
SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 - Seznam předpisů v kategorii - Odpadové hospodářství 

Příloha č. 2 - Tabulka kompostovatelných odpadů s výjimkou kompostovatelných KO 

Příloha č. 3 - Přehled veřejných stanovišť separovaného sběru BRKO  

Příloha č. 4 - Mapa města Bílina s veřejnými stanovišti separovaného sběru  

Příloha č. 5 - Leták lepený na sběrné nádoby určené na bioodpad z domácností. 

Příloha č. 6 - Ceník společnosti Marius Pedersen pro rok 2009 a 2010 

Příloha č. 7 - Ceník společnosti Ekodendra – kompostárna Pitterling 

Příloha č. 8 - Vzor použitého dotazníku při analýze veřejného mínění v Bílině   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Seznam předpisů v kategorii - Odpadové hospodářství [12] 

Zákony 

 31/2011 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 154/2010 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 297/2009 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 

Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona 

č. 307/1999 Sb. 

 157/2009 - ZÁKON o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 

 383/2008 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

pozdějších předpisů 

 34/2008 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 314/2006 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 66/2006 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

 106/2005 - Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 

 7/2005 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 317/2004 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 

půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 

zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

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

předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a 

zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

 188/2004 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

http://portal.gov.cz/zakon/31/2011
http://portal.gov.cz/zakon/31/2011
http://portal.gov.cz/zakon/154/2010
http://portal.gov.cz/zakon/154/2010
http://portal.gov.cz/zakon/297/2009
http://portal.gov.cz/zakon/297/2009
http://portal.gov.cz/zakon/297/2009
http://portal.gov.cz/zakon/297/2009
http://portal.gov.cz/zakon/297/2009
http://portal.gov.cz/zakon/297/2009
http://portal.gov.cz/zakon/157/2009
http://portal.gov.cz/zakon/383/2008
http://portal.gov.cz/zakon/383/2008
http://portal.gov.cz/zakon/383/2008
http://portal.gov.cz/zakon/383/2008
http://portal.gov.cz/zakon/383/2008
http://portal.gov.cz/zakon/383/2008
http://portal.gov.cz/zakon/383/2008
http://portal.gov.cz/zakon/34/2008
http://portal.gov.cz/zakon/34/2008
http://portal.gov.cz/zakon/314/2006
http://portal.gov.cz/zakon/314/2006
http://portal.gov.cz/zakon/314/2006
http://portal.gov.cz/zakon/66/2006
http://portal.gov.cz/zakon/66/2006
http://portal.gov.cz/zakon/106/2005
http://portal.gov.cz/zakon/106/2005
http://portal.gov.cz/zakon/7/2005
http://portal.gov.cz/zakon/7/2005
http://portal.gov.cz/zakon/317/2004
http://portal.gov.cz/zakon/317/2004
http://portal.gov.cz/zakon/317/2004
http://portal.gov.cz/zakon/317/2004
http://portal.gov.cz/zakon/317/2004
http://portal.gov.cz/zakon/317/2004
http://portal.gov.cz/zakon/317/2004
http://portal.gov.cz/zakon/317/2004
http://portal.gov.cz/zakon/188/2004
http://portal.gov.cz/zakon/188/2004


 94/2004 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 275/2002 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 477/2001 - ZÁKON o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

 185/2001 - ZÁKON o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhlášky 

 285/2010 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 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), ve znění 

vyhlášky č. 65/2010 Sb. 

 170/2010 - VYHLÁŠKA o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

 65/2010 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 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) 

 61/2010 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 

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

 54/2010 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a 

evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o 

informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s 

autovraky) 

 428/2009 - VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním 

odpadem 

 478/2008 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 

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

 374/2008 - VYHLÁŠKA o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 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), ve znění pozdějších předpisů 

 352/2008 - VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných 

autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních 

ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných 

autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) 

 351/2008 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

http://portal.gov.cz/zakon/94/2004
http://portal.gov.cz/zakon/94/2004
http://portal.gov.cz/zakon/94/2004
http://portal.gov.cz/zakon/94/2004
http://portal.gov.cz/zakon/94/2004
http://portal.gov.cz/zakon/275/2002
http://portal.gov.cz/zakon/275/2002
http://portal.gov.cz/zakon/477/2001
http://portal.gov.cz/zakon/185/2001
http://portal.gov.cz/zakon/285/2010
http://portal.gov.cz/zakon/285/2010
http://portal.gov.cz/zakon/285/2010
http://portal.gov.cz/zakon/285/2010
http://portal.gov.cz/zakon/170/2010
http://portal.gov.cz/zakon/170/2010
http://portal.gov.cz/zakon/65/2010
http://portal.gov.cz/zakon/65/2010
http://portal.gov.cz/zakon/65/2010
http://portal.gov.cz/zakon/61/2010
http://portal.gov.cz/zakon/61/2010
http://portal.gov.cz/zakon/61/2010
http://portal.gov.cz/zakon/61/2010
http://portal.gov.cz/zakon/54/2010
http://portal.gov.cz/zakon/54/2010
http://portal.gov.cz/zakon/54/2010
http://portal.gov.cz/zakon/54/2010
http://portal.gov.cz/zakon/54/2010
http://portal.gov.cz/zakon/428/2009
http://portal.gov.cz/zakon/428/2009
http://portal.gov.cz/zakon/478/2008
http://portal.gov.cz/zakon/478/2008
http://portal.gov.cz/zakon/374/2008
http://portal.gov.cz/zakon/374/2008
http://portal.gov.cz/zakon/374/2008
http://portal.gov.cz/zakon/374/2008
http://portal.gov.cz/zakon/352/2008
http://portal.gov.cz/zakon/352/2008
http://portal.gov.cz/zakon/352/2008
http://portal.gov.cz/zakon/352/2008
http://portal.gov.cz/zakon/351/2008
http://portal.gov.cz/zakon/351/2008


 341/2008 - VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a 

o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

 168/2007 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 

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), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

 124/2006 - VYHLÁŠKA, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví 

seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. 

 353/2005 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 

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

předpisů 

 352/2005 - VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a 

o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s 

elektrozařízeními a elektroodpady) 

 300/2005 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 

Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních 

prostorech 

 294/2005 - VYHLÁŠKA o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

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

 41/2005 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 641/2004 - VYHLÁŠKA o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z 

této evidence 

 505/2004 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 

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

 504/2004 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 

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

 503/2004 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 

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) 

 502/2004 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a 

Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 237/2002 - VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků 

 116/2002 - VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných 

zálohovaných obalů 

 384/2001 - VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými 

bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými 

směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o 

nakládání s PCB) 

http://portal.gov.cz/zakon/341/2008
http://portal.gov.cz/zakon/341/2008
http://portal.gov.cz/zakon/341/2008
http://portal.gov.cz/zakon/341/2008
http://portal.gov.cz/zakon/168/2007
http://portal.gov.cz/zakon/168/2007
http://portal.gov.cz/zakon/168/2007
http://portal.gov.cz/zakon/168/2007
http://portal.gov.cz/zakon/124/2006
http://portal.gov.cz/zakon/124/2006
http://portal.gov.cz/zakon/353/2005
http://portal.gov.cz/zakon/353/2005
http://portal.gov.cz/zakon/353/2005
http://portal.gov.cz/zakon/353/2005
http://portal.gov.cz/zakon/352/2005
http://portal.gov.cz/zakon/352/2005
http://portal.gov.cz/zakon/352/2005
http://portal.gov.cz/zakon/300/2005
http://portal.gov.cz/zakon/300/2005
http://portal.gov.cz/zakon/300/2005
http://portal.gov.cz/zakon/294/2005
http://portal.gov.cz/zakon/294/2005
http://portal.gov.cz/zakon/41/2005
http://portal.gov.cz/zakon/41/2005
http://portal.gov.cz/zakon/641/2004
http://portal.gov.cz/zakon/641/2004
http://portal.gov.cz/zakon/505/2004
http://portal.gov.cz/zakon/505/2004
http://portal.gov.cz/zakon/504/2004
http://portal.gov.cz/zakon/504/2004
http://portal.gov.cz/zakon/503/2004
http://portal.gov.cz/zakon/503/2004
http://portal.gov.cz/zakon/503/2004
http://portal.gov.cz/zakon/503/2004
http://portal.gov.cz/zakon/502/2004
http://portal.gov.cz/zakon/502/2004
http://portal.gov.cz/zakon/237/2002
http://portal.gov.cz/zakon/237/2002
http://portal.gov.cz/zakon/116/2002
http://portal.gov.cz/zakon/116/2002
http://portal.gov.cz/zakon/384/2001
http://portal.gov.cz/zakon/384/2001
http://portal.gov.cz/zakon/384/2001
http://portal.gov.cz/zakon/384/2001
http://portal.gov.cz/zakon/384/2001


 383/2001 - VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s 

odpady 

 382/2001 - VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě 

 381/2001 - VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí, 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) 

 376/2001 - VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 99/1992 - VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci 

zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 

Nařízení 

 250/2010 - NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení 

některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 209/2010 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se 

stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů 

 473/2009 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu 

odpadového hospodářství České republiky 

 341/2009 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se 

stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet 

a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 

46/2005 Sb. 

 46/2005 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se 

stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet 

a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování 

 197/2003 - NAŘÍZENÍ vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

 416/2002 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení 

původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla 

jeho poskytování 

 184/2002 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se 

stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a 

podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů 

 111/2002 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných 

zálohovaných obalů 

Sdělení 

 100/1994 - SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Basilejské úmluvy o 

kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování 

 

http://portal.gov.cz/zakon/383/2001
http://portal.gov.cz/zakon/383/2001
http://portal.gov.cz/zakon/382/2001
http://portal.gov.cz/zakon/382/2001
http://portal.gov.cz/zakon/381/2001
http://portal.gov.cz/zakon/381/2001
http://portal.gov.cz/zakon/381/2001
http://portal.gov.cz/zakon/381/2001
http://portal.gov.cz/zakon/376/2001
http://portal.gov.cz/zakon/376/2001
http://portal.gov.cz/zakon/99/1992
http://portal.gov.cz/zakon/99/1992
http://portal.gov.cz/zakon/250/2010
http://portal.gov.cz/zakon/250/2010
http://portal.gov.cz/zakon/250/2010
http://portal.gov.cz/zakon/250/2010
http://portal.gov.cz/zakon/209/2010
http://portal.gov.cz/zakon/209/2010
http://portal.gov.cz/zakon/473/2009
http://portal.gov.cz/zakon/473/2009
http://portal.gov.cz/zakon/341/2009
http://portal.gov.cz/zakon/341/2009
http://portal.gov.cz/zakon/341/2009
http://portal.gov.cz/zakon/341/2009
http://portal.gov.cz/zakon/46/2005
http://portal.gov.cz/zakon/46/2005
http://portal.gov.cz/zakon/46/2005
http://portal.gov.cz/zakon/197/2003
http://portal.gov.cz/zakon/416/2002
http://portal.gov.cz/zakon/416/2002
http://portal.gov.cz/zakon/416/2002
http://portal.gov.cz/zakon/184/2002
http://portal.gov.cz/zakon/184/2002
http://portal.gov.cz/zakon/184/2002
http://portal.gov.cz/zakon/111/2002
http://portal.gov.cz/zakon/111/2002
http://portal.gov.cz/zakon/100/1994
http://portal.gov.cz/zakon/100/1994


Příloha č. 2 

Tabulka kompostovatelných odpadů s výjimkou kompostovatelných KO [18] 

02 01  Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

02 01 01  Kaly z praní a z čištění 

02 01 02  Odpad živočišných tkání 

02 01 03  Odpad rostlinných pletiv 

02 01 06  Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované  

  odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 

02 01 07  Odpady z lesnictví 

02 02  Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu 

02 02 01  Kaly z praní a z čistění 

02 02 02  Odpad živočišných tkání 

02 02 03  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 02 04  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 03  Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku,  

               odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a  kvasničného  

                            extraktu, z přípravy kvašení melasy 

02 03 01  Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

02 03 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 03 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 04  Odpady z výroby cukru 

02 04 01  Zemina z čištění a praní řepy 

02 04 02  Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti 

02 04 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 05  Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 05 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 05 02  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 06  Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 06 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 07  Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) 

02 07 01  Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin 

02 07 02  Odpad z destilace lihovin 

02 07 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 07 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

03 01  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01  Odpadní kůra a korek 

03 01 02  Piliny 

03 01 03  Hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod č. 03 01 04 

03 03  Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

03 03 01  Odpadní kůra a dřevo 

03 03 02  Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) 

03 03 05  Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru 

03 03 07  Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 

03 03 08  Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 

03 03 09  Odpadní kaustifikační kal 

03 03 10  Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a  

povrchové vrstvy z mechanického třídění 

03 03 11  Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10 

04 01  Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu 

04 01 01  Odpadní klihovka a štípenka 

04 01 06  Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

04 01 07  Kaly neobsahující chrom, zejm. kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

04 02  Odpady z textilního průmyslu 

04 02 10  Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 



04 02 20  Ostatní kaly z čištění odpad. vod v místě jejich vzniku neuvedené pod č. 04 02 19 

04 02 21  Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

04 02 22  Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

10 01  Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení 

10 01 03  Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva 

10 13  Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných 

10 13 04  Odpady z kalcinace a hašení vápna 

10 13 06  Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13) 

15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 

15 01 03  Dřevěné obaly 

17 02  Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01  Dřevo 

19 05  Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 03  Kompost nevyhovující jakosti 

19 06  Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 04  Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

19 06 05  Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu 

19 06 06  Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu 

19 08  Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 05  Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 08 12  Kaly z biologického čistění průmyslových odpad. vod neuvedené pod č. 19 08 11 

19 08 14  Kaly z jiných způsobů čištění průmysl.odpad. vod neuvedené pod č. 19 08 13 

19 09  Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 

19 09 01  Pevné odpady z primárního čištění 

19 09 02  Kaly z čiření vody 

19 12  Odpady z úpravy odp. jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) 

19 12 01  Papír a lepenka 

19 12 07  Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Město Bílina – přehled veřejných stanovišť separovaného sběru papíru, plastů, skla a 

BRKO [20] 

1. Oblast středu města 

Mírové náměstí – naproti restaurace „Na Náměstí“ 

Pivovarské náměstí – čp. 79 

Křižovatka ul. Fišerova a Důlní – čp. 396 

Lidická ul. – čp. 31 

Břežánská ul. – čp. 62 

Tyršova ul. – čp. 69 

 

2. Teplické předměstí – SUNN 

ul. kpt. Jaroše – čp. 678 

ul. kpt. Jaroše – čp. 683 

ul. kpt. Jaroše – čp. 712 

Teplická ul. – čp. 154 

Studentská ul. – čp. 473 

Studentská ul. – čp. 498 

Bílinská ul. – nádraží ČD  

 

3. Teplické předměstí – Panelové sídliště 

 

Teplická ul. – čp. 832 

M. Švabinského – čp. 665 

Havířská ul. - čp. 583 

Havířská ul. – čp. 455 

Sběrný dvůr – areál MTS Bílina 

  

4. Teplické předměstí – Sídliště Za Chlumem 

Za Chlumem čp. 723 

Za Chlumem čp. 833 

Za Chlumem čp. 731 

Za Chlumem čp. 727 

Za Chlumem čp. 824 

Za Chlumem čp. 794 

Za Chlumem čp. 788 

Za Chlumem čp. 811 

Za Chlumem čp. 749 

Za Chlumem čp. 842 

Čapkova ul. – čp. 861 

Čapkova ul. – čp. 842 

Litoměřická ul. – čp. 904 

Čs. Armády – čp. 728 

Bezovka čp. 34 



5. Pražské předměstí a Újezdské předměstí 

Tř. 5. Května – čp. 277 

Tř. 5. Května – čp. 271 

Pražská ul. – čp. 206  

Pražská ul. – čp. 261 

Aléská ul. – čp. 269 

Aléská ul. – čp. 249 

Aléská ul. – čp. 270 

Kmochova ul. – čp. 187 

Mládežnická ul. – čp. 284 

Zahradní ul. – čp. 310 

Zahradní ul. – čp. 347 

Síbova ul. – čp. 330 

Fügnerova ul. – čp. 254 

Fügnerova ul. – čp. 255 

Fügnerova ul. – čp. 256 

Jižní ul. – čp. 313 

Tylova ul. – čp. 309 

Masarykova výšina čp. 120 

Bezručova ul. – čp. 87 

Jiráskova ul. – uprostřed 

Alšova ul. – čp. 222 

 

6. Mostecké předměstí 

Důlní ul. – čp. 171 

Na Větráku, Fišerova ul. – čp. 442 

Na Výsluní, Mostecká ul. – čp. 353 

Kyselská ul. - čp. 24 

 

7. Doly Bílina 

Doly Bílina – důl Maxim – paneláky 

Doly Bílina – skrývka 

Doly Bílina – šatny – dílny 

Doly Bílina – důl Jirásek u vrátnice 

Doly Bílina – Úpravna uhlí Ledvice 

Doly Bílina – sklad 

SD – 1. strojírenská 

 

 

 



Příloha č. 4 

Mapa města Bílina s veřejnými stanovišti separovaného sběru 

 

 Vyznačená veřejná stanoviště s nádobami na separovaný sběr 



Příloha č. 5 

Leták lepený na sběrné nádoby určené na bioodpad z domácností [20]. 

 

 



Příloha č. 6 [15]

 



Příloha č. 7 [16] 

 



Příloha č. 8 

D O T A Z N Í K 

k třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě 

Bílina  

Vážení občané, 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku týkajícího se třídění a likvidace biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu ve městě Bílina, který bude sloužit jako podklad pro 

zpracování přehledu veřejného mínění.  

 

 Děkuji za ochotu a čas, který této anketě věnujete.  

 

1.  Třídíte odpad? 

 ANO 

 ANO i bioodpad 

 NE    

2. Jste ochoten/ochotna třídit bioodpad?  

 ANO 

 NE  

3. Spokojenost s kontejnery na bioodpad? 

 ANO 

 NE  důvod: ……………………………………………………………. 

4. Podpořil/a byste pytlový sběr bioodpadu ve městě? 

 ANO 

 NE  důvod: …………………………………………………………….  

5. Vyhovuje Vám současný systém sběru odpadů ve městě? 

 ANO 

 NE  důvod: ……………………………………………………………. 

6.  Jste spokojen/a se současnou výší poplatku za odvoz odpadu? 

 ANO 

 NE  důvod: …………………………………………………………….. 

7. Jakým způsobem získáváte informace o odpadech v obci? 

 Internet 

 Úřední deska obce  

 Leták do schránky 

 Zpravodaj obce 

 nijak 


