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ANOTACE 
 
Ve své diplomové práci se zabývám tématikou odpadového hospodářství v městě 

Kryry. V úvodu mé práce jsem si stanovila dva předpoklady, které mám zájem 
v diplomové práci objasnit. Druhá kapitola pojednává o problematice komunálních 
odpadů, popisuji zde způsoby nakládání s odpady a platnou legislativu související 
s odpadovým hospodářstvím v městě Kryry. Třetí kapitola pojednává o charakteristice 
města Kryry a jeho odpadového hospodářství. V této kapitole jsem si také provedla vlastní 
průzkum týkajícího se sběrných nádob a výskytu černých skládek. Čtvrtá kapitola je 
hodnotící, hodnotím environmentální a ekonomický stav odpadového hospodářství 
v Kryrech a vyhodnocuji provedené dotazníkové šetření za účelem zjištění spokojenosti 
občanů výše uvedeného tématu. V páté kapitole jsem provedla možné návrhy změn.  

 
Klíčová slova: komunální odpad, odpadové hospodářství, nakládání s odpady, 

obec, dotazník.  
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
My diploma thesis deals with the theme of waste management in Kryry. At the 

beginning of my work, I set two assumptions which I'm interested in the thesis to explain. 
The second chapter deals with the issue of municipal waste, I describe methods of waste 
management and the applicable legislation related to waste management in Kryry. The 
third chapter discusses the characteristics of the city Kryry and its waste management. In 
this chapter, I also conducted my own survey concerning the collection containers and the 
incidence of illegal dumping. The fourth chapter there is the assessment of the 
environmental or  economic status of waste management in KRYRY. Further is evaluated 
the questionnaire survey to determine citizens’ satisfaction with the above mentioned topic. 
In the fifth chapter, I made proposals for possible changes. 

 
Keywords: municipal waste, waste management, waste management, community, 

questionnaire. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
 
České zkratky 

 
Sb.  sbírka 
a.s.  akciová společnost 
s.r.o.  společnost s ručením omezením 
spol. s r.o. společnost s ručením omezením 
atd.  a tak dále 
PE  polyetylen 
ČR  Česká republika 
PVC  polyvinylchlorid 
např.  například 
popř.    popřípadě 
č.  číslo 
aj.   a jiné 
ha  hektar 
km  kilometr 
tis.   tisíc 
l  litr 
ks  kus 
m3  metr krychlový 
t  tuna 
kg  kilogram 
Kč  korun českých 
OH  odpadové hospodářství 
 
 
 
 

Cizojazyčné zkratky 
 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (česky: Integrovaná 

prevence a omezování znečištění) 
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1. Úvod 

Téma mé diplomové práce pod názvem „Odpadové hospodářství města Kryry“ 
jsem si zvolila záměrně. V městě Kryry jsem se narodila a žiji zde dodnes společně se svou 
rodinou. Vždy jsem zde byla spokojena, a to po všech stránkách, včetně stránky životního 
prostředí. I když jsem ve svých dětských letech životnímu prostředí a odpadovému 
hospodářství nevěnovala takovou pozornost, vnímání těchto oborů jsem měla. Zejména 
tehdy, když jsem na procházce zdejší krajinou nemohla pochopit jednání některých 
nezodpovědných občanů, kteří tvořili tzv. černé skládky.  

 
Ve své práci se tedy chci zabývat tím, jak je v současné době v městě Kryry řešen 

systém  odpadového hospodářství, respektive, jak je řešen systém nakládání s odpady. 
Veškeré získané informace bych ve své práci měla zájem následně vyhodnotit, a to ať po 
stránce environmentální, tak ekonomické.  

V závěru své diplomové práce chci všechny své nové poznatky a informace 
shrnout, celkově zhodnotit a popřípadě navrhnout, co by se v obci Kryry dalo vylepšit, 
nového zajistit, či naopak vyhodnotit, co má obec velmi dobře zajištěného.  

 
Mám stanovení své dvě hypotézy, neboli předpoklady, které po získání všech 

potřebných informací budou buď potvrzeny, nebo vyvráceny.  
 
1.Předpoklad – domnívám se, že po získání všech potřebných informací zjistím, že 

město Kryry má v oblasti odpadového hospodářství drobné nedostatky, které budou třeba 
dořešit. Tento můj předpoklad zjistím, po provedeném důkladném rozboru současného 
stavu odpadového hospodářství. 

 
2.Předpoklad – domnívám se, že většina obyvatel města Kryry není dostatečně 

informována o současném stavu odpadového hospodářství města.  Tento druhý předpoklad 
hodlám potvrdit či naopak vyvrátím pomocí provedení dotazníkového šetření, které ve 
městě provedu.  
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2. Problematika komunálních odpadů 

Již výše uvedený nadpis dává najevo, že komunální odpad je pravděpodobně 
problémová oblast. I když, ne každý si je tohoto tématu vědom. Odpady bohužel vznikaly 
v dávných dobách a vznikají i dnes, ovšem jiného charakteru a složení. V dnešní době je 
zejména vhodné si uvědomit, jak a kde vlastně komunální odpad vzniká a jak s ním dále 
vhodným způsobem nakládat. V několika následujících podkapitol se budu snažit 
problematiku vystihnout a popsat.  

 

2.1. Legislativa odpadového hospodářství 

Od začátku roku 1990 se ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství stalo Ministerstvo životního prostředí. První a původní zákon o odpadech byl 
spíše směřován pouze pro oblast životního prostředí, což byl jeho základní nedostatek. 
Když se následně stát ČR začal připravovat pro tehdejší vstup do Evropské unie, vznikla 
úvaha o provedení změny tehdejšího původního zákona a následně vyplynula nutnost 
provést harmonizaci s předpisy platné pro Evropskou unii. A byl roku 1997 vydán druhý 
zákon o odpadech, ten však bohužel také nebyl dostačující. Teprve až v roce 2001 byl 
v platnosti nový zákon o odpadech, nynější zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 
 

2.1.1. Seznam legislativy 

Základním předpisem pro odpadové hospodářství je zákon číslo 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). Tento 
zákon přesně upravuje a stanovuje celkové odpadové hospodářství. Je zaměřen jak na 
předcházení vzniku odpadů, tak také na nakládání s odpady (zneškodňování či 
odstraňování odpadů, využívání odpadů, zpětný odběr, aj), dále práva a povinnosti 
fyzických i právnických osob zabývajících se odpadovým hospodářstvím, atd.  

Zákon stanovuje povinnost zpracování Plánu odpadového hospodářství, a to 
ministerstvu, krajů a obcím. Obce ovšem tuto povinnost mají, jen pokud vyprodukují ročně 
více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu.  

 
Druhým směrodatným předpisem je zákon číslo 477/2001 Sb., o obalech  

a o změně některých dalších zákonů (dále je „zákon o obalech“). Účel a předmět tohoto 
zákona je stanoven hned v §1 zákona o obalech. Stanovuje základní povinnosti osob při 
nakládání s obaly či odpady z obalů, práva a povinnosti autorizované akciové společnosti, 
výkon státní správy v této oblasti a dále ochranná opatření i opatření k nápravě při 
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porušování zákonem stanovených povinností. V České republice je autorizovanou 
společností EKO-KOM a.s.  

 
Podle § 5 zákona o odpadech, je Ministerstvem životního prostředí stanoven 

prováděcí právní předpis k tomuto zákonu, týkající se zařazování odpadů. Je stanoven 
vyhláškou číslo 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), dále jen „katalog odpadů“. Stanovuje kategorie odpadu (nebezpečný, ostatní), 
skupinu odpadu, podskupinu odpadu a druh odpadu, což tvoří šestimístné číslo, které 
udává kód druhu odpadu. Symbol hvězdičky u kódu odpadu v Katalogu odpadů značí, že 
se jedná o nebezpečný odpad.  

Povinnost zařazovat jednotlivé odpady podle Katalogu odpadů mají všechny 
původci odpadu i oprávněné osoby. Pokud původci či oprávněné osoby nejsou schopni 
jednoznačně odpad zařadit do skupiny podle Katalogu odpadů, na požádání tak učiní 
Ministerstvo životního prostředí ČR (obec s rozšířenou působností podá Ministerstvu 
životního prostředí ČR návrh na zařazení).  

 
Ministerstvo životního prostředí dále stanovuje podle zákona o odpadech vyhlášku 

číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška stanovuje 
postupy k provozování zařízení k nakládání s odpady.  

 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí číslo 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. Tato vyhláška stanovuje nejen 
technické požadavky na skládky odpadů, ale také postupy pro nakládání s odpady.  

 
Další vyhláška Ministerstva životního prostředí je vyhláška číslo 352/2005 Sb., o 

podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších 
podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady). Stanovuje přesný seznam elektrozařízení a postupy jak s tímto odpadem 
nakládat.  

 
Mimo výše jmenované vyhlášky, chci uvést nařízení vlády číslo 197/2003 Sb. ze 

dne 4. června 2003 o Plánu odpadového hospodářství České republiky. Toto nařízení 
je vlastně koncepcí s výhledem na období 10 let, jeho platnost vyprší tento rok (platnost je 
stanovena do 31. prosince 2014). Toto nařízení vlády dále slouží jako podkladový materiál 
pro zpracování Plánu odpadového hospodářství pro 14 krajů České republiky.  

Přesněji stanovuje opatření, jejž vedou k předcházení vzniku odpadů, což je 
směrodatné, dále stanovuje omezování celkového množství odpadů, přesné zásady pro 



Bc. Ivana Aujezdská, DiS.: OH města Kryry 
 
 

2014  4 
 
 

nakládání s vybranými odpady a s nebezpečnými odpady, dále např. podíl recyklovaných 
odpadů a odpadů ukládaných na skládky.  

 

2.2. Komunální odpad 

Pojem komunální odpad je spíše podle mého názoru, pro velkou část populace, jen 
pojem, který ovšem sami občané nedokáží definovat. Při mém osobním průzkumu, přímo 
v městě Kryry, jsem se náhodně zeptala několika kolemjdoucích, zda mi dokáží odpovědět 
na otázku: „Co je komunální odpad?“. Dostalo se mi různých odpovědí, a ty nejčastější 
byly následující:  

„Jsou to odpadky v koši.“ 
„Jsou to obaly.“ 
„Smetí.“  
 
Když se nad odpověďmi zamýšlím, zjišťuji, že nejsou špatné, ale ani tak úplně celé 

či přesné. Z výše uvedeného mého vlastního malého průzkumu mohu konstatovat, že 
většina obyvatel Kryr má představu o tom, co je komunální odpad. Občané jsou si vědomi 
toho, že to je vlastně domovní odpad, a to tedy jak biologicky rozložitelný, objemný či 
směsný tuhý komunální odpad.  

 
Pojem komunální odpad přesně definuje zákon o odpadech. Podle § 4 písm. b) 

zákona o odpadech, je komunální odpad „veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním 

předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání“ [1]. 
 
Dále § 4 písm. p) zákona o odpadech stanovuje, kdo je původcem odpadu: 
„původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro 

komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na 

něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává 

původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě  

k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.“ [1]. 
 
Pojem komunální odpad, podle mého vlastního výkladu zákona o odpadech, je 

vlastně odpad, který produkují občané na území dané obce. Původce odpadu je i majitel 
odpadu. Jinak řečeno, majitelé odpadu jsou občané obce, ale jen do té doby, než svůj 
odpad odloží do popelnice (či jiné místo stanovené obcí), poté se stává vlastníkem odpadu 
obec. Obec dále nakládá s odpadem v souladu s platnou legislativou. 
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Komunální odpad lze rozdělit do skupin podle původního vzniku, respektive podle 
sídla, např. odpad domovní (z bydlení), odpad z občanského vybavení, rekreací, ze zeleně, 
či z dopravy, aj. 

 

2.2.1. Složky komunálního odpadu 

Co vše do skupiny komunálních odpadů zahrnout, si populace vědoma už není. 
Spíše tedy přesněji určit, co je do popelnice vhodné odložit, a který odpad si zaslouží 
recyklaci.  

Při své činnosti na diplomové práci jsem vyslechla plno různých historek, co vše je 
možné najít v popelnici, např. uhynulá zvířata či autobaterie (to ovšem do komunálního 
odpadu nepatří). 

 
Přesnou definici komunálního odpadu dle zákona o odpadech jsem podrobněji 

popsala v kapitole 2.2. Komunální odpad je nestejnorodá věc (hmota) a jeho složení je 
velmi proměnlivé. Odvíjí se od lokality dané obce, od životního stylu občanů obce a 
hlavně od informovanosti a znalosti občanů této problematiky. Znalost občanů ohledně 
separovaného sběru a třídění odpadů je podle mého názoru velmi podstatná.  

 
Podle vyhlášky o Katalogu odpadů náleží komunální odpad do skupiny 20, tedy: 

20 – Komunální odpady včetně složek odděleného sběru (odpady 
z domácností a podobné živnostenské a průmyslové odpady a odpady 
z úřadů). 

20 01 – složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených 
v podskupině 15 01-odpadní obaly), 
20 02 – odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu), 
20 03 – ostatní komunální odpady [2]. 

 
Složky z odděleného sběru (skupina 20 01) tvoří papír a lepenka, sklo, biologicky 

rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, oděvy, textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, 
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení 
obsahující chlorofluorouhlovodíky, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, 
detergenty, nepoužitelná cytostatika a jiná nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory, 
vyřazené elektrické a elektronické zařízení, dřevo, plasty, kovy, odpady z čištění komínů.  

Odpad ze zahrad a parků, včetně hřbitovního odpadu (skupina 20 02) tvoří 
podskupiny: biologicky rozložitelný odpad, zemina a kameny, jiný biologicky 
nerozložitelný odpad.  

Do skupiny Ostatní komunální odpad (skupina 20 03) patří podskupina: směsný 
komunální odpad, odpad z tržišť, uliční smetky, kal ze septiků a žump, odpad z čištění 
kanalizace, objemný odpad a komunální odpad jinak blíže neurčený [2]. 
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Odděleně se sbírají nebezpečné složky komunálního odpadu. Jsou to odpady 

znečištěné některou z nebezpečných látek – např. od barev, olejů, léčiv aj. chemikálií. 
V praxi je to např. plechovka od barvy, sklenička od léčiv či barel od oleje.  

 

2.3. Nakládání s komunálním odpadem 

S již vzniklým odpadem se dále nakládá. Odpad lze opětovně využívat, a pokud to 
není možné, je nutné odpad zneškodnit.  

Podle Plánu odpadového hospodářství ČR nejčastějším způsobem nakládání 
s komunálním odpadem – jeho odstraňováním - je skládkování.  

Podle zákona o odpadech v § 4 písm. d) se pojmem nakládání s odpadem rozumí: 
„jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, 
skladování, úprava, využívání a odstraňování“ [1]. 

 
Obec má podle zákona o odpadech stanovené povinnosti při nakládání s odpady, 

dle § 17 a dle § 16 zákona o odpadech se na obec vztahují povinnosti původců odpadu.  
 
V oblasti nakládání s odpady má obec povinnost: 

• stanovit místa, kam občané mohou komunální odpad ukládat,  

• stanovit místa, kam mohou občané ukládat nebezpečné složky komunálního 
odpadu, byť jen ve stanovených termínech (minimálně však 2krát do roka), 

• zajistit odvoz nebezpečného odpadu oprávněnou osobou. 
 

Mimo povinnosti však obce mají pravomoc k tomu, aby si upravili obecně 
závaznou vyhláškou: 

• systém nakládání s komunálním odpadem, 

• systém nakládání se stavebním odpadem,  

• poplatek za komunální odpad.  
 

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou, 

stanoví-li tak zvláštní zákon, přesně tak to stanovuje § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů [3].  

 

2.3.1. Shromažďování komunálního odpadu 

Pojmu shromažďování odpadu je rozuměno podle § 4 písm. f) zákona o odpadech 
následovně: „pro účely tohoto zákona se rozumí „shromažďováním odpadů - krátkodobé 
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soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším 

nakládáním s odpady“ [1]. 
 
Odpad se tedy shromažďuje v místě vzniku daného odpadu, tzn. např. pro 

domácnosti je tímto místem nejdříve domácí odpadkový koš. Následně tento shromážděný 
komunální odpad soustředíme na další místa tomu určená, což jsou ve většině k tomuto 
určená nádoby (popelnice) nebo kontejnery, přičemž každý má své dané vymezené místo 
obcí.  

 

2.3.2. Třídění odpadů 

Hlavní myšlenkou třídění odpadů je snížit celkové množství odpadu komunálního. 
Komunální odpad většinou obsahuje i složky, jakými jsou např. papír, sklo, plast, PET 
lahve. Tyto složky jsou velmi dobře recyklovatelné. Což znamená, že se dají i nadále 
zpracovávat a využívat (buď ke stejnému účelu, nebo jinému - novému).  

Pojem třídění odpadů je v zákoně o odpadech pojmem nevysvětleným, neboli 
nedefinovatelným, a to ačkoliv zákon o odpadech stanovuje celkem přesné pokyny pro 
nakládání s odpadem. Ovšem stanovuje práva a povinnosti původcům odpadů, tedy obcím. 
Je tedy na každé obci, jak k této problematice přistoupí.  

Ačkoliv třídění odpadu nijak podrobně zákon o odpadech neřeší, je třídění chápáno 
jako rozdělování odpadu, neboli zařazování podle druhů odpadu a kategorie. To už řeší 
vyhláška o Katalogu odpadů.  

 
Pro tříděný sběr odpadů jsou stanovená pravidla. Každý jednotlivý druh odpadu má 

své sběrné místo – nádobu – kontejner. Každý kontejner na separovaný sběr musí mít 
označení nálepkou, na které je zobrazen přesný popis odpadu, jenž je určen pro ukládání 
odpadu a naopak, který odpad určitě nevhazovat.  

 

Žlutý kontejner 
Do žlutého kontejneru patří plasty, tzn., že do tohoto žlutého kontejneru se vhazují 

veškeré výrobky z plastu. Např. PET lahve, obaly např. z kosmetických či pracích 
prostředků, igelit – fólie, pytlíky, igelitky, sáčky, kelímky či také krabičkové obaly z 
kompaktních disků, aj. (jednodušeji je to běžný plastový odpad z domácností). Určitě do 
žlutého kontejneru nepatří například podlahové krytiny a jiné výrobky z PVC či 
novodurové trubky. Zcela jistě do žluté nádoby nepatří odpad, který je znečištěn 
jakoukoliv nebezpečnou vlastností odpadu, což jsou jakékoliv obaly z čistících prostředků, 
olejů, maziva, barev. 
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Modrý kontejner 
Modrý kontejner je určen pro papírový odpad, jako jsou krabice, lepenka, noviny, 

letáky, časopisy, kancelářský papír, sešity, dokonce i knihy (pouze bez vazby, je-li tvrdá). 
Opět do této nádoby nepatří znečištěný papír (mokrý, mastný), voskovaný papír.  

 

Zelený kontejner 
Zelený kontejner je určen pro sklo. Do této nádoby patří veškerý skleněný odpad, 

jako jsou láhve od nápojů, skleněné střepy, sklenice od zavařenin či kečupů aj., ale také 
tabulové sklo např. z oken či dveří. Určitě do nádoby nepatří keramika či porcelán, zrcadla, 
drátované sklo či jinak pokovované a zářivky.  

Vedle zeleného kontejneru se v současné době mohou v některých obcích nalézat o 
kontejnery bílé. Ty jsou určeny pouze pro sklo čiré – bílé.  

 
 Kontejnery pro nápojové obaly – např. obaly od mléka, vína či džusů jsou značeny 

pouze oranžovou nálepkou.  
 
Vždy záleží na dané obci, jak má řešený systém sběru odpadů. Možností je více a 

mezi některé patří právě sběr nádobami – kontejnery nebo např. tzv. pytlový sběr. 
Podmínky jsou vždy stejné, žlutý pytel je určen pro plast, oranžový pro nápojové kartony, 
atd.  

Nebezpečný odpad je nutné shromažďovat, sbírat a skladovat odděleně. Obce 
k tomuto mají zvlášť určená a vyhraněná místa.  

 
Obcím vyplývá ze zákona o odpadech odpovědnost za nakládání s odpady až do 

doby jejich využití či odstranění. Tuto povinnost si může obstarávat sama jako oprávněná 
osoba, nebo odpad může na základě smluvního ujednání převádět do vlastnictví osobě 
oprávněné k jejich převzetí, tzn., že předává odpad např. svozové společnosti (ta musí 
splňovat povinnosti ze zákona o odpadech). Zákon o odpadech také ukládá obcím odpad 
shromažďovat tříděný podle jednotlivých kategorií a druhů.  

 

2.3.3. Sběr komunálního odpadu 

Sběr komunálního odpadu se odvíjí od vzdálenosti a dostupnosti sběrného místa. 
Podle tohoto kritéria se dále stanovuje technologie sběru obce či třídění odpadu.  

 
Lze stanovit různé druhy sběru komunálního odpadu ve vztahu k dostupnosti 

sběrného místa:  

• donáška odpadů, 

• odvoz odpadu, 

• sběrný dvůr a popř. výkupny odpadů.  
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Donáška odpadu – občané dané obce donáší svůj tříděný odpad přímo do nádob 

nebo na místa k tomu určená – překonávají se přitom určité vzdálenosti.  
Odvoz odpadu – v tomto případě je odpad odvážen přímo od domů, občané tedy 

svůj odpad do nádob, jenž jsou ve většině případech před domy, nebo se ve svozový den 
před dům připraví.  

Sběrný dvůr – je zřízen na náklady obce a je přímo určený k sběru odpadů. Na 
sběrné dvory si občané odpad donášejí sami a je pro ně bezplatný. Velkou výhodou 
sběrného dvoje je ta, že občané mohou třídit více složek odpadu.  

Výkupny odpadů – tato možnost je pro občany výhodná z hlediska finančního. Za 
sběr papíru, plastu či kovu dostávají občané vyplacenu finanční částku, která se odvíjí 
z hmotnosti daného druhu odpadu.  

Pro způsob sběru odpadu daných obcí se bere v úvahu jejich velikost a počet 
obyvatel (obec s počtem obyvatel 100 tis. má samozřejmě jiný systém nežli obec s počtem 
obyvatel 1 tis.).  

 
Zákon o odpadech ovšem nestanovuje vzdálenosti umístění kontejnerů na 

komunální odpady od objektů neboli sídel. Podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech je obec 
pouze povinna určit místa, na které se vyprodukovaný komunální odpad má ukládat.  

 

2.3.4. Využívání a odstraňování odpadu 

Skládkování patří bohužel stále mezi nejčastější způsoby likvidace odpadu, byť je 
to způsob snad nejméně efektivní. Zákon o odpadech přitom v příloze č. 13 má zcela 
stanovené cíle pro předcházení vzniku odpadů, kde mimo jiné stanovuje podporování 
efektivního využívání zdrojů, ekodesing a podporování opětovného používání vhodných 
vyřazených výrobků nebo jejich složek. 

V první řadě je vhodné se odpad co nejvíce snažit využívat a až po té začít odpad 
likvidovat, či ukládat na skládky. Vychází to tak i z požadavků a stanov pro členské země 
Evropské unie.  

 
V ČR zákon o odpadech stanovuje v příloze č. 3 dané způsoby využívání odpadů. 

Jsou značeny kódy R1 – R13. Mimo jiné je to např. recyklace či znovuzískání kovů a 
kovových sloučenin (R4), využití odpadu jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 
energie (R1), získávání či regenerace rozpouštědel (R2), aj. nejčastějším způsobem 
v České republice je způsob R3 – získávání/regenerace organických látek, které se 
nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů). 

Taktéž jsou stanoveny způsoby odstraňování odpadů, které jsou v zákoně o 
odpadech uvedeny v příloze č. 4 a jsou značeny kódem D1 – D15. Mezi nejčastější 
stanovené způsoby odstraňování odpadů patří např. D1 – ukládání v úrovni nebo pod 
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úrovní terénu – skládkování, D10 – spalování na pevnině a D8 – biologická úprava jinde 
ve výše uvedené příloze nespecifikována a jejímž konečným produktem jsou sloučeniny 
nebo směsi, jenž se odstraňuje některým z postupů uvedených pod označením D1 – D12. 

Mimo tyto dva způsoby nakládání s odpadem lze odpad upravovat. Úprava 
odpadů není v zákoně o odpadech zvlášť stanovena. Úpravu odpadů zákon o odpadech 
řeší v příloze č. 3 a 4, a to konkrétně kódy R12 ve využívání odpadů a kódy D13 – D15 
v odstraňování odpadů.  
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3. Charakteristika města Kryry a jeho odpadového 
hospodářství 

Kapitolu č. 3 jsem rozdělila do několika podkapitol. V první kapitole chci 
podrobněji představit město Kryry, v další kapitole se budu dále věnovat řešení systému 
v oblasti odpadového hospodářství a v poslední podkapitole bude popsán můj provedený 
průzkum výskytu černých skládek a průzkumu sběrných nádob občanů. 

3.1. Charakteristika města Kryry 

Tato podkapitola je věnována popisu města Kryry (lokalizaci, členění obce, vývoj 
obyvatel, historii města a současného průmyslu). Jedná se mi o představení charakteristiky 
města pro lepší vnímání a chápání další následující podkapitoly věnované odpadovému 
hospodářství obce. 

3.1.1. Lokalizace a geografická poloha města Kryry 

Město Kryry se nachází v Ústeckém kraji, a to na rozhraní s krajem Středočeským, 

Karlovarským a Plzeňským.  

Nachází se v nadmořské výšce 304 m.  

Zeměpisní šířka: 50° 10′ 24″ s. š. 

Zeměpisná délka: 50° 10′ 24″ v. d. 

Nachází se zde kompletní občanská vybavenost, jako např. zdravotní zařízení, 
mateřská školka a základní devítiletá škola. Infrastrukturu tvoří několik dopravních 
autobusových linek a železniční doprava.  

Status města z roku 1802 byl obnoven v roce 2007.  

 

 

                                          Obr. 1. Znak města Kryry 
     (zdroj: http://www.kryry.cz/) 
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Z geografického hlediska se Kryry nacházejí na úpatí Doupovských hor a mezi 
pohořím Slavkovský les, Džbán a Rakovnická pahorkatina. Lze konstatovat, že se Kryry 
nacházejí v malém údolí.  

Soutokem potůčků Podhora, Mlýnecký potok a Podvinecký potok se stává pramen 
potoku Blšanka, jenž protéká městem Kryry a vlévá se do řeky Ohře. 7 

 

3.1.2. Členění obce 

Obec Kryry se člení na 4 katastrální území a základní sídelní jednotky, kterými 
jsou: 

• Běsno,  

• Stebno, 

• Strojetice,  

• Kryry. 
 

Pokud ve své práci uvádím obec či město Kryry, považuji tím všechny sídelní 
jednotky a celé katastrální území.  
 
Katastrální výměra obce činní 3943 ha (39,43 km2).   
 
Hustota osídlení ve správním obvodě Kryry je naposledy zjištěna v roce 2010. 

Počet obyvatel na km2 činí 49 a méně. Oproti v sousedních správních obvodech je hustota 
osídlení v rozmezí mezi 50 a 89.  

 
Tři sídelní jednotky spadající pod obec Kryry: 

Běsno 
První historická zmínka o obci je z roku 1342. Obec má v současné době přibližně 

74 adresních míst.  
 

Stebno 
Obec Stebno má první historickou zmínku z roku 1240. Katastrální výměra obce je 

více než 8 km2 a adresních míst (domů) je zde 118.  
 

Strojetice 
První historická zmínka o této obci je v roce 1352. Katastrální výměra Strojetic je 

necelých 8 km2 a obsahuje 111 adresních míst.  
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3.1.3. Počet obyvatel 

Počet obyvatel v obci Kryry je vzhledem k minulému období celkem proměnlivý. 
Následně v tabulce č. 1 a v níže uvedeném grafu č. 1 je velmi dobře zřetelný např. značný 
pokles počtu obyvatel po druhé světové válce, či v roce 1968, kdy proběhla invaze vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa (Vstup spojeneckých vojsk, Operace Dunaj), při 
které v obci Kryry ubylo téměř 900 obyvatel.  

 
 

                             
                           Tab. 1. Vývoj počtu obyvatel 1869 – 2005 
                                (zdroj: Český statistický úřad a vlastní zpracování) 
 
 

Následuje tabulka č. 2, kde jsem zpracovala počet obyvatel současné doby, jedná se 
o rok 2008 – 2013. Je jasně zřetelné, že takový počet obyvatel, jaký byl v Kryrech v roce 
1930 s počtem 4124 tisíc, už nenastal a zřejmě ani v dalších minimálně 10let nenastane. 
Kolek roku 1990 až do současnosti je počet obyvatel přibližně na stejné úrovni.  

Rok Počet obyvatel 

1869 2914 

1880 3625 

1890 3731 

1900 3806 

1910 4202 

1921 4103 

1930 4124 

1950 2384 

1961 2638 

1971 1763 

1980 2035 

1990 2493 

2000 2474 

2005 2411 
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Graf 1. Vývoj počtu obyvatel (zdroj: vlastní zpracování) 

 
 
Současný stav počtu obyvatel činní celkem 2 416 lidí a průměrný věk činí 38 let. 
 
Novodobí stav počtu obyvatel od roku 2008 – 2013 se nijak zvlášť od sebe neliší, 

vlastně se jeví jako spíše stálejší. Což jsem názorně sepsala do tabulky číslo 2 níže. 
V tabulce je znázorněn navíc i počet žen a mužů. 

 

ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 k 1.1.2014 

POČET 
OBYVATEL 

ŽENY 1213 1207 1227 1217 1197 1212 1194 

MUŽI 1187 1191 1204 1196 1198 1205 1185 

CELKEM 2400 2398 2431 2413 2395 2417 2379 

Tab. 2. Vývoj počtu obyvatel rok 2008 – 2014 
(zdroj: Český statistický úřad a vlastní zpracování) 

 

3.1.4. Historie města Kryry 

Pokud začnu pátrat v daleké historii Kryr, najdu už prokázané pozůstatky z doby 
pravěku, kdy bylo prokázáno osídlení lovců mamutů. Písemné záznamy jsou údajně 
uloženy v Národním muzeu v Praze. 

První písemná zpráva (jako doklad o existenci Kryr) vznikla v roce 1320. Již 
v tomto roce stál na Kostelním vrchu hrad, na kterém panoval Albert de Krir. Druhým 
pánem hradu byl Aleš de Krier, který ovšem v roce 1357 prodal hrad i obyvatele obce 
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novému pánu Jenči z Jankovic. Hrad v Kryrech tak začal pomalu chátrat. Datumově není 
doloženo, kdy byl hrad postaven a naopak, ani kdy byl zbořen. Další údaj o kryrském 
hradu je evidován až v polovině 15. století, to už namísto hradu zůstaly pouze zbytky věže 
a prolomené hradby. Těmto zříceninám se poté začalo říkat Kozí hrádek. V roce 1906 se 
dochované zbytky hradu použily k nové stavbě, a to rozhledny, která na Kozím hrádku 
stojí dodnes (dnes Schillerova rozhledna).  

Nynější rozhledna je v nadmořské výšce 383 m nad mořem a svůj název získala po 
německém básníku jménem Friedrich Schiller.  

Ohledně historie Kryr stojí i za zmínku umělecká památka – kostel Narození P. 
Marie, který se nachází pod kopcem hradu. Postaven byl kolem roku 1324. Křížová cesta 
z roku 1764, jenž vedla od kostela až do kopce k pozůstatkům hradu. Dále stavba pivovaru 
postavena v roce 1850. 

Podstatné je, že si Kryry i po zániku hradu zachovali svou správní moc. Kryr měli 
své obecní právo varné (pivovar), právo tržní (to se vykonávalo na dnešním náměstí) a 
právo hrdelní. Hrdelním právem se vykonávala spravedlnost v pravomoci obce. Ta se 
vykonávala na vrcholu Kostelního vrchu a později na kopci Šibeničník (později také 
Rumpál) a dnes je oblast nazvaná „Na spravedlnosti“. Na tomto místě ještě dnes najdeme 
velkou starou lípu.  

Obci také prospěl značný výskyt stavebních surovin. Zejména výskyt cihlářské 
hlíny a stavebního kamene (pískovce). Cihlářskou hlínu zpracovávalo hned 6 cihelen, i 
když byly jen malé, pro další rozvoj obce byly důležité. Bohužel, současná ekonomika 
nedovolila obci si výrobu cihel udržet. Těžený lomový kámen – pískovec, byl velmi dobře 
tvárný, používal se tedy nejen pro stavební účely, ale velmi oblíben byl také pro sochařské 
práce.  

V obci se dále nacházely dva vodní mlýny, přičemž jeden mlýn nebyl postaven 
přímo na potoku, k němu byla voda umělým náhonem přivedena.  

Kryry bývaly tehdy poměrně vyspělé, a to jak po stránce zemědělské tak 
průmyslové.  

 

3.1.5. Průmysl v městě Kryry 

V současné době se v Kryrech nachází několik průmyslových podniků, ovšem 
dřívější pověstná zemědělská činnost bohužel nezůstala zachována.   

Jedna z velkých společností v Kryrech je společnost s názvem AGC Processing Teplice 
a.s., člen AGC Group. Tato společnost se sídlem v Tovární ulici na okraji obce se zabývá 
zpracováním plochého skla a speciálních skel (čirá a tónovaná zrcadla, lakovaná skla 
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Lacobel). Společnost získala certifikát CRADLE TO CRADLE, kterým mají povinnost 
dodržovat závazky např. na zdravotně nezávadné materiály, nepoužívat nebezpečné látky, 
provádět testy dle normy ISO 16000, opětovné využívání materiálů (v rámci výroby využít 
30% odpadního skla) aj.  

Velkou stavební společností je firma Šilhánek a Syn, a.s., jenž v městě Kryry prosperuje od 
roku 1990. Jedná se o firmu zajišťující a provádějící zemní práce, práce na výstavbě  
a údržbě komunikací, inženýrské sítě a další služby jako např. údržba vodních toků, kácení 
a příprava pozemků, demolice staveb a jiných objektů atd.  

Společnost RAN s.r.o. byla založena v roce 1996. Jedná se o společnost zabývající se 
výrobou zemědělských strojů, kovovýrobou, výrobou ocelových a hliníkových konstrukcí, 
dále zajišťují svářečské práce, zámečnické a soustružnické práce, lakováním  
a vypalováním.  

QWERT Rubber, spol. s r.o. ve Vodní ulici v Kryrech se zabývá lisováním technické 
pryže, mícháním gumárenských směsí, pogumováním válců a kovových dílů.  

Pila – Rauer Richard je dřevozpracující firma, zde se vyrábí řezivo a dřevěné obaly.  

Poslední cihelna v Kryrech byla bohužel uzavřena v roce 2013.  

Jinak v městě Kryry je současné době hlášeno plno dalších živnostníků, jako je např. 
živnostník Milan Pěnička a jeho FARMA STEBNO.  

 

3.2. Odpadové hospodářství města Kryry 

Pravomoc upravit si obecně závaznou vyhláškou systém nakládání s komunálním 
odpadem na svém území, podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech, obec bohužel nevyužila.  

Plán odpadového hospodářství město Kryry podle § 44 odst. 1 zákona o odpadech 
nemají povinnost zpracovávat. 

 
V městě Kryry je v současné době platná Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška obce“), jejíž 
účinnost je stanovena od 1.1.2014.  

Obecní závaznou vyhláškou č. 2/2013 se zavádí místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
vše v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. Vyhláška stanovuje poplatníka, ohlašovací povinnost, sazbu poplatku, 
osvobození od poplatku a splatnost poplatku.  
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Sazba poplatku pro rok 2014 činní 650,- Kč za kalendářní rok. Osvobození od 
poplatku jsou osoby, které jsou nejméně 6 měsíců (po sobě jdoucích) umístěny ve věznici 
či vyšetřovací vazbě, jsou v zařízení pro výkon ústavní výchovy (či ochranné výchovy), ve 
zdravotnickém zařízení či zařízení sociálních služeb, nebo se zdržují mimo území České 
republiky, či mimo území města a současně platí poplatek v místě, kde se zdržují. 
Splatnost poplatku je stanovená pouze jednorázově, a to nejpozději do 30.3.2014.  

 
Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování odpadů obec Kryry nemá stanoveno vyhláškou.  
 

3.2.1. Nakládání s odpadem v obci Kryry 

Občané města Kryry mají přesně stanoveno, kam mají ukládat svůj komunální 
odpad. Každá domácnost dostala od obce nádobu na odpad, jejíž objem je přepočítán na 
počet členů v domácnosti, a dále po dvou kusech pytle na tříděný odpad. Občané tedy svůj 
odpad odkládají do sběrných nádob, dále tříděný odpad ukládají do pytlů, které obec 
následně sváží ve stanovené dny.  

Město Kryry má smluvní ujednání (písemnou smlouvu) se společností Marius 
Pedersen a.s. Tato společnost provádí pravidelný svoz komunálního odpadu a dalšího 
jiného odpadu ze sběrného dvora, např. plast, sklo, papír. 

 
Zpětný odběr provádí na základě smluvního ujednání (písemné smlouvy) obchodní 

společnosti s oprávněním k nakládání s odpadem podléhajícímu zpětnému odběru. 
Podrobnější informace ke zpětnému odběru uvedu v kapitole 3.2.4. 

 
Další provozovatelé a oprávněné osoby, které mohou nakládat s odpady na základě 

souhlasu Ministerstva životního prostředí, jsou: 

− Zdeněk Eisenhammer (sběr a výkup), 

− GOODMETAL s.r.o. (sběr a výkup), 

− Město Kryry (sběrný dvůr). 
 
V následujících kapitolách popíšu získané informace o provozovatelích a 

oprávněných osobách, které figurují v Kryrech v oblasti nakládaní s odpady.  
 
V kapitole 3.1.5. jsem sepsala významné společnosti pro oblast průmyslu v obci. 

Tyto společnosti mají stanovený vlastní systémy nakládání s odpady tzn., že mají vlastní 
smluvní ujednání o vývozu směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu. Jen 
několik malých živnostníků má s městem Kryry podepsanou rámcovou smlouvu o vývozu 
směsného komunálního odpadu. 
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3.2.2. Marius Pedersen a.s. 

Popis společnosti 
Společnost Marius Pedersen a.s. působí v České republice od roku 1991. Od tohoto 

roku se působnost firmy rozšiřovala a dnes má působnost téměř celorepublikovou. Svou 
velkou působnost získala společnost fúzí zanikajících společností v obdobném či stejném 
směru podnikání. Roku 2009 převzala zde v Ústeckém kraji celkem známou společnost 
LIKOR s.r.o., společnost která nejen na Podbořansku zajišťovala veškeré nakládání 
s odpady.  

Marius Pedersen a.s.  je dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/N. 
Členové představenstva společnosti mají hlášený trvalí pobyt v Dánském království. Lze 
tedy konstatovat, že se jedná o částečně dánskou společnost.  

Hlavním předmětem podnikání je nakládání s veškerými odpady, které se na území 
působnosti společnosti vyskytují, včetně nebezpečných odpadů. 

 
Mezi nabízené služby společnosti patří:   

- likvidace autovraků,  
- elektroodpad, elektrošrot, eez, 
- plasty,  
- tříděný odpad, 
- stavební odpad, 
- kovové odpady, 
- komunální odpad, 
- tekutý a kapalný odpad, 
- bioodpad, 
- nebezpečný odpad,  
- zdravotnický odpad, aj.  

 
Další služby se odvíjejí od jednotlivých druhů odpadů. Společnost např. dále 

zajišťuje:   
- recyklaci odpadů, 
- svoz a sběr, 
- výkup a prodej druhotných surovin, 
- odstraňování černých skládek, 
- prodej sběrných nádob,  
- biodegradaci a dekontaminaci,  
- ekologické zátěže a sanace, aj. 

 
Pro výše uvedenou činnost má společnost ve vlastnictví požadovanou technologii. 

Vlastní třídící linky odpadů, technologie na lisování odpadů, drtící linky, solodifikační 
linky apod.  
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Působení Marius Pedersen a.s. v obci Kryry 
Marius Pedersen a.s. je hlavní společnost, jenž v Kryrech nakládá s odpadem. 

Zajišťuje pro město svoz a odvoz:  

• komunálního odpadu, 

• tříděného odpadu,  

• nebezpečného odpadu,  

• objemného odpadu.  
Komunální odpad odvážejí ze sběrných nádob a ostatní odpad je vyvážen ze 

sběrného dvora.  
 
Časový harmonogram pro svoz města Kryry je následující: 
Tuhý komunální odpad – jeho odvoz se provádí každou středu, ovšem časové 
období je proměnlivé a rozmezí je tedy stanoveno od 6 hodin do 24 hod.  
Papír – jeho odvoz se provádí pouze v sudých týdnech, a to každý pátek 
v odpoledních hodinách. 
Plast – odvoz plastu se provádí taktéž pouze v sudých týdnech a to ve středu 
v odpoledních hodinách. 
Sklo – odvoz skla je prováděn pouze jedenkrát za měsíc.  
 

 
Obr. č. 2. – Foto svozové automobilu společnosti Marius Pedersen a.s. 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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3.2.3. Sběrný dvůr 

Od ledna 2013 se uvedlo do provozu nové zařízení pro shromažďování odpadů 
s názvem SBĚRNÝ DVŮR KRYRY. Stavba byla dána do užívání na základě 
kolaudačního souhlasu vydaného příslušným stavebním úřadem vydaného dne 27.11.2012. 
Sběrný dvůr má sepsán a schválen provozní řád. 

Sběrný dvůr byl zhotoven za účelem snahy zvýšení činnosti třídění odpadů 
v Kryrech. 

Sídlo sběrného dvora je na okraji obce směr obec Petrohrad, na Hlavní ulici, na 
pozemku parcelní číslo 3080/1 v katastrálním území Kryry.  

 
Jedná se o zařízení ke sběru a shromažďování odpadů odděleně vytříděných 

z komunálního odpadu a popřípadě dalších odpadů, za účelem následného předání 
k dalšímu využití či odstranění – předání oprávněné osobě v souladu se zákonem o 
odpadech.  

 
Vedoucí sběrného dvora a odpovědná osoba je starosta obce a místostarosta obce. 

Jako obsluha je stanoven jeden zaměstnanec obce Kryry. Sběrný dvůr je opatřen 
oplocením a uzamykatelnou vstupní bránou. Při vjezdu do dvora je umístěná typizovaná 
mobilní buňka, kde sídlí obsluha dvora. Zde má obsluha své zázemí (kancelář a sociální 
zařízení). Na této buňce je umístěna informační tabule s provozní dobou sběrného dvora.  

 

Sběrný dvůr se nachází na pozemku parcelní číslo 3080/1 v katastrálním území 
Kryry a je v majetku města Kryry. Celková rozloha pozemku je 14 558 m2, přičemž 
rozloha pouze sběrného dvora činní 8 350 m2. Je situován mimo zastavěné území města, 
přesněji na jižním okraji města. Je přístupný z komunikace III. třídy ve směru na obec 
Černčice, před areálem bývalé cihelny. Po celém areálu je provedena zpevněná plocha, 
která má zajišťovat snadnější manipulaci s kontejnery na odpady (jak prázdnými tak i 
plnými), dále také pro parkování občanů při předávání odpadů.  

Rozměrově odpovídá sběrný dvůr celkově k uložení za rok na 1200 tun odpadu. 
Ovšem celková kapacita je poměrově rozdělena na ostatní odpad a odpad nebezpečný, což 
činní na 1180 t odpadu ročně na ostatní odpad a 20 t odpadu ročně na odpad nebezpečný. 
Kapacita zařízení tzv. okamžitá – maximální, je 250 t ostatního odpadu a 12 t odpadu 
nebezpečného.  

 
Přijímané odpady na sběrný dvůr jsem zapracovala do tabulky č. 3, kde jsou 

uvedeny ostatní odpady a následně v tabulce č. 4, kde je zpracován seznam nebezpečných 
odpadů. 
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Ostatní odpady 

Kód odpadu dle 
Katalogu odpadů 

Název odpadu 

16 01 03 Pneumatiky 
15 01 01 Papírové a lepenkové odpady 
15 01 07 Skleněné obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení neuvedené pod 
číslem 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

20 01 39 Plasty 
20 03 07 Objemný odpad 
20 01 11 Textilní materiály 
20 01 40 Kovy 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
Tab. 3. Ostatní odpad přijímaný na sběrný dvůr 

(zdroj: Provozní řád sběrného dvora a vlastní zpracování) 

Nebezpečné odpady 

Kód odpadu dle 
Katalogu odpadů 

Název odpadu 

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

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

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

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

16 01 13 Brzdové kapaliny 
20 01 13 Rozpouštědla 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující rtuť 

20 01 27 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky 

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

20 01 35 
Vyřazené elektrické zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

Tab. 4. Nebezpečné odpady přijímané na sběrný dvůr 
(zdroj: Provozní řád sběrného dvora a  vlastní zpracování) 
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V provozním řádě je stanoven zákaz ukládání tlakových nádob a jiných požárně 
nebezpečných a hořlavých látek (např. výbušniny, pyrotechnika, tlakové nádoby, aj.). 
Veškeré hořlavé látky v EKOSKLADU musí být zřetelně opatřeny nápisem popisující 
jejich obsah.  

Odpady na tento sběrný dvůr mohou odkládat jak fyzické osoby, tak právnické 
osoby nebo i osoby fyzické s oprávněním k podnikání.  

 
 

 
Obr. č. 3 – Areál sběrného dvora v Kryrech 
(zdroj: vlastní tvorba) 

 
Na obrázku č. 3 jsem zdokumentovala fotem sběrný dvůr v Kryrech. Na fotu je 

vidět buňka obsluhy sběrného dvora, mostová váha, velkoobjemový kontejner a za ním 
sběrné nádoby na tříděný odpad a dále kolový traktor. 

 
V areálu sběrného dvora jsou umístěny velkoobjemové kontejnery, přístřešky, malé 

kontejnery, mostová váha, mobilní buňka obsluhy a po celém areálu je zajištěno řádné 
osvětlení.  

Sběrný dvůr je vybaven velkoobjemovými kontejnery v počtu 12 kusů. Ovšem 
umístěno přímo na sběrném dvoře je jen 8 kusů, zbývající 4 kusy jsou rozmístěny po území 
obce (Kryry, Stebno, Běsno, Strojetice). Jeden velkoobjemový kontejneru má kapacitu 
přibližně 12 m3. Kontejnery jsou železné (ocel a plech). Tyto kontejnery slouží k ukládání 
suti, sypkých hmot a domovního odpadu.  
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Dále je na sběrném dvoře umístěn jeden velkoobjemový kontejner určen k ukládání 
elektroodpadu a další k ukládání odpadu nebezpečného – tento je opatřen záchytnou 
vanou.  

Na sběrném dvoře je dále umístěn plechový a uzavíratelný přístřešek pro ukládání 
elektroodpadu a dva ocelové přístřešky z jedné strany otevřené, taktéž na elektroodpad 
(pro ukládání např. lednic, praček, monitorů, aj.).  

Pro tříděný odpad jsou zde umístěny plastové kontejnery o objemu 1100 l. Pro 
vyprazdňování těchto kontejnerů je na sběrném dvoře umístěn hydraulický vyklápěč a pro 
manipulaci s velkoobjemovými kontejnery si město Kryry pořídilo tažný nosič – neboli 
kontejnerový podvozek T 145 s kolovým traktorem NEW HOLLAND T 5040.  

 
Používané shromažďovací prostředky: 

- silnostěnné pytle z PE o objemu 110 l 
- kovové sudy s víky o objemu 200 l, 
- odpadové nádoby o objemu 70 – 500 l (plastové i plechové), 
- kontejnery o objemu 110 l (plastové),  
- velkoobjemové kontejnery o objemu 12 m3. 

 
Samozřejmostí sběrného dvora je osazená mostová váha s nosností do 30 tun.  
 

  
Obr. č. 4 a obr. č. 5 – foto úložiště zpětného odběru 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 
 

Nakládání s odpadem na sběrném dvoře 
Odpady jsou na sběrný dvůr přijímány již odděleně podle jednotlivých druhů 

odpadů (podle seznamu přijímaných odpadů sběrného dvora). Přejímku odpadu, 
manipulaci s odpadem a vedení evidence odpadu zajišťuje obsluha sběrného dvora. 
Obsluha sběrného dvora má uloženo provést vizuální kontrolu odpadu, zjistit hmotnost 
odpadu, zajistit manipulaci odpadu na vyhrazená místa nebo sběrných nádob (podle 
provozního řádu) a vést evidenci.  
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Provozní zajištění  
Provozní dobu sběrného si stanovilo město následovně:  
Pondělí uzavřeno 
Úterý  13:00 – 17:00 
Středa  13:00 – 17:00 
Čtvrtek 13:00 – 17:00 
Pátek  13:00 – 17:00 
Sobota  08:00 – 12:00 
Neděle  uzavřeno 
 
Jakékoliv změny ve stanovené pracovní době jsou občanům oznámeny místním 

hlášením veřejného rozhlasu a v místním tisku „Kryrská Rozhledna“.  
Ukládání odpadů na sběrném dvoře je zdarma pouze pro občany Kryr (osoby mající 

hlášený trvalý pobyt v Kryrech a místních částech Kryr). Obec dále vytvořila partnerskou 
smlouvu s dvěma sousedními obcemi, které se stali součástí bezplatného systému ukládání 
s odpadem na sběrný dvůr. Partnerské obce jsou: obec Očihov s místními částmi a obec 
Petrohrad s místními částmi.  

 
Jediný odpad, který se ukládá na sběrný dvůr za úplatu je odpad pod kódem odpadu 

číslo 16 01 03 – Pneumatiky. Pro ukládání tohoto odpadu je stanoven následující ceník: 

Druh pneumatiky Cena v korunách za kus (Kč/ks) 
Pneumatiky z osobních vozidel 20 
Pneumatiky z vozů avia 50 
Pneumatiky nákladní jiné 80 
Pneumatiky z traktorů 150 

Tab. 5. Ceník za ukládání odpadu  (zdroj: Provozní řád sběrného dvora a vlastní zpracování) 

 
Pro ostatní osoby nemající trvalý pobyt ve městě Kryry, jejích místních částech či 

partnerských obcích (Očihov, Petrohrad), je stanoven za ukládání odpadu ceník. Tento 
ceník je uveden v příloze č. 1.   

 

  
Obr. č. 4 a obr. č. 5 – foto skleněného odpadu a foto areálu (zdroj: vlastní tvorba) 



Bc. Ivana Aujezdská, DiS.: OH města Kryry 
 
 

2014  25 
 
 

Pytlový sběr 
Tak zvaný pytlový sběr probíhá v Kryrech již od roku 2010. Jedná se o obecní svoz 

tříděného odpadu. Obec každé rodině přidělila dva pytle na tříděný odpad. Žluté na plasty, 
oranžové na nápojové kartony apod. Tyto pytle rozvezla jednotlivým domácnostem. 
Ovšem obec své občany informovala v místním tisku Rozhledna a dále na tuto skutečnost 
upozornila občany místním hlášením veřejného rozhlasu. Svoz tohoto odpadu si obec 
zajišťuje sama a odpad odváží na místní sběrný dvůr. Tak je s odpadem dále nakládáno 
stanoveným postupem.  

 
Pro rok 2014 je stanoven svoz pytlového sběru na všechny liché týdny, a to vždy od 

7 hod. vždy pondělí. Pokud vychází den svozu pytlového odpadu na státní svátek, přesouvá 
se tento den na další pracovní, ve většině případů na úterý. Datový harmonogram je 
následující: 

Leden – 13.1., 27.1., 
Únor – 10.2., 24.2., 
Březen – 10.3., 24.3.,  
Duben – 7.4., 22.4. (úterý), 
Květen – 5.5., 19.5., 
Červen – 2.6., 18.6., 30.6., 
Červenec – 14.7., 28.7., 
Srpen – 11.8., 25.8., 
Září – 8.9., 22.9., 
Říjen – 6.10., 20.10.,  
Listopad – 3.11., 18.11. (úterý), 
Prosinec – 1.12., 15.12., 29.12. 
 

  
Obr. č. 6 a obr. č. 7 – foto úložiště pytlového sběru a tříděného odpadu 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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3.2.4. Zpětný odběr  

Zpětný odběr tvoří důležitou součást odpadového hospodářství a lze také 
konstatovat, že se jedná i o nedílnou součást. Povinnost zpětného odběru stanovuje § 38 
zákona o odpadech.  

V městě Kryry zajišťují zpětný odběr na základě smluvních ujednání tyto 
společnosti: 

- ASEKOL s.r.o., (KH005/05), 
- EKOLAMP s.r.o., (KH002/05-ECZ), 
- ELEKTROWIN a.s., (KH001/05-ECZ), 
- ECOBAT s.r.o.,  

 

  
Obr. č. 8 a obr. č. 9 – foto e-domek a přístřešek na elektroodpad 

(zdroj: vlastní tvorba) 
 
 
Společnost ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s. součástí 

kolektivního systému nakládání s elektroodpady Ministerstva životního prostředí. 
Evidenční číslo zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení je uvedené u společnosti 
v závorce výše.  

 
 
ASEKOL s.r.o. 
Společnost ASEKOL s.r.o. je nezisková společnost prosperující na trhu od roku 

2005. Společnost ASEKOL zajišťuje na základě souhlasu k nakládání s elektrozařízením 
určenými pro domácnost zpětný odběr těchto skupin: 

• Skupina 1 – velké domácí spotřebiče, 

• Skupina 2 – malé domácí spotřebiče, 

• Skupina 3 – kancelářská a výpočetní technika, 

• Skupina 4a – spotřebitelská zařízení, 

• Skupina 6 - elektrické a elektronické nástroje s výjimkou velkých 
stacionárních průmyslových nástrojů, 
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• Skupina 7 – hračky a volný čas, 

• Skupina 8 – lékařské přístroje, 

• Skupina 9 – přístroje pro monitorování a kontrolu. 
 
EKOLAMP s.r.o. 
Tato nezisková společnost se zabývá zpětným odběrem skupiny č. 5 – osvětlovací 

zařízení. Do této skupiny patří: 

• Skupina 5.1 - svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností,  

• Skupina 5.2 - lineární (trubicové) zářivky, 

• Skupina 5.3 - kompaktní zářivky, 

• Skupina 5.4 - vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých 
sodíkových, halogenidových a směsných výbojek, 

• Skupina 5.5 - nízkotlaké sodíkové výbojky, 

• Skupina 5.6 - ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo 
řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek v jiné podskupině 
neuvedené. 

 
Společnost zdarma zřídila obci sběrné místo na výše uvedené odpady a sběrné 

místo si společnost také sama obsluhuje.  
 
ELEKTROWIN a.s. 
Společnost EKEKTROWIN a.s. byla založena a zapsána do kolektivního systému 

nakládání s elektroodpady v roce 2005. Tato nezisková společnost zajišťuje na základě 
souhlasu k nakládání s elektrozařízením určenými pro domácnost zpětný odběr těchto 
skupin: 

• Skupina 1 – velké domácí spotřebiče, 

• Skupina 2 – malé domácí spotřebiče, 

• Skupina 3 – kancelářská a výpočetní technika, 

• Skupina 4a – spotřebitelská zařízení, 

• Skupina 6 - elektrické a elektronické nástroje s výjimkou velkých 
stacionárních průmyslových nástrojů, 

• Skupina 7 – hračky a volný čas, 

• Skupina 8 – lékařské přístroje, 

• Skupina 9 – přístroje pro monitorování a kontrolu. 
 
Výše jmenované tři společnosti mají smluvně zajištěná místa zpětného odběru na 

sběrném dvoře v Kryrech. Společnost EKOLAMP s.r.o. poskytla zdarma ke zpětnému 
odběru ve sběrném dvoru dva železné kontejnery, jeden na použité úsporné zářivky a 
výbojky a druhý na použité lineární zářivky. Společnost ASEKOL s.r.o. poskytla zdarma 
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ke zpětnému odběru elektrozařízení jeden tzv. E-domek. Přístřešek umístěn na sběrném 
dvoře spadá pod všechny tři společnosti (ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP).  

 

ECOBAT s.r.o. 
Tato nezisková organizace zajišťuje zpětná odběr přenosných baterií. Společnost 

původně vznikla ve spolupráci s výrobci baterií. V roce 2009 společnost získala souhlas 
Ministerstva životního prostředí o oprávnění k provozování systému zpětného odběru 
přenosných baterií a akumulátorů. V současnosti společnost dominuje jako provozovatel 
kolektivního systému ECOBAT s.r.o. 

 
ECOBAT s.r.o. v městě Kryry 
Společnost má v městě Kryry stanovená celkem čtyři odběrná místa pro baterie, a 

to na základě Dohody o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií. Jedno 
sběrné místo, nebo respektive sběrná nádoba, se nachází přímo na Městském úřadě Kryry 
v prostorách běžně přístupných veřejnosti. Další tři nádoby jsou umístěny v obchodech 
společnosti Coop Jednota (Coop Jednota Kryry v Hlavní ulici č.p. 83, Coop Jednota Kryry 
v ulici 5.května č.p. 148 a třetí Coop Jednota Strojetice č.p.5). 

 

3.2.5. Výkupny odpadů 

V současné době se ve městě Kryry nacházejí dvě výkupny odpadů, vzhledem 
k malému počtu obyvatel je tento počet překvapující. Provozovna sběrných surovin 
Zdeněk Eisenhammer neměla problém spolupracovat na mé diplomové práci - pro 
získávání informací a druhá bohužel zájem spolupracovat neměla. Nemohu tak proto 
provést srovnání těchto dvou provozoven, které jsem původně měla v úmyslu.   

 
Ovšem ani oprávněná osoba pro Sběrné suroviny Zdeněk Eisenhammer si nepřála 

uvádět bližší informace o cenách či množství vykoupeného odpadu.  Provozovatel toto 
považuje za interní záležitost, kterou si nepřeje uvádět a publikovat.  

 
 
Sběrné suroviny Zdeněk Eisenhammer 
Tato výkupna odpadů (druhotných surovin) sídlí v Kryrech na Hlavní ulici č.p. 193. 

Krajský úřad Ústeckého kraje udělil v roce 2011 souhlas fyzické osobě oprávněné 
k podnikání k provozování zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů. Souhlas 
k provozování zařízení se vztahuje pouze na druhy odpadů kategorie ostatní odpad, 
konkrétní druhy odpadu jsem zpracovala do následující tabulky číslo 6.  
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Kód odpadu 
dle Katalogu 
odpadů 

Název odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
16 01 17 Železné kovy 
16 01 18 Neželezné kovy 
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 
17 04 01 Měď, bronz mosaz 
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
19 12 01 Papír a lepenka 
19 12 02 Železné kovy 
19 12 03 Neželezné kovy 
20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod 
čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01  

20 01 39 Plasty 
20 01 40 Kovy 

Tab. č. 6. – odpady přijímané ve Sběrných surovinách v Kryrech 
(zdroj: Provozní řád sběrných surovin a vlastní zpracování) 

 
 
 

  
Obr. č. 10 a obr. č. 11 – foto povinné informační cedule a na obr. 11 je přívoz 

papírových obalů ze školy.                                                                (zdroj: vlastní tvorba) 
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Sběrné suroviny nesmějí přijímat odpad znečištěný nebezpečnými látkami, látkami 
ropného charakteru a odpady znečištěné olejem.  

 
Sběrné suroviny skladují odpad buď na volné ploše, nebo v zastřešeném skladu. 

Skladují se odděleně, roztříděné podle jednotlivých druhů.  
 
Zastřešený sklad: skladování papíru, barevných kovů, plastů. 
Volná plocha:  skladování železného odpadu.  
 
Po naplnění shromažďovacích prostředků či míst pro jejich shromažďování, se 

odpad odváží, neboli předává oprávněné osobě k jejich využití nebo likvidaci.  
Obsluha výkupny tzv. „vykupovač“ má povinnost odpad vykupovat odpad pouze 

odsouhlasený Krajským úřadem, vést evidenci osob, od kterých odebral či vykoupil odpad, 
a má zakázáno vykupovat odpady znečištěné nebezpečnými látkami.  

 

  
Obr. č. 12 a obr. č. 13 – foto třídění přivezeného odpadu a druhé foto znázorňuje 

lisování papírového odpadu.                                                                       (zdroj: vlastní tvorba) 
 
Výkupna je vybavena digitální váhou s nosností 3t, hydraulickým lisem na papír 

a plasty, čtyřmi velkoobjemovými kontejnery, několika malých kovových boxů, dále 
několik plastových boxů a velkých žoků z polypropylenu. Do velkoobjemových kontejnerů 
se ukládá tříděný železný odpad, do malých kovových boxů je ukládán neželezný odpad, 
tzv. barevné kovy. Papírový odpad je ukládán do plastových boxů a také do žoků 
z polypropylenu.  

 
Veškerý přijímaný odpad je ve sběrných surovinách obsluhou, neboli 

„vykupovačem“, tříděn a ukládán na označená a stanovení místa.  
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Provozní zajištění 
Stanovená provozní doba je následující: 

Pondělí až pátek 09:00 – 16:30 
Sobota   09:00 – 12:00 
Neděle   uzavřeno 

 

  
Obr. č. 14 a obr. č. 15 – foto tříděného papíru                              (zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

 

  
Obr. č. 16 a obr. č. 17 – foto lisovaného papíru připraveného k expedici a foto 

úložiště PET lahví připravené k lisování                                                   (zdroj: vlastní tvorba) 

 
 

3.2.6. Skládka Vrbička s.r.o. 

Zhruba 12 Km od města Kryry se nachází jediná společnost, která nakládá 
s odpady, respektive odstraňuje odpady – skládkováním. Jedná se o společnost Skládka 
Vrbička s.r.o., jenž je součástí obce Vrbička a ta je část sousední obce Vroutek. Společnost 
vznikla v roce 1993. Skládka Vrbička s.r.o. je provozována v souladu s IPPC, kterou vydal 
Krajský úřad v Ústí nad Labem pod č.j. 1300/05/ZPZ/IP-56/SK v roce 2006.  

Umístění skládky je v bývalém a v současné době vytěženém, kamenolomu.  



Bc. Ivana Aujezdská, DiS.: OH města Kryry 
 
 

2014  32 
 
 

Podle způsobu technického zabezpečení je skládka Vrbička s.r.o. zařazena do 
skupiny skládek s označením S-OO3. Je tedy určena pro kategorii odpadů Ostatní odpad, a 
to: 

- ostatní odpad, jehož přijetí na skládku nelze hodnotit na základě volného 
výluhu (komunální odpad), 

- ostatní odpad, jehož výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy 
číslo II. A přílohy č. 2, vyhlášky číslo 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. 

 
Skládka je vybavena váhou na 30 t a mycí rampou.  
 
Skládka mimo výše uvedené provádí také svoz domovního odpadu několika obcím 

a také zajišťuje prodej sběrných nádob na komunální odpad.  
 
Otevírací doba skládky je rozdělena podle měsíců následovně: 
březen až listopad Po – Pá 07:00 – 17:00 

So – Ne 08:00 – 12:00 (a to pouze poslední sobota a 
neděle v daném měsíci), 

prosinec – únor Po –Pá  07:00 – 15:00 
 

3.2.7. EKO-KOM a.s. 

Jedná se o obalovou neziskovou společnost založenou v roce 1997. Tato společnost 
provozuje kolektivní systém pro zajišťování nakládání s odpady, respektive třídění, 
recyklaci a využití obalového odpadu jako druhotné suroviny či jako zdroj energie. Běžně 

se v současnosti již používá termín „Systém EKO‑KOM." 

Společnost EKO-KOM zapojila do svého systému již 65% spotřebitelů, kteří 
využívají zpětný odběr. Spolupráce s obcemi je v tomto systému podstatná.  

Na následujícím obrázku č. 18 je znázorněn celý systém EKO-KOM, kde je 
zřetelné, že společnost EKO-KOM je hlavní společností, ve spolupráci s obcemi, 
distributory elektrozařízení a Ministerstvem životního prostředí.  

  
Obec Kryry je zapojena do systému EKO-KOM na základě Smlouvy o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů z roku 2011. Na základě této smlouvy má město 
Kryry nárok na odměnu za spolupráci (za zpětný odběr a využití obalů z odpadů). Odměna 
však vychází z povinnosti zasílat čtvrtletně hlášení o množství vytříděného odpadu. 
Výhodou systému EKO-KOM přitom pro obec může být poskytování poradenství. 
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Obr. č. 18 - Schéma kolektivního systému EKO-KOM 
(zdroj: http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-eko-kom/o-systemu) 

 

3.3. Průzkum sběrných nádob a výskyt černých skládek 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila provést malý průzkum sběrových nádob 
a dále prozkoumat okolí obce Kryry, zda se v něm nevyskytují černé skládky. Domnívám 
se, že tyto dva mé malé průzkumu budou nápomocny v kapitole 4.3, kde budu 
vyhodnocovat provedený dotazníkový průzkum.  

3.3.1. Průzkum sběrných nádob 

Provedla jsem třikrát obchůzku části obce Kryr, a to vždy ve středu, kdy se v obci 
Kryry koná svoz komunálního odpadu. Občané v Kryrech jsou zvyklí, uschovávat si „své“ 
sběrné nádoby (popelnice) na svém pozemku. Pravidelně pak ve svozový den (tj. ve 
středu) nebo den před svozovým dnem, připravují sběrné nádoby tak, aby byli pro 
svozovou společnost velmi dobře přístupné. Ve většině případů připravují sběrné nádoby 
přímo na ulici (pozemek obce). Pořídila jsem foto takto připravených sběrných nádob, 
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jelikož mi toto jednání přišlo velmi zajímavé a nejsem si jistá, zda je celkem toto chování 
v jiných městech běžné.  

 

  
Obr. č. 18 a obr. č. 19 – příprava sběrných nádob k svozu 
                                                  (zdroj: vlastní tvorba) 

 
Nejen pro podklady do své diplomové práce, ale i pro svou zvědavost, jsem zhruba 

do 20 ks malých sběrných nádob u rodinných domků nahlédla. Já sama jsem byla velice 
zvědavá, co ukrývá sběrná nádoba u náhodných rodinných domků.  

Původně jsem předpokládala, že se v popelnici bude nacházet netříděný odpad, že 
v nich naleznu papír, plast či kov. Domnívala jsem se, že občané Kryr nemají pro třídění 
odpadů motivaci, či jakousi potřebu.  

 
Vyhodnocení průzkumu 
Tento můj předpoklad byl bohužel mylný. Velmi mě překvapilo, že jsem netříděný 

odpad nenalezla ani v jedné popelnici. Povětšinou byla hlavní složka ve sběrných 
nádobách pouze směsný komunální odpad, který nelze dále třídit a uhelný či dřevěný 
popel. Je tedy ale otázkou, jak by takový další průzkum byl vyhodnocen v letních 
měsících. 

 

  
Obr. č. 20 a obr. č. 21 – foto náhodného průzkumu sběrných nádob 
                                                 (zdroj: vlastní tvorba) 
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3.3.2. Černé skládky 

Výskyt černých skládek v Kryrech byl před zhruba 10-15 lety zcela běžný z mého 
pohledu coby řádného občana. Zcela konkrétně si vybavuji místa, kde se černé skládky 
vyskytovaly. S ohledem na nový zákon o odpadech a další vyhlášky, jenž se snaží výskytu 
černých skládek zamezit, mě velmi zajímalo, jak je to s jejich výskytem v současné době.  

 
Proto jsem si provedla menší průzkum okolí Kryr a vydala se na místa, kde se černé 

skládky vyskytovaly dříve a kde je i v současné době možnost jejich výskytu.  
 
Vyhodnocení průzkumu 
Protože jsem z prvopočátku žádnou černou skládku nenašla, z čehož jsem byla 

celkem překvapena, obešla jsem nakonec celé okolí obce Kryry. Až jsem našla. Objevila 
jsem dvě černé skládky, jednu na rozhraní polí a místní polní cesty (viz obr. č. 22 a 23), a 
druhou zhruba o 200 m vzdálenou od první, přímo v poli se zasetou pšenicí (viz obr. č. 24 
a 25). 

 

  
Obr. č. 22 a obr. č. 23 – foto nalezeného odpadu v okolí Kryr 
                                                 (zdroj: vlastní tvorba) 

 

  
Obr. č. 24 a obr. č. 25 – foto nalezené černé skládky stavební suťi 
                                                 (zdroj: vlastní tvorba) 
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4. Environmentální a ekonomické hodnocení stávajícího 
stavu, spokojenost občanů 

V následujících kapitolách chci zhodnotit, kolik město Kryry vyprodukovalo 
celkem odpadu a konkrétně jakých odpadů. Za další zhodnotím jak je to skutečně v městě 
Kryry s příjmy a výdaji v oblasti odpadového hospodářství. 

4.1. Environmentální hodnocení 

V následující tabulce č. 7 jsem zpracovala jednotlivé druhy odpadů a jejich 
množství, které celkem město Kryry předalo další společnosti s oprávněním podle zákona. 
Tabulku jsem zpracovala pro rok 2008 až do roku 2013.  

 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Množství odpadu v tunách za rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15 01 01 O 10,463 10,551 10,545 9,467 8,940 8,766 

15 01 02 O 9,100 13,765 12,568 16,296 16,285 18,243 

15 01 05 O 1,850 1,900 2,179 3,047 1,558 1,955 

15 01 07 O 12,887 11,989 7,963 10,293 14,021 12,169 

15 01 10 N 0,150 0,075 0,050 0 0 0 

20 03 01 O 511,761 623,384 668,390 662,595 711,329 587,019 

20 03 07 O 13,750 42,750 21,490 7,790 4,360 0 

Tab. č. 7 – celkové množství odpadu                                             (zdroj: vlastní tvorba) 
 
Názvy odpadů a jejich katalogová čísla uvedených v tabulce č. 7: 

15 01 01  Papír a lepenkové odpady 
15 01 02  Plastové odpady  
15 01 05  Kompozitní odpady 
15 01 07 Skleněné odpady 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 07 Objemný odpad 

 
Svozová společnost Marius Pedersen a.s. dále nakládá s jednotlivými odpady, 

respektive předává odpady dalším oprávněným osobám, následovně: 
15 01 01  recyklace, 
15 01 02  recyklace, 
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15 01 05  recyklace, 
15 01 07 recyklace, 
15 01 10 skládka nebezpečných odpadů, 
20 03 01 skládka ostatních odpadů, 
20 03 07 skládka ostatních odpadů. 
 
 
Výkupna odpadů Zdeněk Eisenhammer dále vykoupené odpady zatříděné podle 

katalogu odpadů dále předává na základě smluvních ujednání dalším oprávněným osobám 
následovně: 

 
KOVOŠROT GROUP CZ a.s. – pobočka Chomutov: 12 01 01, 12 01 03, 15 01 

04, 16 01 17, 16 01 18, 16 02 14, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 
06, 17 04 07, 17 04 11, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 36, 20 01 40. 

 
SUROVINY ŠVARC s.r.o., Velebudice - 15 01 01, 15 01 02, 19 12 01, 20 01 01, 

20 01 39. 
 
KOVOŠROT GROUP CZ a.s. – pobočka Žatec: 15 01 01, 15 01 02, 19 12 01, 

20 01 01, 20 01 39. 
 
GZR plast s.r.o. Chrást u Plzně (ve spolupráci se společností FERMET) - 15 01 

02, 20 01 39. 
 
Názvy odpadů k výše uvedeným katalogovým číslům jsou uvedené v tabulce č. 6. – 

odpady přijímané ve Sběrných surovinách v Kryrech. 
 

4.2. Ekonomické hodnocení 

Ekonomické nástroje v oblasti odpadového hospodářství obecně, tvoří: 
 poplatek za komunální odpad, 
 poplatek za uložení odpadu na skládku, 
 pokuty a sankce,  
 finanční rezerva pro rekultivace a asanace skládek, a jiné další. 

 
I přes velmi dobrou spolupráci s vedoucím Žatecké pobočky společnosti Marius 

Pedersen, a.s., mi bohužel cena za odvoz odpadu společností nebyla sdělena. Jedná se o 
jejich interní záležitost, kterou sdělovat občanům nechtějí. Důvodem je jednotná cena pro 
všechny obce, s nimiž mají smluvní ujednání za odvoz a likvidaci odpadu. Což je celkem 
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pochopitelné, hlavně z hlediska toho, že si obce nestanovují výši poplatku stejným 
způsobem. Z čehož vyplývá, že i poplatky jsou v každé obci v jiném cenovém rozhraní.  

 
V následujících kapitolkách se budu snažit popsat výše uvedené ekonomické 

nástroje a provedu jejich hodnocení.  

4.2.1. Poplatek za komunální odpad města Kryry 

Vyhláška obce Kryry stanovila místní poplatek za komunální odpad v souladu s § 
14 odst. 2 zákona České národní rady číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Výše poplatku je stanovena 
pro tento rok 20104 podle § 10b zákona o místních poplatcích na 650,- Kč. 

Poplatek je tedy podle zákona o místních poplatcích tvořen jednoznačně 
definovaným poplatníkem, což může být pro obec výhodou z hlediska vyhýbání se 
poplatku. Ovšem nevýhodu může vytvořit skutečnost, že ne vždy je místo trvalého pobytu 
osoby skutečné místo, kde osoba odpad produkuje.  

 
V následující tabulce č. 8 je znázorněna výše poplatku za uplynulé období roku 

2009 až do současného roku 2014. Je zde velmi dobře rozpoznatelná stoupající cena, 
vyjma roku 2014, kdy se cena nepatrně snížila.  

 

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Roční poplatek za KO (v 
Kč) 

450 450 500 500 700 650 

Tab. 8 Výše ročního poplatku za komunální odpad za období 2009 – 2014 
(zdroj: vlastní tvorba) 

 

4.2.2. Poplatek za ukládání odpadu na skládku 

Poplatky místní skládky Vrbička za ukládání odpadu se vlivem zákona o odpadech 
z roku 2012 do roku 2013 podstatně zvýšily. Viz. znázornění v tabulce č. 9.  

 

ROK 2011 2012 2013 

Cena v Kč za uložení 1 tuny KO 225 255 950 

Tab. č. 9 – Znázornění poplatku ukládání odpadu na skládku. 
(zdroj: vlastní tvorba) 
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4.2.3. Pokuty a sankce 

Bohužel, tuto položku rozpočtu zde neuvádím, ačkoliv pokuty a sankce pro oblast 
odpadového hospodářství byly uděleny. Jedná se o jednu rozpočtovou položku, ve které se 
uvádějí pokuty i sankce nejen z oblasti odpadového hospodářství, ale z celého komplexu 
možných pokut v městě Kryry. Nemohla jsem jednoznačně určit, jaká částka se týká pokut 
a sankcí z oblasti odpadového hospodářství.  

4.2.4. Celkové zhodnocení 

Rozpočet obce Kryry pro oblast odpadového hospodářství za rok 2013 jsem 
zpracovala do následující tabulky č. 10. 

Položky rozpočtu 
Rok 2013 

Příjmy v Kč Výdaje v Kč 
Komunální odpad 1.687.491,- 2.091.374,- 
Nebezpečný odpad nejsou 0,- 
EKO-KOM 
(tříděný odpad) 

100.743,- 235.945,- 

Úložistě ostatního 
odpadu 

0,- 495.740,- 

Celkem 1.788.234,- 2.823.059,- 
Tab. č. 10 – Finanční rozpočet obce Kryry za rok 2013 
(zdroj: finanční rozpočet obce Kryry a vlastní tvorba) 

 
Z výše uvedené tabulky č. 10 je zřejmé že příjmy obce zdaleka pro rok 2013 

nepokrývají výdaje o celkovou sumu: 

1.788.234 Kč - 2.823.059 Kč =  - 1.034.825 Kč. 
Tuto částku musela obec přefinancovat z předcházejícího roku.  
 
V následující tabulce č. 11 jsem zpracovala množství vyprodukovaného odpadu 

obce za rok 2011, 2012 a 2013 v porovnání s počtem obyvatel v daném roce. Výsledkem 
tabulky je, kolik kilogramů vyprodukovaného odpadu připadá průměrně na jednoho 
občana Kryr. Výsledek jsem neočekávala tak dobrý. V tabulce je velmi dobře patrné, že 
množství odpadu v průměrném přepočtu na jednoho občana klesá.  

 

Rok 2011 2012 2013 

Počet obyvatel 
v daném roce 

2413 2395 2417 

Množství KO v t/rok 662,595 711,320 766,929 

Množství KO na 
1osobu za rok v kg 317,306 297,002 274,594 

Tab. č. 11 – Množství odpadu v kg na jednoho občana. 
(zdroj: finanční rozpočet obce Kryry a vlastní tvorba) 
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Pro shrnutí je dobré konstatovat, že při stoupající ceně poplatku za ukládání odpadu 
na skládku v roce 2013 (tabulka č. 9) cena stanoveného místního poplatku klesla (tabulka 
č. 8).  

 

4.3. Spokojenost občanů, dotazníkové šetření 

Cílem mého dotazníkového šetření je zjištění, jak jsou na tom občané města Kryr 
s ohledem na nakládání s odpady a informovaností odpadového hospodářství v Kryrech.  

 

4.3.1. Cíl a průběh dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření je způsob, kterým zjistím názory obyvatel města Kryry. 
Zpracovala jsem tedy dotazník, kterým tedy zjistím, jaká část populace má zájem o třídění 
odpadu, jaký odpad např. třídí a jaká je spokojenost občanů s odpadovým hospodářstvím 
v Kryrech. To vše vzhledem k věku občanů, vzhledem k vzdělání, bydlení a počtu členů 
v domácnosti. Provedené dotazníkové šetření je spíše statistický průzkum. 

 
Celkem jsem dala do oběhu přes 450 ks dotazníkových lístků, zpracované 

strukturovanou formou. Otázky v dotazníku byly sestaveny tak, aby respondenti odpovídali 
vesměs ANO či NE, nebo pouze zaškrtávali nabízené (připravené odpovědi). V závěru 
dotazníku jsem vymezila prostor pro vlastní názory respondentů, jejich možné návrhy či 
připomínky.  

 
Dotazníkový list tvoří přílohu č. 2 mé práce. Do oběhu mezi občany Kryr jsem 

předala dotazníkové listy v měsíci únor 2014 a březen 2014. Dotazníkové listy byly 
k dispozici i na veřejných místech jako je Městský úřad Kryry, či na místní České poště. 
Dále jsem dala dotazníkové listy k dispozici např. v místním kadeřnictví, v obchodě 
Jednota Coop, přímo ve zdejší výkupně odpadů, v místní mateřské školce, či v místním 
zdravotním středisku, přesněji u zdejšího obvodního lékaře, zubaře a v rehabilitačním 
centru.  

Zpětně jsem získala celkem 104 vyplněných dotazníkových listů, bohužel 4ks 
z vyplněných dotazníků nebyly vyplněny správně a nedaly se tudíž pro mé šetření použít. 
Zřejmě byly vyplněny dospívající mládeží (vzhledem k jejich obsahu). 
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4.3.2. Vyhodnocení dotazníkových listů 

 

1. Část dotazníkového šetření 
První část mého dotazníku se týká informací o účastnících. Zajímalo mě, jaká 

věková skupina se do dotazníkového šetření zapojí, kde bude většina respondentů bydlet, 
jaké budou mít vzdělání a kolik členů v domácnosti budou mít.  

 
Vzorek respondentů podle pohlaví 
Z následujícího grafu č. 2 je patrné, že dotazníkové šetření vyplnilo 43 mužů a 57 

žen. 

 
Graf  č. 2 – pohlaví respondentů 

 
Věk respondentů 
Věk je uveden samozřejmě v letech. Z grafu č. 3 je zřetelné, že největší podíl 

odpovědí mají respondenti ve věku 20 – 34 let, pak následují respondenti ve věku 35 – 54 
let. Z čehož vyplývá, že se dotazníkového šetření zúčastnila spíše skupina středního věku.  

 
Graf č. 3 –věk respondentů 
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Bydlení respondentů 
Největší část zúčastněných respondentů bydlí v rodinném domě. 
 

 
Graf č. 4 – bydlení respondentů 
 
 
Počet členů v domácnosti 
Největší počet respondentů má soužití v jedné domácnosti o počtu 3 až 5 

členů.  
 

 

 
  Graf č. 5 – počet členů v domácnosti. 
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Ukončené vzdělání respondenta 
Nejvyšší počet respondentů má středoškolské vzdělání, pak následuje vzdělání 

vyučení v oboru. Téměř stejný počet respondentů bylo se vzděláním základním a se 
vzděláním vysokoškolském. Je velmi zajímavé toto srovnání.  

 
 

 
  Graf. č. 6 – vzdělání respondentů. 
 
 
 

2. Část dotazníkového šetření 
 
Následuje druhá část dotazníku, kde jsem se snažila zjistit, kam občané ukládají své 

odpady, zda třídí odpad, jaký odpad třídí, zda občanům vadí třídění odpadu a co občanům 
na třídění odpadu vadí. Na výběr jsem dala několik možných odpovědí, které jsou v městě 
Kryry možné a pravděpodobné, navíc jsem u každé otázky, která to vyžadovala, dala 
možnost jiný, kde si respondenti mohly zapsat vlastní možnost (která v nabídce nebyla 
uvedena).  

Otázek v této části bylo celkem 5.  
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Kam ukládáte odpady? 
 
 

 
Graf č. 7 – kam ukládáte odpady? 
 
 

Třídíte odpad? 
Odpad tedy třídí celkem 88% respondentů. Toto číslo mě překvapilo, čekala jsem 

v dnešní moderní době, že odpad již třídí všichni. Ale je potěšující, že se jedná jen o malou 
menšinu lidí. 

 
Graf č. 8 – Třídíte odpad. 
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Pokud třídíte odpad, uveďte který. 
Nejčastěji tříděným odpadem je podle mého šetření papír, plast a sklo. Což je velmi 

dobré, neboť se jedná o velmi dobrý recyklovatelný odpad.  
V položce jiný odpověděla většina respondentů, že třídí dále ještě kovy (železné a 

neželezné) a tři respondenti z 29 odpovědělo, že také třídí nebezpečný odpad). Mezi 
nabízené odpovědi jsem v dotazníku neuvedla elektro odpad a elektrozařízení, očekávala 
jsem, že tento druh odpadu zahrnou do odpovědi jiný. Bohužel, nenašel se ani jeden 
respondent.  

 

 
Graf č. 9 – Jaký odpad třídíte. 
 
 

Vadí Vám třídit odpad? 

 
Graf č. 10 – Vadí Vám třídit odpad 

96%

62%

83%

43% 41%
32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

papír sklo plast nápojové
kartony

bioodpad jiný

23%

77%

ano

ne



Bc. Ivana Aujezdská, DiS.: OH města Kryry 
 
 

2014  46 
 
 

 
Pokud Vám vadí třídit odpad, co konkrétně? 
V této otázce jsem se snažila zjistit, co konkrétně respondentům z předchozí otázky 

vadí na třídění odpadu.  Jak je vidět na grafu č. 11, nejvíce respondentům vadí nároky na 
prostor při skladování odpadu a samotné skladování či hromadění odpadu. 

 

 
Graf č. 11 – Co Vám konkrétně vadí na třídění odpadu. 
 
 

3. Část dotazníkového šetření 
Třetí část dotazníkového šetření je zaměřena na spokojenost občanů města Kryry 

v oblasti odpadového hospodářství. Zde jsem se snažila zjistit, zda jsou občané Kryr 
dostatečně informování o způsobu nakládání s odpady. Dále mě zajímal názor občanů, zda 
se domnívají, že je v městě Kryry řešeno odpadové hospodářství výhodně po stránce 
ekonomické a po stránce environmentální. Zajímal mě také názor, zda jsou občané 
v Kryrech spokojeni se současným svozovým systémem a s nově fungujícím sběrným 
dvorem. Jako poslední kladenou otázkou jsem se respondentů dotázala, zda jsou v Kryrech 
s odpadovým hospodářstvím spokojeni.  

 
Jste spokojeni s množstvím informací, které máte? 
U této otázky jsem předpokládala, že většina respondentů nebude spokojená 

s množstvím informací. Dotazníkové šetření však ukázalo, že celých 73% respondentů se 
domnívá, že má dostačující informace z oblasti odpadového hospodářství Kryr.  
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Graf č. 12 – dostačující množství informací 
 
Věděli byste rádi více informací ohledně dalšího nakládání s odpady? (např. jak 

město nakládá dál s odpadem pytlového sběru či s odpadem ve sběrném dvoře) 
Vzhledem k tomu, že téměř ¾ respondentů se domnívá, že mají dostatečné 

informace o odpadovém hospodářství v Kryrech, je zajímavé, že u této otázky odpověděla 
více jak polovina, že by chtěli mít více informací. Tyto dvě odpovědi tedy vůbec nejsou 
v souladu.  

 

 
 Graf č. 13 – Další informace ohledně nakládání s odpady 
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Domníváte se, že je v městě Kryry řešeno odpadové hospodářství ekonomicky 
výhodně? 

Domnívám se, že tato odpověď zřejmě souvisí s poklesem letošního poplatku za 
komunální odpad. 

 
 Graf č. 14 – Výhodné OH po stránce ekonomické 
 
 
Domníváte se, že je v Kryrech řešeno odpadové hospodářství výhodně po stránce 

životního prostředí? (z hlediska environmentálního) 
Největší počet odpovědí odpovídá na tuto otázku Ano. Podle mého názoru je tato 

kladná odpověď reakcí na nově vybudovaný sběrný dvůr, který tvoří jakýsi krok vpřed 
v oblasti nakládání s odpady. 

 

 
Graf. č. 15 – výhodné OH po stránce životního prostředí 
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Vyhovuje Vám současné řešení svozu odpadu? 
V této otázce jsou občané téměř jednoznačně spokojeni. Zbývajících 9% 

respondentů při doplňující otázce odpovědělo vesměs stejným způsobem, a to, že jim 
připadá časový interval svozu příliš dlouhý.  

 
Graf č. 16 – Je vyhovující svoz odpadu. 

 
Vyhovuje Vám možnost odvozu odpadu na sběrný dvůr? 
Z nespokojených 18-ti % respondentů na doplňující otázku, co jim konkrétně 

nevyhovuje, odpovídalo takto: 
- Vadí, že se za odpad platí. 
- Vadí, že jsou nevyhovující otvírací hodiny (mělo by být více odpoledne 

otevřeno. 
- Nemám na sběrný dvůr jak odpad dopravit.  

 
Graf č. 17 – Je vyhovující systém sběrného dvora. 
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Jste spokojeni se současným stavem odpadového hospodářství v Kryrech? 
Tato odpověď respondentů je přiměřená k předcházejícím odpovědím. Je důležité, 

že většina respondentů je spokojena. 

 
Graf č. 18 – Spokojenost občanů s OH v Kryrech. 

 

4. Část dotazníkového šetření 
Ve 4 části svého dotazníku jsem dala přednost respondentům, vyjádřit své návrhy či 

připomínky.  
Všechny návrhy a připomínky jsou následující: 

- nedostatečná výchova (třídit vždy a všechno), 
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- finanční podpora třídění, 
- odpadové hospodářství by se mělo více zaměřit na předcházení vzniku 

odpadu a používat lepe rozložitelný materiál, 
- podporovat jakékoliv ekologické chování - finančně (třídění, stavba domu, 

větrná elektrárna, vodní elektrárna, 
- delší pracovní doba na sběrném dvoře, hlavně o víkendu, 
- ať třídíte nebo ne, platíte stejně. 

 

4.3.3. Celkové zhodnocení dotazníkového šetření 

Z celkového vyhodnocení dotazníku vychází z nejčastějších odpovědí, následující: 
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kontejneru, třídí odpad nejčastěji papír a plast. Třídit odpad průměrné respondentce nevadí, 
jen kdyby u třídění odpadu nebyly tak velké nároky na prostor při uskladnění. O systému 
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odpadového hospodářství zná dostatečné množství informací, avšak podrobnější informace 
ohledně dalšího nakládání s odpady by ráda věděla. Domnívá se, že systém odpadového 
hospodářství je ekonomicky výhodný a šetrný k životnímu prostředí. Vyhovuje jak svoz 
odpadu a pytlového sběru, tak i možnost odvozu na sběrný dvůr, jen kdyby se za něj 
neplatilo. S celkovým stavem odpadového hospodářství v Kryrech je spokojená.  

 
Mnou provedený průzkum podle mého názoru vůbec neodpovídá skutečnosti. 

Respondenti si v některých odpovědích odporují. Uvádějí, že jsou dostatečně informování 
o systému odpadového hospodářství, ale zároveň si stěžují, že se na sběrném dvoře platí za 
odvoz odpadu. Přičemž je sběrný dvůr pro občany obce zdarma (vyjma uložení 
pneumatik). Stěžují si na krátkou otvírací dobu sběrného dvora, přitom otvírací doba je 
podle mého názoru naprosto v pořádku – je dostatečná. 

S výsledky mého dotazníkového šetření nejsem vůbec spokojená.  
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5. Návrh možných změn 

Jako první změnu bych provedla řádné informování občanů o systému 
odpadového hospodářství. Občané podle mého názoru, nejsou dostatečně informování. 
Nemají přehled o systému sběrného dvora, o poplatcích na sběrném dvoře ani o jeho 
otvírací době. Nevědí, jaké lze vůbec na sběrný dvůr v Kryrech ukládat druhy odpadů. 

Provedla bych tedy řádné informování. Nejlepším způsobem, jak informovat 
všechny občany, by byl podle mého mínění informační leták. Na leták bych uvedla 
všechny informace týkající se sběrného dvora a vložila ho do poštovní schránky každého 
adresního místa. Toto bych provedla dvakrát, s časovým rozestupem jeden měsíc.  

 
Jako další mi v městě Kryry chybí vyhláška k zabezpečení systému nakládání 

s odpady.  
Provedla jsem tedy návrh Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
včetně jejich biologicky rozložitelné složky na území obce Kryry. Tento návrh je uveden 
v příloze číslo 3.  

 
Jako poslední bych chtěla více zapojit environmentální výchovu dětí a mládeže. 

Je podstatné dětem již v mateřské školce vysvětlovat, že plastová láhev od vypitého pití se 
zkrátka na zem nehází, ale že patří do žlutého (sluníčkového) kontejneru. A snažit se dětem 
vysvětlit, že odpadky z koše či popelnice se jen tak nevypaří, ale že se dají buď dále 
zpracovat, nebo se musejí uložit na skládku či spálit. Je důležité již malým dětem dávat 
přiměřenou environmentální výchovu.  

Dospívající mládež lze k třídění odpadu také motivovat. Ve sběrných surovinách 
v Kryrech jsem se dozvěděla, jak výborně motivují dospívající mládež k třídění odpadu. 
Vyhlásili soutěž, kde výhrou na prvním místě z umístěných získá tablet. Jedná se o soutěž 
o největšího sběrače papíru. Je velká škoda, že tato probíhající soutěž probíhá v sousední 
obci a ne v městě Kryry. Ovšem sběrné suroviny tuto soutěž v místní základní škole 
v Kryrech nabízeli, proč zde i neprobíhá, jsem se nedozvěděla. Jedná se patrně o jiné 
zájmy, než zapojit mládež do environmentální problematiky.  
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6. Závěr 

V úvodu mé práce (kapitole 1) jsem si stanovila dva předpoklady. První předpoklad 
byl, že jsem se domnívala, že po získání všech potřebných informací zjistím, že město 
Kryry má v oblasti odpadového hospodářství drobné nedostatky, které budou třeba dořešit. 
Tento předpoklad jsem měla naprosto přesný.  

Pokud zhodnotím celkový stav odpadového hospodářství v Kryrech, musím 
konstatovat, že je na velmi dobré cestě. Systém nakládání s odpady je v Kryrech řešen v 
celkem uspokojivé kvalitě, až na drobné nedostatky v oblasti zákonné. Své návrhy v 
kapitole 5 chci předat starostovi města, aby je zhodnotil a zvážil stanovení obecní vyhlášky 
k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky na území obce. 
Domnívám se, že jejím stanovením by se kvalita systému odpadového hospodářství 
výrazně zvýšila. 

 
Můj druhý předpoklad byl, že většina obyvatel města Kryry není dostatečně 

informována o současném stavu odpadového hospodářství města.  Bohužel, i tento 
předpoklad byl pravdivý, což se potvrdilo v provedeném dotazníkovém šetření. Co je 
příčinou, mohu jen spekulovat. Ovšem domnívám se, že je to hlavně o lidech, neboli o 
občanech obce. Pokud nebudou dostatečně informování o problematice komunálních 
odpadů, nebude stanovený systém úplně fungovat dokonale. Jak jsem již uváděla v 
kapitole 5, je nutné zapojit environmentální výchovu mládeže a dětí a samozřejmě 
dostatečně informovávat i ostatní občany Kryr.  

I k tomu může nově stanovená obecní vyhláška přispět. Hlavně proto, že ze zákona 
musí být vyvěšená na úřední desce, kde je dostupná občanům k nahlédnutí nepřetržitě. 

 
Starosta města mi vycházel po celou dobu mé diplomové práce vstříc, a tak 

předpokládám, že mé návrhy pečlivě zhodnotí a zváží. Odpadové hospodářství Kryr je 
jinak na dobré cestě, je přeci důležité si svých domovů hledět a vážit. Vždyť je nejen obec 
či kraj, ale celá Země tak krásná a k nám štědrá, tak ji prosím neničme.  
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Příloha č. 1 Ceník za uložení odpadu na sběrný dvůr. 
 
Příloha č. 2 Dotazník spokojenosti občanů. 
 
Příloha č. 3 Návrh Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky na 
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Příloha č. 3  

M Ě S T O   K R Y R Y 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č………… 

k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky 

rozložitelné složky na území obce Kryry 
 

Zastupitelstvo obce …………..se dne ……………… usneslo vydat v souladu s § 10 písm. 
d, § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 17, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), tuto 
obecně závaznou vyhlášku. 
 

Čl. 1 
Účel vyhlášky 

 
Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhlášky) je stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu včetně jejich 
biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém města). 
 

Čl. 2 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká komunální 
odpad a jehož odstraňování musí být zajištěno v souladu s platnými právními předpisy1. 
 
 

Čl. 3 
Vymezení pojmů pro účely této vyhlášky 

 
1) Původcem komunálních odpadů vznikajících na území obce, které mají původ v 

činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce pro 
účely této vyhlášky ve smyslu § 4, písm. w) zákona o odpadech, považuje obec. Obec 
se stává původcem komunálních odpadů od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická 
osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem 
těchto odpadů. 

2) Odpadem se rozumí každá movitá věc, které se subjekty uvedené v článku 2 zbavují, 
mají úmysl nebo povinnost se zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech. 

                                                 
1 zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
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3) Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických 
osob oprávněných k podnikání. 

4) Nakládáním s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, přeprava a doprava, 
skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

5) Místem určeným k odkládání odpadu jsou: 
- stanoviště, na nichž jsou sběrné nádoby o objemu …….. l, …… l nebo plastové 

pytle trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního 
odpadu  

- sběrný dvůr určený ke sběru nebezpečných odpadů vytříděných z komunálních 
odpadů, objemných odpadů, biologicky rozložitelných odpadů a vyřazených 
elektrických a elektronických odpadů 

- zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů. 
6) Využitelnými komunálními složkami odpadu se rozumí ta část komunálního odpadu, 

která je shromažďována odděleně a následně předána k dalšímu využití (sklo, plasty, 
papír, nápojové kartony, kovy, elektrozařízení pocházející z domácností).    

7) Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady získané odděleným 
sběrem, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 
zákona o odpadech( např. obalový materiál znečištěný škodlivinami, olejové filtry, 
odpad rtuti, staré nátěrové hmoty, rozpouštědla, fotochemikálie, staré léky, apod.). 

8) Zpětným odběrem elektrozařízení se rozumí odebírání použitých elektrozařízení 
pocházejících z domácností na určeném místě zpětného odběru. Místem zpětného 
odběru elektrozařízení ve městě je sběrný dvůr na Hlavní ulici, směr obec Petrohrad. 

9) Velkoobjemovými odpady pocházející z domácností se rozumí odpady, které 
s ohledem na své rozměry nebo hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob, 
budou ukládány do velkoobjemových kontejnerů ve sběrném dvoru odpadů. Jedná se 
zejména o jednotlivé kusy nábytku, koberců apod.  

10) Biologicky rozložitelnými odpady jsou ty složky komunálního odpadu bez 
nebezpečných vlastností, které jsou schopny biologického rozkladu aerobním nebo 
anaerobním způsobem jako např. odpad ze zahrad, zbytky potravin.      

11) Směsnými (zbytkovými) odpady jsou složky komunálního odpadu bez nebezpečných 
vlastností, které zůstávají po vytřídění využitelných odpadů, např. popel, obaly 
potravin, drobné spotřební předměty apod. 

12) Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 
zákona o odpadech nebo zvláštních právních předpisů jako je např. živnostenský 
zákon, obchodní zákoník. Systém města je zajišťován  oprávněnou osobou 
………………………… 

 
Čl. 4 

Sběr využitelných složek komunálního odpadu 
 

1) Sběrem využitelných složek komunálního odpadu se rozumí odpad, získaný 
odděleným sběrem před jeho smícháním v nádobách na komunální odpad, který je 
možno po vytřídění předat k dalšímu využití. 

2) Využitelnými odpady pro účely této vyhlášky jsou stanoveny tyto složky 
komunálního odpadu:  

- papír a lepenka 
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- nápojové kartony 
- sklo 
- plasty 
- biologicky rozložitelný odpad 
- elektrotechnický odpad pocházející z domácností ( např. televize, PC monitory, 

žehličky, fény, myčky, ledničky, telefony, holící strojky, sekačky apod.) 
- železný šrot a ostatní kovy.  

3) Nakládání s těmito odpady je zajišťováno:  
a) odvozovým sběrem - plasty (zejména PET obaly) a biologicky rozložitelné 

odpady jsou ukládány do městem dodaných plastových pytlů, jejichž 
stanoviště jsou shodná se stanovištěm nádob na ostatní komunální odpad. 
Odvoz k následnému využití je zajišťován oprávněnou osobou 
v pravidelných, v předem oznámených intervalech 

b) donáškovým sběrem: 
• do speciálních, barevně a nápisy rozlišených nádob na papír, lepenku 

a nápojové kartony, sklo, plasty, biologicky rozložitelný odpad, 
rozmístěných na určených místech města: 

• do sběrného dvora odpadů, 
• do zařízení ke sběru a výkupu druhotných surovin (např. sběrna 

druhotných surovin na Hlavní ulici č.p. 193,Kryry). 
 

 
Čl. 5 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

1) Sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu se rozumí oddělený sběr těchto 
odpadů do k tomuto účelu určených nádob, rozmístěných ve sběrném dvoru odpadů. 
Jedná se především o nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu, uvedené 
v čl. 3, bod 7 této vyhlášky. 

2) Nepotřebné léky s prošlou expirační dobou lze bezplatně odevzdat v lékárnách. 
 

Čl. 6 
Nakládání s velkoobjemovým odpadem 

 
Velkoobjemový odpad je odkládán do kontejnerů ve sběrném dvoru odpadů, předem 
upravený tak, aby měl co nejmenší objem. 

      
Čl. 7 

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 
 

Fyzické osoby produkující biologicky rozložitelný odpad, které nejsou schopny tento 
odpad samy využít např. kompostováním na vlastním pozemku, mohou jej odložit do 
sběrných nádob umístěných ve sběrném dvoru odpadů. 
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Čl. 8 
Nakládání s elektrozařízeními pocházejících z domácností 

 
1) Vyřazené elektrozařízení (dále jen EEZ) pocházející z domácností je možno ve městě 

odkládat na místě zpětného odběru - sběrném dvoru odpadů na ulici Hlavní 
v Kryrech. 

2) EEZ musí být předána ke zpětnému odběru v kompletním stavu bez předchozího 
demontování jednotlivých částí.  
Seznam EEZ, které je možno odložit ve sběrném dvoru odpadů:  

- velké domácí elektrospotřebiče (např. pračky, ledničky, sporáky, mikrovlnné 
trouby, myčky nádobí, elektrická topidla, ventilátory), 

- malé domácí spotřebiče (např. vysavače, žehličky, holicí strojky, fritovací hrnce, 
elektrické nože, kávovary), 

- zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. počítače, 
monitory, tiskárny, kopírky, faxy, telefony), 

- spotřebitelská zařízení (např. televizory, videokamery, videorekordéry), 
- osvětlovací zařízení (např. zářivky, výbojky), 
- elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, pily, sekačky, šicí stroje), 
- hračky, vybavení pro volný čas a sporty (např. videohry, elektrické vláčky nebo 

soupravy závodních autíček, ruční ovládání videoher). 
 

Čl. 9 
Nakládání se směsným (zbytkovým komunálním odpadem)  

 
1) Směsný (zbytkový) komunální odpad je ukládán do typizovaných sběrných nádob o 

objemu … l nebo ….. l, které v odpovídajícím počtu k jednotlivým nemovitostem 
zajišťuje město.  

2) Odvoz a zneškodnění tohoto odpadu provádí oprávněná osoba pověřena městem na 
základě uzavřené smlouvy. Svoz odpadu je zajištěn celoročně, v pravidelných 
intervalech dle harmonogramu pravidelně zveřejněném způsobem v místě obvyklým.    

3) Do sběrných nádob na směsný (zbytkový) odpad není dovoleno odkládat např. horký 
popel, uhynulá zvířata2.  

 
Čl. 10 

Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem  
 

1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a 
předávat k využití a odstraňování podle systému města stanoveného touto vyhláškou, 
pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech. 

2) Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které uzavřely s městem smlouvu 
o odvozu a odstranění komunálního odpadu jsou povinny:     

                                                 
2 § 40, odst. 4, zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých  souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn   
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- komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a 
zneškodnění podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad 
samy, v souladu se zákonem o odpadech, nevyužijí, 

- platit cenu na základě písemné dohody s městem. 
 
 

Čl. 11 
Úhrada za svoz, třídění a odstranění komunálního odpadu 

 
1) Fyzické osoby platí  ve smyslu ustanovení § 84 zákona o odpadech a § 10b zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, městu za provoz systému 
poplatek (viz. Obecně závazná vyhláška č. ……, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů). 

1) Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání uvedené v čl. 10, odst. 2, vyhlášky 
hradí městu za provoz systému cenu. Výši ceny schvaluje zastupitelstvo města 
cenovým výměrem.  

 
Čl. 12 

Kontrolní činnost a sankce 
 

1) Kontrolu plnění povinností vyplývajících z této vyhlášky, provádějí pověření 
zaměstnanci města. 

Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky lze uložit sankce podle zvláštních 
předpisů3.   

 
Čl. 13 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. ………………….. 
 

 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne ……………. 

                                                                                      
 
 
STAROSTA MĚSTA KRYRY        MÍSTOSTAROSTA MĚSTA KRYRY 
 
 
……………………………….....                        …………………………………………… 

                                                 
3 zákon  § 46 odst. 2,  zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,   

 

 


