavých odpadů (SO 02). 

V provozní budově (SO 01) je veškeré zázemí SD jako poradna, technická 

místnost, šatna, koupelna, wc, umývárna, archiv, kuchyň, kancelář (velín), dílna. Všechny 

tyto místnosti jsou plně využívány zaměstnanci areálu.  

Půdorys rozmístění jednotlivých místností a jejich rozměrů najdeme ve výkresové části č. 

3. 

Sklad elektroodpadu a elektrozařízení je umístěn spolu s garáží a skladem 

nebezpečných a hořlavých odpadů v jedné hale (SO 02). Tyto místnosti jsou však od sebe 

odděleny zdí o šířce 450 mm a každá tato místnost plní svoji funkci.  

Místnost určená pro elektroodpad a elektrozařízení slouží k ukládání odpadů, jako 

jsou televize, monitory, zářivky, vysavače, sekačky, žehličky, rychlovarné konvice atd. a 

místnost určená pro nebezpečné a hořlavé odpady je určena pro ukládání barev, olejů, 

kyselin, vzduchových a olejových filtrů atd. 

Půdorys rozmístění jednotlivých místností a jejich rozměrů najdeme ve výkresové 

části č. 4. 

Dalším objektem jsou dvě ocelové haly o rozměru 6x15m a slouží tomuto účelu: 

 Hala 1 - kontejnery s odpady, které by neměly být vystaveny povětrnostním vlivům 

(asfaltová lepenka atd.). Hala je ze tří stran opláštěna vlnitým plechem světle zelené 

barvy, čtvrtá strana zůstává otevřená pro manipulaci s kontejnery.  

 Hala 2 – druhá hala je využívána pro uskladnění mechanizace pro obsluhu zařízení 

(štěpkovač, síto, kolový nakladač atd.). Hala je umístěna v okraji manipulační 

plochy ve střední části areálu a je opláštěna ze čtyř stran vlnitým plechem světle 

zelené barvy. Je opatřena uzamykatelnými vraty a stropními světlíky. Podlaha je 

navržena betonová, izolovaná, vyspádovaná do záchytné jímky uprostřed. 

Výška hal je 4,7m, střecha plechová se sklonem 10°. [13] 
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10.8 POPISNÉ ÚDAJE K JEDNOTLIVÝM TECHNOLOGIÍM 

ÚPRAVY ODPADŮ V AREÁLU 

Sběrný dvůr je omezen Krajským úřadem, který určuje, jaké odpady smí přijímat.  

Seznam odpadů SD je uveden viz. Příloha č. 4 

Jednotlivé technologie: 

Kompostování - kompostovací plocha je navržena jako těsněná výrobní ploch s 

živičným povrchem a kontrolní drenáží o výměře 2860m
2
. Kompostovací plocha je po 

obvodu obehnána betonovou obrubou (400x1600mm) s ocelovou výztuží. Obruba na třech 

stranách přesahuje 500mm do výšky, nad úroveň výrobní plochy. V souběhu s manipulační 

plochou je provedena obruba snížená – přejezdná. 

Konstrukce kompostovací plochy: 

 zhutněný zemní podklad, 

 těsnící bentonitová rohož, 

 těsnící PEHD folie 1,5mm, 

 geotextilie, 

 štěrkopísek 100mm, 

 makadam 63/125, 250mm, 

 štěrkodrť 0-63mm, 100mm, 

 penetrační postřik, 

 obalované kamenivo OKS II, 50 mm, 

 spojovací postřik asfalt. 0,3 kg/m
2
, 

 asfaltový beton ABD III 50mm. 
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Na kompostovací plochu jsou přijímány odpady z městské zeleně, kterou svážejí 

zaměstnanci technických služeb Holice, dále zeleň od občanů města Holice, uliční smetky 

(v kompostu může být jen 5%) atd. 

Na této ploše jsou prováděny zakládky, které jsou podle teploty (teplota nad 65°C) 

kompostu prolévány vodou z odpadní jímky a tyto zakládky musí mít řádné označení, kde 

je uveden den a rok zakládky. 

Odpady z kompostovací plochy jsou zpracovány pomocí třídící lžíce, která je 

univerzální a slouží i k drcení stavebních odpadů. 

Vstup do zařízení - odpad 

Výstup ze zařízení - výrobek 

Vzhledem k používání třídící lžíce, která není přímo určena jen pro kompostování, 

dochází k časové a finanční náročnosti. 

 
Obr. 5 – Schéma procesu biodegradace 

Zdroj: autor 

Štěpkování – materiál určený ke štěpkování je ukládán na manipulační ploše, kde 

čeká na další proces zpracování pomocí štěpkovače. Štěpkování provádějí zaměstnanci SD. 

Proces zpracování odpadového materiálu pocházejícího z keřů a stromů městské zeleně, 

rovněž odpadu stejného druhu vyprodukovaného občany Holic. 

Vzhledem k tomu, že SD vlastní pouze malokapacitní zařízení (štěpkovač), najímá 

si firmu Zdeněk Hanák štěpkování, která je schopna zlikvidovat větší množství odpadů 

v krátkém časovém úseku s nižšími ekonomickými výdaji. 
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Vstup do zařízení - odpad 

Výstup ze zařízení - výrobek 

Drcení – shromažďovací plocha (pro stavební a demoliční odpady) slouží pro 

shromažďování a manipulaci stavebních a demoličních odpadů před předáním jiné 

oprávněné osobě pro recyklaci a další využití. Plocha o výměře 2716m
2
 je zhotovena 

z recyklovaných betonových stavebních odpadů. 

Konstrukce shromažďovací plochy: 

 zhutněný zemní podklad, 

 štěrkopísek 100mm, 

 hrubý recyklát 63/125, 250mm, 

 recyklát 16-32mm, 150mm, zakalený lomovou prosívkou. 

Na shromažďovací plochu jsou přijímány odpady ze stavebních prací, jako jsou 

střešní tašky, cihly, beton, sádrokarton atd. Tyto odpady se na shromažďovací ploše 

rozdělují do jednotlivých skupin podle jejich složení a všechny jsou uvedeny pod kódem 

odpadu. 

K drcení stavebních odpadů se používá třídící lžíce jako u kompostování s tím, že 

se vymění břity.  

Vzhledem k používání třídící lžíce, která není přímo určena jen pro drcení 

stavebních odpadů, dochází k časové a finanční náročnosti a zvýšenému opotřebování 

stroje. Rapidně se tak snižuje jeho životnost a z tohoto důvodu je najímána forma 

PROFISTAV LITOMYŠL a.s., která disponuje potřebnou technikou a za poplatek 65 Kč/t 

zpracovává odpad s nižší časovou náročností. Firma PROFISTAV LITOMYŠL a.s. byla 

v roce 2012 nahrazena firmou SK EKO Pardubice s.r.o., která stavební odpad drtí za 60 

Kč/t.  

Vstup do zařízení - odpad 

Výstup ze zařízení – výrobek. [13] 
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10.9 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ V RÁMCI ŽIVOTNÍHO 

CYKLU AREÁLU SBĚRNÉHO DVORA 

Životní cyklus areálu popisuje časové období od: 

 vzniku myšlenky na stavbu, 

 transformaci v záměr, 

 projektování, realizaci a užívání až do ukončení jeho užívání (likvidace). 

[14] 

 

Obr. 6 – Životní cyklus podniku 

Zdroj: www.google.cz 
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11. AREÁL SBĚRNÉHO DVORA 

V rámci využití dotačního titulu vznikla myšlenka ze strany rady zastupitelstva města 

Holice o vybudování sběrného dvora, který by měl splňovat požadavky EU. Uvažovalo se 

o zkvalitnění úrovně životního prostředí pro obyvatele města Holic. Investiční záměr byl 

takový, že SD po dobu 5 let nebude vykazovat žádnou ziskovou činnost (dotace) a po 

uplynutí této doby, bude nabízet služby místním obyvatelům zdarma (výjimka jsou 

nebezpečné odpady) a dále bude mít zisk z prodeje kvalitní zeminy, štěpky, recyklátu atd. 

Myšlenka byla schválena v roce 2008 a tentýž rok proběhlo výběrové řízení, kterého se 

účastnilo několik stavebních firem. Nejpřijatelnějším projektem pro rozpočet a udržitelný 

rozvoj města byl vybrán projekt společnosti AGILE s.r.o. z Vysokého Mýta, který se začal 

realizovat v roce 2009. 

Pro výstavbu SD bylo nejlepší variantou využít pozemek bývalých uhelných 

skladu, který je ve vlastnictví města Holice a je umístěn na okraji města. Pozemek 

disponoval rozsáhlou plochou o rozloze cca 1,6 ha. Vyplňuje nezastavěný prostor mezi 

průmyslovými výrobními halami kovovýrob a tratí ČD. V minulosti byl tento pozemek 

využíván Technickými službami Holice ke skladování stavebních materiálů a některých 

druhů využitelných odpadů.  

V areálu pozemku stály dvě zděné budovy, které proběhly částečnou rekonstrukcí. 

Dále zde byly postaveny 2 plechové haly, zpevněné plochy (komunikace, kompostovací 

plocha, shromažďovací a manipulační plocha), váha, dešťová kanalizace, akumulační 

jímka, čerpací jímka, oplocení. Byly nainstalovány elektrorozvody a provedena výsadba 

zeleně. 

V roce 2010 byl zkolaudován a v současné době prochází 5 letým obdobím, ve 

kterém nesmí sám na sebe vydělávat.  

Areál podléhá provoznímu řádu, který byl k tomuto účelu vypracován. [13] 

11.1 HRUBÉ NÁKLADY NA PROVOZ SD 

O hrubých nákladech hovoříme z důvodu, že nebylo možné nahlédnout do účetních 

záznamů. K publikování mi byly poskytnuty pouze orientační údaje jako náklady na 
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energie, plyn a vodu, které spotřebuje areál SD, ale taky náklady za likvidaci odpadů do 

jednotlivých firem. 

Tab. 8 – Náklady na energie, plyn, vodu 

Zdroj: autor 

ROK 2010 2011 2012 

ENERGIE 34 948 Kč 39 118 Kč 42 953 Kč 

PLYN 36 340 Kč 42 937 Kč 57 783 Kč 

VODA 5 968 Kč 8 925 Kč 9 035 Kč 

CELKEM 77 256 Kč 90 980 Kč 109 771 Kč 

Tab. 9 – Náklady na likvidaci odpadů za rok 2010 

Zdroj: autor 

FIRMA ROK 2010 

BOHEMIA WASTE 

MAN 
11 934 Kč 

.A.S.A. 19 101 Kč 

AVE  71 499 Kč 

CELKEM 102 534 Kč 

Tab. 10 – Zpětný odběr za rok 2011 

Zdroj: autor 

FIRMA ROK 2010 

ELEKTROWIN a.s. 7 645 Kč 

ASEKOL s.r.o. 28 652 Kč 

CELKEM 36 297 Kč 

 

V roce 2010 společnost PROFISTAV LITOMYŠL s.r.o. nadrtili stavební odpad za 

147 275 Kč. 

Tab. 11 – Náklady na likvidaci odpadů za rok 2011 

Zdroj: autor 

FIRMA ROK 2011 

.A.S.A. 27 859 Kč 

AVE  61 633 Kč 

ODPADY XL s.r.o. 12 672 Kč 

CELKEM 102 164 Kč 

 

Tab. 12 – Zpětný odběr za rok 2011 

Zdroj: autor 

FIRMA ROK 2010 

ELEKTROWIN a.s. 3 571 Kč 

ASEKOL s.r.o. 29 887 Kč 

CELKEM 33 458 Kč 
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V roce 2011 společnost PROFISTAV LITOMYŠL s.r.o. nadrtili stavební odpad za 123 

220 Kč. 

Tab. 13 – Náklady na likvidaci odpadů za rok 2012 

Zdroj: autor 

FIRMA ROK 2012 

.A.S.A. 18 796 Kč 

S-FIRMA s.r.o. 18 569 Kč 

ODPADY XL s.r.o. 64 954 Kč 

CELKEM 102 319 Kč 

Tab. 14 – Zpětný odběr za rok 2012 

Zdroj: autor 

FIRMA ROK 2010 

ELEKTROWIN a.s. 5 740 Kč 

ASEKOL s.r.o. 29 656 Kč 

CELKEM 35 396 Kč 

 

V roce 2012 si SD najal místo společnosti PROFISTAV LITOMYŠL s.r.o. na drcení 

stavebního odpadu firmu SK EKO Pardubice s.r.o., která nadrtila stavební odpad za 206 

098 Kč. 

Firmy: 

 .A.S.A. – nebezpečné odpady 

 ASEKOL s.r.o. - elektrozařízení 

 AVE s.r.o. – chemický odpad 

 BOHEMIA WASTE MAN s.r.o. – nebezpečné odpady 

 ELEKTOWIN a.s. – elektrozařízení 

 ODPADY XL s.r.o. – nebezpečné odpady 

 S-FIRMA s.r.o. – elektroodpad 

 PROFISTAV LITOMYŠL s.r.o. – drcení stavebních odpadů 

 SK EKO s.r.o. – drcení stavebních odpadů 
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Za plasty, dřevo a papír SD likvidaci neplatí. 

Za likvidaci komunálního odpadu platí město Holice. Likvidace odpadu je v kompetenci 

firmy ODEKO s.r.o. [15] 
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12. VYUŽITÍ FACILITY MANAGEMENTU (FM) A 

INOVAČNÍHO ŘEŠENÍ NA PROVOZ SD 

Podle zaměstnanců SD je mnoho co vylepšovat, ale některé požadavky jsou v současné 

době nereálné, jelikož využívání a realizace některých inovací není přípustná vzhledem 

k tomu, že na vybudování SD byly čerpány dotace a ještě neuplynula 5 letá lhůta, ze které 

plynou přesná pravidla, jak a co je možné, aby nebyly uděleny sankce za nedodržení.  

Pro snížení nákladů na provoz areálu SD bych zavedl tyto inovační řešení: 

 čipové karty pro zaměstnance (řidiče), 

 elektronické stazky, 

 rozšíření kamerového systém, 

 docházkový systém, 

 zajištění obědu pro zaměstnance, 

 více velkoobjemových kontejnerů, 

 schopnost lépe třídit odpady. 

12.1 ČIPOVÉ KARTY PRO ŘIDIČE 

Každý řidič Technických služeb města Holice bude opatřen čipovou kartou na hlášení a 

ukládání odpadu. Téměř denně mimo zimní období je zaměstnanci TS svážen odpad 

z městské zeleně a kvůli hlášení o příjmu odpadu musí sedět další pracovník v kanceláři a 

vše zaznamenávat do počítače. Tímto zavedením čipových karet by došlo ke snížení 

provozních nákladů areálu o jednoho zaměstnance. 

12.2 ELEKTORNICKÉ STAZKY 

Stazka je doklad (formulář), na který se zaznamenávají údaje o provozu vozidel. Digitální 

stazka zapisuje důležité údaje o jednotlivých jízdách bez jakéhokoliv zásahu obsluhy 

řidiče. 
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Jedná se o: 

 datum zahájení a konce jízdy, 

 čas počátku a konce jízdy, 

 ujetá vzdálenost vozidla, 

 číslo přihlášeného řidiče, 

 celková doba překročení nastavené rychlosti, 

 maximální rychlost dosažená v jízdě, 

 doba běhu motoru naprázdno, 

 doba činnosti přídavného zařízení, 

 množství spotřebovaného paliva. 

Řidičům a strojníkům po plnohodnotném spuštění elektronických stazek odpadne veškerá 

činnost související s vyplňováním stazek klasických (tj. součty kilometrů a hodin, veškeré 

vypisování a následné brzké odevzdávání ke zpracování). Elektronické stazky se dají 

zpracovávat téměř okamžitě. Údaje o čase a místě nakládky a vykládky terminál doplňuje 

automaticky podle souřadnic GPS. [16] 

12.3 ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

V dnešní době, kdy je finanční krize, se ve sběrném dvoře setkáváme 

s nekontrolovatelným úbytkem materiálu a paliva. Rozmáhá se i zahálka a nedodržování 

pracovních povinností. 

Rozšířením kamerového systému i do objektů budov se zvýší kontrola nad 

produktivitou práce zaměstnanců a zároveň dojde ke snížení nákladů. 

12.4 DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM 

V areálu SD není zaveden žádný systém, který by kontroloval docházku zaměstnanců. 

Každý zaměstnanec tak může nekontrolovaně opouštět areál, bez jakéhokoli postihu. 

Z tohoto důvodu bych byl pro zavedení docházkového systému PASSPORT. 
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Systém PASSPORT je určen k evidenci a automatickému zpracování docházky na základě 

dat o průchodech na snímačích identifikačních prvků a dat o definicích směn, kalendářů a 

dalších nastavení. Systém PASSPORT docházku nejen vyhodnocuje, ale i kontroluje podle 

předem definovaných modelů pracovní doby a umožňuje editovat a zavádět nové akce 

přímo z klávesnice PC jednotlivých uživatelů. Zpracovaná data o docházce lze přehledně 

tisknout pomocí různých sestav nebo exportovat do navazujících systémů, zejména 

mzdových a personálních. Každá osoba provádí značení docházkových akcí na snímačích 

identifikačních karet, které jsou podle požadavků umisťovány do vstupních prostor či do 

prostor jednotlivých pracovišť. [17] 

12.5 ZAJIŠTĚNÍ OBĚDU PRO ZAMĚSTNANCE 

K nejčastějším zaměstnaneckým výhodám stále patří poskytování příspěvku 

zaměstnavatele na stravování jeho zaměstnanců a daňové výhody s tím související. Je fakt, 

že zaměstnanci mají jen 30 minutovou polední přestávku na oběd. Zhruba polovina 

zaměstnanců si vozí obědy z domova a druhá polovina se stravuje v restauracích města 

Holic. Za tuto dobu se zaměstnanec musí nějakým způsobem dopravit do restaurace, 

objednat si jídlo, vyčkat než mu jídlo přinesou na stůl, následně konzumace a doprava zpět 

do pracovního provozu. Podle mého mínění je časový úsek k tomuto účelu nepřiměřený. 

Řešením, jak ušetřit náklady a čas by mohla být smluvní dohoda s rozvážkovou firmou, 

která bude dodávat obědy až do podniku. 

12.6 VÍCE VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

V areálu SD je velký počet ocelových, plastových kontejnerů a plastových nádob, ale je 

zde malé množství velkoobjemových kontejnerů. Z ekonomického hlediska je to velice 

nákladné pro podnik a to z toho důvodu, že naplnění maloobjemových kontejnerů znamená 

častější odvoz k likvidaci (skládkování). Kdyby areál přikoupil více velkoobjemových 

kontejnerů, tak by se snížily náklady na dopravu a podniku by se ušetřily peníze. 

Další možné inovace: 

 bubnové síto pro třídění kompostu, 

 rozšíření osvětlení, 

 zastřešit kompostovací plochu, 
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 uzavřít jímku s komínem, 

 přikoupit nakladač, 

 lisy na plasty, 

 kompostovací překopávač. 
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13. SWOT ANALÝZA SBĚRNÉHO DVORA HOLICE 

SWOT analýza je jedním z nástrojů, ke zjištění situace projektu či podniku. Zkratka 

SWOT se skládá z prvních písmen čtyř anglických slov, kterými jsou Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities a Threats. V překladu to tedy znamená, že se SWOT analýza 

zabývá řešením silných a slabých stránek, dále se věnuje hrozbám a příležitostem.  Proto 

jsem se rozhodl, že tuto analýzu aplikuji na SD města Holice. 

Tab. 15 – SWOT analýza 

Zdroj: autor 

SWOT analýza sběrného dvora Holice 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 lokalita - výhodná poloha na okraji 

města 

 exkurze pro školky a školy 

 dopravní dostupnost osobní 

dopravou 

 možnost likvidace různých odpadů 

(nebezpečných, stavebních, 

komunálních atd.) 

 kvalifikovaná obsluha 

 vstřícná obsluha 

 množství kontejnerů 

 velká manipulační plocha 

 přehledné značení po celém areálu 

 ochrana životního prostředí 

 vlastní internetové stránky 

(aktualizace) 

 

 nedostačující otevírací doba 

 žádné směrové informační značení 

SD 

 nízká kapacita kontejnerů 

 málo specializované techniky 

 nevyhovující komunikační zařízení 

(interkom) 

 osvětlení 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 rozšíření služeb v odpadovém 

hospodářství 

 spolupráce s firmami, které se starají 

o likvidaci odpadů 

 zapojení se do ochrany životního 

prostředí 

 dotace z evropských fondů 

 prosperující sběrný dvůr 

 

 ztráta dotací  

 konkurence 

 rozvázání spolupráce s firmou, která 

se stará o likvidaci v důsledku jejího 

bankrotu či nedodržování smluvních 

podmínek 
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13.1 SLABÁ STRÁNKA SD – NEDOSTAČUJÍCÍ OTEVÍRACÍ 

DOBA 

Slabou stránku sběrného dvora spatřuji v nedostačující otevírací době. SD je pro veřejnost 

otevřen pouze 3x týdně a to:  

 Po    13:00 - 18:00 hod 

 Pá    13:00 - 18:00 hod 

 So      8:00 - 13:00 hod 

Nabízí se otázka, zda by nebylo prospěšné nabídnout občanům minimálně 

ještě  jeden  den, kdy mohou odevzdávat odpadový materiál. Pátky a víkendy jsou 

nevhodnou otevírací dobou pro občany, kteří např. opouštějí město k rekreačním pobytům. 

Těmto lidem se pak nabízí pouze jeden den v pracovním týdnu, kdy  mohou SD navštívit. 

Problém může být i opačného rázu a to ten, že řada občanů likvidační a úklidové práce 

nechává na víkend, kdy může využít pouze dopolední otevírací dobu soboty. 

13.2 SLABÁ STRÁNKA SD – ŽÁDNÉ INFORMAČNÍ ZNAČENÍ SD 

Areál je umístěn na okraji města. Tato jeho poloha je vhodná z hlediska ukládání odpadů 

ať už komunálních, stavebních (vysoká prašnost), biologicky rozložitelných odpadů na 

kompostovací ploše (odpadní jímka), ale areál není vůbec informačně značen, kde se 

nachází, a proto bych zavedl značení SD pro lepší orientaci, kde přesně leží a jak se 

k areálu dostat. 

13.3 SLABÁ STRÁNKA SD – NÍZKÁ KAPACITA OBJEMU 

KONTEJNERŮ 

Slabou stránkou SD jsou kapacitně nedostačující nádoby (kontejnery) na ukládání odpadu. 

V důsledku malokapacitních kontejnerů je nutno častěji volat smluvní partnery SD k 

likvidaci odpadu a vyvážet kontejnery, než kdyby se nakoupilo více velkoobjemových 

kontejnerů, do kterých by se ukládalo více odpadu a následně by se ušetřilo na dopravě. 

Úskalí spatřuji ve zbytečném toku financí.  
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13.4 SLABÁ STRÁNKA SD – málo specializované techniky 

Malá vybavenost specializovanou technikou je další slabou stránkou SD. Sběrný dvůr 

nahrazuje specializovanou techniku jinými náhradními řešeními, kdy např. třídící lžící 

používá jak k manipulaci s kompostem, tak ke třídění sutě, kde dochází k vyššímu 

poškození lžíce i technického stavu bagru. Technická údržba strojů pak výrazněji snižuje 

rozpočet SD. 

13.5 SLABÁ STRÁNKA SD – NEVYHOVUJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ 

ZAŘÍZENÍ (INTERKOM) 

Projektant, který navrhoval výstavbu SD počítal s tím, že občan, který přiveze odpad k 

jeho likvidaci, zastaví na váze, kde se bude dorozumívat se zaměstnancem SD skrz 

komunikační zařízení. Toto zařízení je umístěno tak, aby občan stojící na váze stáhl 

okénko a bez jakéhokoli dotyku se zařízením začal sdělovat své jméno, ulici a číslo 

popisné zaměstnanci SD. Problém spatřuji v tom, že komunikační zařízení není příliš 

kvalitní, dochází ke zkreslenému přenosu zvuku a šumům. Pro komunikaci na delší 

vzdálenost a celkovou plynulost provozu SD je nevhodný. 

13.6 SLABÁ STRÁNKA SD – OSVĚTLENÍ 

Projektant navrhoval osvětlení areálu pomocí programu VYRTYCH. Podél komunikací jsou 

navrhnuty pouliční lampy, které jsou rozmístěny zhruba po 15 m. Nejhorším důsledkem je, 

že projektant vůbec neřešil osvětlení shromažďovací a kompostovací plochy. V zimním 

období, kdy se stmívá už kolem 16:30 hod., je osvětlena pouze komunikace SD. 

Fotodokumentace SD viz. Příloha č. 5 
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14. ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI ČESKÉ ASOCIACE 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Činnosti ČAOH obecně: 

Česká asociace odpadového hospodářství se v rámci svého odborného působení zabývá 

zejména níže uvedenými činnostmi: 

 formulace jednotných připomínek k připravované legislativě a koncepčním materiálům 

zejména v odpadovém hospodářství, 

 prosazování společného názoru a zájmů členů asociace v rámci projednávání 

připravované legislativy a koncepčních materiálů zejména v odpadovém hospodářství, 

 průběžná komunikace s centrálními a regionálními orgány (ministerstva, Poslanecká 

sněmovna, Senát, krajské úřady, kontrolní orgány, apod.) a s jinými zájmovými svazy, 

komorami a sdruženími, 

 účast asociace na odborných konferencích a seminářích, případně pořádání vlastních 

odborných akcí, 

 mediální prezentace asociace, jejích odborných názorů, komentářů a společných zájmů.  

Další nabízené služby: 

 Legislativně právní servis ČAOH - ČAOH zajišťuje svým členům i nečlenským 

společnostem, v návaznosti na jimi zaslaný konkrétní dotaz, svůj odůvodněný 

odborný legislativně právní názor na věc (odborné stanovisko). Odpovědi na dotazy 

jsou zpracovávány pracovníky s dlouholetou praxí v oblasti práva odpadového 

hospodářství. 

 Intranet ČAOH - obsáhlá interní databáze odborných informací pro všechny členy 

ČAOH. ČAOH zajišťuje svým členům vedení a průběžnou aktualizaci neveřejné 

části webových stránek ČAOH, kde je k dispozici široké spektrum informací z 

oblasti odpadového hospodářství. 
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Konkrétní řešená témata ČAOH: 

Integrované systémy nakládání s odpady (dále jen ISNO) 

Podstatným znakem zavedení nové strategie integrovaných systémů nakládání 

s odpady je potřeba sdružování obcí do větších konfederací.  

Společně s touto tematikou se nabízí otázka financování chodu systému 

z vybraných poplatků za ukládání odpadů na skládkách. Odpůrci myšlenky ISNO tvrdí, že 

volný trh bude ovlivněn dalšímu dosud nepotřebnými vyššími formami řízení, které budou 

finančně nákladné i pro městské a obecní systémy svozu a zpracování odpadů i pro občany 

samotné. 

Hlavním argumentem obhajujícím nutnost zavést ISNO, je potřeba plnění 

požadavků evropských směrnic. [18] 
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15. Závěr  

Bakalářská práce jako celek, měla představit problematiku managementu odpadového 

hospodářství. První část osvětlila teoretický základ odpadového hospodářství, jenž 

poukazuje na legislativní rámec, definice základních pojmů, opatření k předcházení vzniku 

odpadů, plán odpadového hospodářství. Část praktická uvedla celkový záměr a realizaci 

managementu odpadového hospodářství na reálném příkladu sběrného dvora v Holicích.  

Přínosem práce je možnost nahlédnout do celkového procesu odpadového 

hospodářství. Čtenáři se tak neskýtá možnost získat všeobecný přehled o normách EU, 

upravujících nakládání s odpady, o předpisech ochrany životního prostřední a způsobech 

nakládání s odpady, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí ani lidského zdraví. 

Na konkrétním příkladu fungování sběrného dvora Holice získává čtenář poučení, jak si 

počínat v situaci, kdy se sám rozhoduje jak naložit se svým odpadem, určeným k likvidaci. 

Získává přehled o zpoplatnění konkrétních služeb a především si může dostatečně 

uvědomit nenahraditelnost některých přírodních zdrojů a s tím spojenou nutnost recyklace 

a podpory systému znovuobnovitelných zdrojů v rámci zachování ekologické rovnováhy 

na Zemi. Čtenář získává poučení o nakládání s odpady jak pro svůj osobní přehled, 

uplatnitelný v každodenním životě, tak v rámci celonárodního měřítka. 

Naskýtá se zde prostor pro uvědomění si vlastní spoluúčasti na tom, jaké dopady 

bude mít naše chování k životnímu prostředí na nás, i jaké podmínky pro život 

připravujeme pro generace následující.  

Výhodou práce je přehlednost a snadná orientace v textu a aktuálnost zdrojů, ze 

kterých bylo čerpáno při zjišťování situace odpadového hospodářství v ČR. Mezi další 

výhody lze zařadit množství přiložené dokumentace, která napomáhá orientaci čtenáře 

v tématu po praktické stránce. Jedná se zvláště o tabulky týkající se rozpočtu na provoz 

sběrného dvora, SWOT analýzu, která slouží k zamyšlení se nad silnými a slabými 

stránkami odpadového hospodářství a nad možností hrozeb. Bakalářská práce je dále 

doplněna o fotodokumentaci konkrétního areálu sběrného dvora, pro lepší představu jeho 

katastrálního rozložení. 

Kritický názor bych vyslovil nad záměrem činnosti České asociace odpadového 

hospodářství v otázce zavedení Integrovaného systému nakládání s odpady. Zde se 
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ztotožňuji s prognózami odborníků, kteří tvrdí, že volný trh bude ovlivněn dalšími, 

doposud nepotřebnými vyššími formami řízení, které předpokládá vyšší finanční 

náročnost. Domnívám se, že dosavadní způsob řízení nakládání s odpady je dostačující a 

v dohledné době nepotřebuje inovace. 

Věřím, že cíl mé práce bude alespoň částečně naplněn, prostřednictvím každého 

čtenáře, který se po přečtení tohoto textu zamyslí nad svým vlastním počínáním v otázce 

nakládání s odpady a přispěje pak vhodnou manipulací s odpady k vyšší úrovni životního 

prostředí ve svém okolí. 
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Příloha č. 1 – Ukázka identifikačního listu 

nebezpečného odpadu 

  



 

 

1. Název odpadu (dle Katalogu 

odpadů): 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

  

2. Kód odpadu (dle Katalogu 

odpadů): 

15 01 10*   

3. Kód podle ADR Tř.: 9   

4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba    

    Firma (název):    

    Ulice:    

    Místo a PSČ:    

    IČ:    

    Osoba oprávněná k jednání:    

    Telefon/fax:    

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:    

 

 

Plastové, kovové, skleněné, papírové, kompozitní a jiné obaly (nádoby, obalový 

materiál,…) znečištěné škodlivými látkami 

 

  

6. Nebezpečné vlastnosti odpadu    

 

 

Schopnost uvolňovat nebezpečné látky (H15)   

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci skladování a přepravě odpadů    

    

    7.1 Technická 

opatření 

Skladovat v uzavřených obalech nepropustných pro 

obsažené škodliviny, manipulovat tak, aby nedošlo k 

možnosti vniknutí odpadu do podzemních nebo 

povrchových vod 

 

  

     7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky    

 Dýchací orgány Nejsou nutná  

 Oči Ochranné brýle  

 Ruce Ochranné rukavice nepropustné pro ropné látky  

 Ostatní části 

těla 

Pracovní oděv  

    

    7.3 Protipožární opatření    

 V blízkosti skladovaného odpadu umístit vhodný hasící přístroj nebo 

prostředek 

(práškový, pěnový) 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Ukázka základního popisu 

odpadu 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 – Výpis dat (LV) z katastru 

nemovitostí k jednotlivým pozemkům a 

parcelám 

  



 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ          Výměra 

32112         1782 

32310         1 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29. 04. 2013 15:18:41. 

Parcelní číslo: 2291/2 

Obec: Holice [574988]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005 

Výměra [m
2
]: 2034 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: orná půda 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=o1eiDJ7xv2dVudUECZbgz9NB0MAV6SgmKklSbmn8CGdyrb01g2Ta_zwJrRo94pLTrhJAPS1t4TDVu0m-i_hqx9jCD1bJOVlP6cDkPDlAwM1JaBh6wfLTjA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=A4ugytFUUCBQIKaS6tmKKqnLgNiI-n3m7k3O9Zflvr0Scl9hVUIJtVccY5G1vCC-UtMaPqct6usHYR_h85mc_9sfhltgHjPu7KILaYjJA3ULPK7IUEvicLOBR7L9Tycz


 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.04.2013 15:18:41. 

Parcelní číslo: 2292/1 

 Obec: Holice [574988]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005 

Výměra [m
2
]: 3697 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: manipulační plocha 

Druh pozemku Ostatní plocha 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=qi_VnctjRpVJma3T1Yx0Iu3UTouA1KWs2Nd5okAuLS5PtoHGzTF0vj-WlnMwSpLa8Wi_Z_yFpluI60o1vNhvv4RrrY0AE7C3cfsGa_1hjKb7uS2U6jXgkw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=lF3REpmSG8euX_lM2WfIpF03Q312Bwjsj_tyeDqDLHHPgC5qT3vWSN4I0Au42_dWyNqZCNYN3HYtlBTjj3_moi24UsJK1HdDralzdtmS9DxotpUf3GlmdmmrNA-wnhVY


 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Typ 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.04.2013 15:18:41. 

Parcelní číslo: 2292/2 

Obec: Holice [574988]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005 

Výměra [m
2
]: 215 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele: Bez čp/če garáž 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=4f7ymdJby0copJJhOkitdhFfSYE8cb2ZuWDIqSQFvCwB4uzoGvaHsbVbJVb0lHi1xz6vXft53ZozVmXmXLYRQq9Nr8d7IxogA68-NOt1PLEZbRnmwmphfg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=ymMwq4QkrKg3FsgEXkQQCmfqqvhIx56KQC5384j-x4_RMq9wQXT6A4YKofCaareA5ZMTIjmIZJKzUVTcO2KMYAxvsA2-vjhjVHimtNZgd6Utw2Jr1JXv_Io2dRp_Ef10


 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Typ 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.04.2013 15:18:41. 

Parcelní číslo: 2292/3 

Obec: Holice [574988]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005 

Výměra [m
2
]: 187 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele č.p. 814 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=kkST4Pi8pMkbQA6vLKE9SjciarlFTz9_Dq7BNp-aCq6ZgiTvTtJ8NxqR-0HRc6X9sj0fzGxVMcg-X8kWtSAIrON6Gnr3Ondlecd4nZeGSRvR5AVA9HKgYw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=zq1msMW2aGsb-zilBVN93WCb-xvjwxsLfnPGHNYZJ8KYILiTwekLCiLDDpqpm6S9NIvtxjo1s9PgutBCWJfaZK7VmUdpPE4GjF8cAUmFO2bvd0A7B0GJLVQ5rzTyjw0y


 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Typ 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29. 04. 2013 15:18:41. 

Parcelní číslo: 2292/4 

Obec: Holice [574988]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005  

Výměra [m2]: 930 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: manipulační plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=N1TJeClRJCXu2xOac_ttcJ8jUuWyyFUQJ2BcLBDH9cZdBLlDUI8CNcS-xo-8SEpIIFYMYInJnmWKdbUXDF_AfjF7191PLc8bQ5Neap50HFYwI5trTpU9jw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=Nq4WlqObMXp3Di034gZwAZRKw_VijFgNMRtz1OQmYkuixlY94IAbm0tATxtFdw1388_VjHIO1BKU4axY1oyiFGh1uj4sL1uFb_CjiGjXhd-NBbGgiF-VUILmnOzgj_sP


 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 30.04.2013 19:19:00. 

  

Stavba: č.p. 814 

Obec: Holice [574988]  

Část obce: Holice [410471]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005  

Na parcele: 2292/3  

Typ stavby: budova s číslem popisným 

Způsob využití: stavba pro administrativu 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/410471
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=RsTa6v3w-i-rumQMwDDypi61gbSBf3Cwecg0IPtB7wM156Nm3A1ONekJzfrQ198GPSyRB84WhD_y4zxUNS9GunGMcwsC2NancbTheU5Q8r9XuzU0Mtho6Q==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=f95KB7kvYyV3Smo8JDAw9bjmoyAMOjdsRFIBIorQCJlZQjRvlFw2nSWbfSOmdcq0_q6vrEV7I3491shSJoNLamsvwGoYw42WnYpKl_VqGMoFi6eYAajiUZPnySp3ibyQ
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=-SUckeIr3TzmCfCkmEyBmHHPKq_clyriRFkyTXCnAO5yTzjo-3HOc1HXJPXJiyh0RfzkUUUNxIaXxff9gQSA3vSBmHzEn6XvSS1-DDc1-JyaZ5jM7gttxnuKe-V-vqxr


 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Typ 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.04.2013 15:18:41. 

Parcelní číslo: 2292/9 

Obec: Holice [574988]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005 

Výměra [m
2
]: 95 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele Bez čp/če jiná st. 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=n22UCGsdooby4__RLyR3Obe67bNdLBAMNsVZksSjxhR5_5JwNVCIkR_hrtmMVVPXb3VljGt2lILmyog-29LQxC_jayYzydHm8bOVWZ2XxfQppIegMLB6kw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=V0yZKsfhs0ARZiuJIyepur9S0_BxdnKUOB15_103vgvNTUsH0QhYFz3obgfiQs86_buOEIYBDEK1DPn-YyJJuOSxtYl3INHessQ1EI4TjgLaEVOp5-RVkng70bgeP-CG


 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Typ 

Změna výměr obnovou operátu 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.04.2013 15:18:41. 

Parcelní číslo: 2293/1 

Obec: Holice [574988]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005 

Výměra [m
2
]: 315 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: manipulační plocha 

Druh pozemku Ostatní plocha 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=jdwRUw41dAuiZ_SKzWztWkPD3K0XUOm5XT0Sy3YFNgmgxIGuUWPk-YeF3V_JrhqAarZUc84evwzUX9N0USLTqclF9wuymnYGd3f8GvdusdtCYkxPFxunHA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=XBjzg6A6bGvV3kr_mRePh4owRch1KouD9JMYLH7dChPH8IJ26PrFaOfXsFwjKGHO_TkaUNUXKLPtEtstERpddxVehCfTLpCkHkFpb7ZnfNRYaynxYfwfETbQ4vPefXk0


 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.04.2013 15:18:41. 

Parcelní číslo: 2294/4 

Obec: Holice [574988]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005 

Výměra [m
2
]: 90 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: jiná plocha 

Druh pozemku Ostatní plocha 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=GtxsAqbCvs90mSlScCASeYwYpjBxDQFEQG_GTHsxaC-EEJO5XrQnYexkuOmepuypO1w0zZAZNqHspZjsvVTVhXmn8y2ARkl53P0ASoRpA3EqjM5bQnN8Wg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=EgztA7jaqU-A0bVYZq4vVhUHIvbsuxFmSTMDhd-ZknAs-wA_UwyR5ggjCTGYlwt2suHf8CUwcZD67OPo85qc1sPCyqA7vFlZT77kJDzvi40Wrg5aTmSxVESOB8xOg92L


 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ          Výměra 

32110        12 

32112        3519 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.04.2013 15:18:41. 

Parcelní číslo: 2303/30 

Obec: Holice [574988]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005 

Výměra [m
2
]: 3721 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: orná půda 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=1W1YdOKyHeikDop8l_vumO5rpJyFbKX6t-UK_TTPm_rlYL6Q9c__fvfmxUaWrM89haI-1imZ22pEIVZbMXPKkYX7OU4QPj3Z6qD7YQfigx_aZ5V_cptK6Q==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=xzDvxhVQzypWrNIaUkalxtZCTier_MFkirrZ3KUKpp3kn5PwbxUi_ScyKHXNiuq0k8EMoQwRT0vbFuDtQb6giPeE1cIsez_l1xbV1TkAPBSxzB_BC6P48JEolp0lWE9M


 

 

Informace o parcele 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo   Adresa      Podíl 

Město Holice    Holubova 1, 53401, Holice 

Způsob ochrany nemovitostí 

Název 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Typ 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.04.2013 15:18:41. 

Parcelní číslo: 2303/31 

Obec: Holice [574988]  

Katastrální území: Holice v Čechách [641146]  

Číslo LV: 10005 

Výměra [m
2
]: 138 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: jiná plocha 

Druh pozemku Ostatní plocha 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/574988
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=TR41XmCBpWSV7mF7xikErn1OIEbGTE4VKCnNlrWsyw6uqgaiu79KdeJXvyqxGSLrMxniyvyIcWLUWHRi4qPAt-yElX0-EqUIpmxH03Esz2iDIFip2LSk3w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=6DpmEP4u3F9bK_PB2WU3WI_R8xyL1pltgOUQik_hwX5kF02d4X49KWFIo56slwrAKggRNujlx1UUrS7RV9sKX5S_L_leQdKOBDoa02zNV75dqNmaIVYhz5lJPysyr5W-


 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 – Seznam odpadů SD 

  



 

 

Seznam odpadů 

a) Seznam odpadů přijímaných od občanů a podnikatelských subjektů vč. obcí 
Kód odpadu Název odpadu (zjednodušený) Pozn. 

03 01 05 Piliny, hobliny  

08 01 11* Odpadní barvy a laky   

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky  

08 01 17* Odpady z odstraňování barev  

08 01 18 
Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod 
číslem 08 01 17 

 

08 01 15* Vodné kaly obs. rozpouštědla  

08 03 13 Odpadní tiskařské barvy  

08 03 17* Odpadní tiskařský toner s NL  

08 04 09* Organická lepidla  

10 01 01 Škvára, struska  

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů  

12 01 05 Plastové hobliny a třísky  

12 01 09* Odpadní řezné emulse a roztoky  

12 01 12* Upotřebené vosky a tuky  

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje neuvedené pod číslem 12 01 20  

13 01 13* Jiné hydraulické oleje  

13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje  

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje  

13 05 01* Pevný podíl z lapáku písku  

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje  

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot  

13 08 02* Jiné emulze  

14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel  

14 06 05* Kaly, nebo pevné odpady obs. rozpouštědla  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami  

15 01 02 Plastové obaly  

15 01 02 O/N Plastové obaly znečištěné škodlivinami  

15 01 03 Dřevěné obaly  

15 01 04 Kovové obaly  

15 01 04 O/N Kovové obaly znečištěné škodlivinami  

15 01 05    Kompozitní obaly  

15 01 05 O/N Kompozitní obaly znečištěné škodlivinami  

15 01 06    Směsné obaly  

15 01 06 O/N Směsné obaly znečištěné škodlivinami  

15 01 07 Skleněné obaly  

15 01 07 O/N Skleněné obaly  

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

 

15 01 11* 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. 
azbest) včetně prázdných tlakových nádob 

 

15 02 02* 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené  pod číslem 15 02 02 

 

16 01 03 Pneumatiky  

16 01 07* Olejové filtry  

16 01 13* Brzdové kapaliny  

16 01 14* Nemrznoucí kapaliny  

16 01 19 Plasty  

16 01 20 Sklo   

16 01 21* Nebezpečné součástky  



 

 

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené  

16 06 01* Olověné akumulátory  

16 06 02* Ni-Cd akumulátor  

17 01 01 Beton   

17 01 02 Cihly   

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  

17  01 06* 
Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků 
neuvedené pod 17 01 06 

 

17 02 01 Dřevo   

17 02 02 Sklo   

17 02 03 Plasty   

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky  

17  03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01  

17 04 09* Kovový odpad znečištěný NL  

17 05 03* Zemina a kamení obs. neb. látky  

17  06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu  

17  06 03* 
Jiné  izolační  materiály,  které  jsou  nebo  obsahují nebezpečné 
látky 

 

17  06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  

17  06 05* Stavební materiály obsahující azbest  

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady  

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva  

19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků  

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění prům odp. vod  

19 13 05* Kaly ze sanace podzemní vody obs. neb. látky  

20 01 01 Papír  

20 01 02 Sklo  

20 01 10 Oděvy  

20 01 11 Textilní materiály  

20 01 13* Rozpouštědla  

20 01 14* Kyseliny  

20 01 15* Zásady  

20 01 17* Fotochemikálie  

20 01 19* Pesticidy  

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obs. rtuť  

20 01 23* Vyřazená zařízení obs. Cl-F uhlovodíky - (lednice)  

20 01 25 Jedlý olej a tuk  

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25  

20 01 27* Barvy, lepidla, pryskyřice  

20 01 28* 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 
20 01 27 

 

20 01 29* Detergenty obs. nebezpečné látky  

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29  

20 01 31*  Nepoužitelná cytostatika  

20 01 32* Nepoužitelná léčiva  

20 01 33* Baterie a akumulátory  

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33  

20 01 35* 
Vyřazená elektronika obs. nebezp. látky - (televize, PC monitory 
CRT) 

 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení  

20 01 37* Dřevo obsahující  nebezpečné látky  

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  

20 01 39 Plasty  



 

 

20 01 40 Kovy  

20 01 41 Odpady z čištění komínů  

20 01 99* Další frakce jinak blíže neurčené (kosmetika)  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  

20 02 02 Zemina a kameny  

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  

20 03 01 Směsný komunální odpad  

20 03 02 Odpad z tržišť  

20 03 06 Odpad  z čištění kanalizace  

20 03 07 Ostatní objemný odpad  

 

b) Seznam produkovaných nebezpečných odpadů 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název odpadu (stručně) Poznámka 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

 

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

 

12 01 12* Upotřebené vosky a tuky  

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje  

13 01 11* Syntetické hydraulické oleje  

13 01 13* Jiné hydraulické oleje  

13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje  

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje  

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje  

13 08 02* Jiné emulze  

14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel  

15 01 01 Papírové obaly znečištěné škodlivinami O/N  

15 01 02 Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N  

15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N  

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

 

15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) 
včetně prázdných tlakových nádob 

 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

 

16 01 07* Olejové filtry  

16 01 13* Brzdové kapaliny  

16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky  

16 01 21* Nebezpečné součásti - pryžové hadice se zbytky ropných látek  

16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, 
hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) 

 

16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 
02 09 až 16 02 122) 

 

16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení  

16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

 

16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky 

 

16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky 

 

16 06 01* Olověné akumulátory  

16 07 08* Odpady obsahující ropné látky  

16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky  

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující  nebezpečné látky 

 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami  



 

 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu  

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

 

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující 
nebezpečné látky 

 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky  

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01,16 06 02 nebo pod 
číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto 
baterie 

 

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 36) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 – Fotodokumentace SD 

  



 

 

 

Pohled na sever 

                              Zdroj: autor 

 
 

Pohled na jih 

                              Zdroj: autor 

  



 

 

 

Váha při příjezdu 

                              Zdroj: autor 

 

 

Třídící lžíce 

                              Zdroj: autor 



 

 

 

Značení odpadu 

                              Zdroj: autor 

 

Hala pro nebezpečné + hořlavé odpady 

                              Zdroj: autor 


