
Příloha č. 1: Členění odpadů podle odvětví vzniku, podle Katalogu 
odpadů 
 
01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a 

kamene 

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby 

a zpracování potravin 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování 

uhlí 

06 Odpady z anorganických chemických procesů 

07 Odpady z organických chemických procesů 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, 

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

09 Odpady z fotografického průmyslu 

10 Odpady z tepelných procesů 

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných 

materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených 

ve skupinách 05 a 12) 

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů 

uvedených ve skupinách 07 a 08) 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 

oděvy jinak neurčené 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi 

souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, 

které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí) 

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 

odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro 

spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 



20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

 

Zdroj: Zákon č. 185/2001 



Příloha č. 2: Přehled nebezpečných vlastností odpadů 
Kód  nebezpečná vlastnost odpadu 

H1  Výbušnosti 

H2  Oxidační schopnost 

H3 A  Vysoká hořlavost 

H3 B  Hořlavost 

H4  Dráždivost 

H5  Škodlivost zdraví 

H6  Toxicita 

H7  Karcinogenita 

H8  Žíravost 

H9  Infekčnost 

H10  Teratogenita 

H11  Mutagenita 

H12  Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku 

s vodou, vzduchem nebo kyselinami 

H13  Senzibilita 

H14  Ekotoxicita 

H15  Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo 

po odstraňování 

 
Zdroj: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, Příloha č. 2 
 



Příloha č. 3: Administrativní členění Olomouckého kraje 
 

 
Zdroj: Statistická ročenka Olomouckého kraje 2010



Příloha č. 4: Cíle odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro 
období 2003 – 2013 
 
Využívání odpadů typ cíle 
a)    V zájmu dosažení cíle zvýšit využívání odpadů s upřednostněním 
recyklace na 55% všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit 
materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání 
s rokem 2000. 

krátkodový 

b)     Podporování rozvoje trhu s recyklovanými výrobky střednědobý 
Dosažení využívání 50% (75%) hmotnosti vznikajících stavebních a 
demoličních odpadů do 31.12.2005 (2012) střednědobý 

Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady   
a)   Dobudování jednotné a přiměřené sítě zařízení, s využitím současných 
zařízení, na požadované technické úrovni průběžný 

Podpora vzniku regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady a 
jejich propojení do jednotné a přiměřené sítě zařízen   

Ukládání odpadů na skládky   
a)   Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládku o 20% do 
roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného 
snižování 

střednědobý 

Zvýšení provozní a technologické úrovně provozovaných skládek   
Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) 
ukládaných na skládky   

a)   Snižování podílu BRKO ukládaných na skládky tak, aby tento podíl činil 
v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% 
hmotnostních, výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních 
z celkového BRKO vzniklého v roce 1995. 

střednědobý 

Zvyšování množství materiálově využívaných druhů odpadů tvořících BRKO 
vytříděných z komunálního odpadu dlouhodobý 

Nebezpečné odpady   
a)   Předcházení vzniku nebezpečných odpadů a snížení jejich měrné 
produkce o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem 
dalšího snižování 

střednědobý 

Minimalizování vlivu nebezpečných odpadů na zdraví lidí a životní prostředí 
ve všech fázích nakládání s nimi   

Vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení podle části čtvrté 
zákona o odpadech   

a)   Odpady s obsahem PCB/PCT a zařízení je obsahující   
Odstranění odpadů PCB/PCT a zařízení s obsahem PCB/PCT nebo jejich 
dekontaminace do roku 2010 krátkodový 

b)   Odpadní oleje   
Zajištění využití 38% (50%) hmotnostních z ročního množství olejů 
uvedeného na trh do roku 2006 (2012) a dále zvyšovat množství zpětně 
odebraných použitých odpadních olejů  

krátkodový 

c)    Použité baterie a akumulátory   



•       Omezování negativních vlivů baterií a akumulátorů na životní prostředí střednědobý 
•       Zajištění využívání s upřednostněním recyklace použitých olověných 
akumulátorů z 85% (95%) hmotnostních z ročního množství uvedeného na 
trh do roku 2005 (2012) 

střednědobý 

Dosažení u použitých průmyslových Ni-Cd akumulátorů úplného využití 
kovové substance do 31.12.2005 a u použitých přenosných baterií dosažení 
úrovně sběru v množství 100g na obyvatele do roku 2006, z toho 
materiálově využívat 50% 

  

Kaly z čistíren odpadních vod   
a)   Omezení produkce kontaminovaných kalů z čistíren komunálních 
odpadních vod  střednědobý 

Zvýšení podílu kalů z ČOV využívaných zejména v zemědělství (podle 
možností především v místě vzniku)   

Odpady s obsahem azbestu   
Zabránění rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního 
prostředí průběžný 

Autovraky   

Zvyšování zpracování všech autovraků vozidel kategorie M1 a N1 a 
tříkolových motorových vozidel s cílem nejpozději od 1.ledna 2006 (2015) 
opětovně používat a využívat nejméně v míře 85% (95%) průměrné 
hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně 
používat a materiálově využívat v míře nejméně 80% (85%) průměrné 
hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok, s výjimkou vozidel 
vyrobených před 1.lednem 1980, pro které je míra opětovného použití a 
materiálového využití na 70% jejich průměrné hmotnosti 

dlouhodobý 

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení   
a)   Zvýšení úrovně sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických 
zařízení na 4kg na osobu za rok z domácností do 31. prosince 2006 
b)   Zvýšení zpětného odběru použitých elektrických a elektronických 
spotřebičů a zařízení s tím, že nejpozději do 31.prosince 2006 bude u 
následujících toků odpadů odevzdaných do zpracovatelských zařízení 
dosaženo těchto uvedených cílů 

krátkodobý 

Pneumatiky   
Zvyšování zpětného odběru odpadních pneumatik na 60% (80%) 
hmotnostních z ročního množství uvedeného na trh do roku 2006 (2012), 
s cílem jejich využití s upřednostněním materiálového využití 

střednědobý 

Výrobky obsahující polyvinylchlorid   
předcházení vzniku odpadů a omezování jejich množství zvyšováním podílu 
recyklovaných výrobků PVC průběžný 

Odpady z obalů   
a)          předcházení vzniku odpadů z obalů průběžný 
b)          zvyšování materiálového využívání vzniklých odpadů z obalů   
Zdroj: Plán Odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vlastní zpracování 
 

 



 
Příloha č. 5: Mapa zařízení k nakládání s odpady v Olomouckém 
kraji 

 
Zdroj: Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje



Příloha č. 6: Mapa skládek v Olomouckém kraji 

 
Zdroj: Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 



Příloha č. 7: Umístění skládky Rapotín 
 

 

Zdroj: Atlas zařízení pro nakládání s odpady, Praha, 2010 

  



Příloha č. 8: Umístění skládky Medlov u Uničova 

 
Zdroj: Atlas zařízení pro nakládání s odpady, Praha, 2010 
 
 
 



Příloha č. 9: Výše místního poplatku za uložení odpadu na skládku 
Rapotín 

Druh odpadu Cena /tunu uloženého odpadu (bez 
DPH ) 

beton 285,- Kč 

cihly 285,- Kč 

tašky a keram. výrobky 285,-Kč 

směsi nebo oddělené frakce 
betonu,cihel, 

tašek a keramických výrobků 

285,- Kč 

směsný komunální odpad 100 Kč 

asfaltové směsi neuvedené pod č. 
170301 

400,-Kč 

směsné stavební a demol. odpady 
neuvedené 

pod č.170901, 170902, 170903 

400,-Kč 

Biologicky rozložitelný odpad 300,-Kč 
Zdroj: Obecně závazná vyhláška obce Rapotín, 4/2004 
 
 


