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ANOTACE

edkládaná práce se v nuje retrospektivní analýze odpadového hospodá ství

v regionu Podbo ansko v letech 2003–2008. Obecná ást práce uvádí základní

geografické, demografické a socioekonomické charakteristiky sledovaného

regionu ovliv ující odpadové hospodá ství v území, popisuje vývoj legislativy

v oboru a definuje institucionální zajišt ní odpadového hospodá ství na

Podbo ansku. Odborná ást práce se zabývá t emi tématickými okruhy:

1) Analýze produkce odpad  a nakládání s nimi na Podbo ansku v letech 2003–

2008 podle kategorií i podle zp sobu nakládání, 2) Zhodnocení ekonomické

efektivity nakládání s odpady v obcích Podbo anska v letech 2003-2008 a

3) Sociologickému pr zkumu mezi stálými obyvateli Podbo anska se zam ením

na znalosti ekonomické stránky odpadového hospodá ství v domovské obci a na

ístup k t íd ní odpad . V záv ru autor shrnuje zjišt né skute nosti a navrhuje

opat ení pro zlepšení ekonomické efektivnosti nakládání s odpadem na

Podbo ansku i pro zlepšení znalostí samospráv a ob an  o environmentáln  i

ekonomicky p íznivých zp sobech nakládání s odpady.

KLÍ OVÁ SLOVA

Ekonomická efektivita, komunální odpad, nakládání s odpady, nebezpe ný odpad

odpadové hospodá ství, Podbo ansko, retrospektivní analýza, Skládka Vrbi ka,

sm sný odpad, sociologický pr zkum, t íd ní odpadu, velkoobjemový odpad.



SUMMARY

This work deals on a retrospective analysis of waste management in the region

Podbo ansko in the period 2003-2008. The general part provides a basic

geographic, demographic and socioeconomic characteristics of the reference

region affecting waste management in the area, describes the legislative

developments in the field and defines the institutional waste management to

ensure Podbo ansko. The special part deals with the three thematic areas:

1) Analysis of waste production and waste management at Podbo ansko in the

period 2003-2008, by category and by treatment method, 2) Evaluation of the

economic efficiency of waste management in municipalities Podbo anska in the

period 2003-2008, and 3) Sociological survey between permanent residents of

Podbo ansko focused on understanding the economical issues of waste

management in the home village and attitude to waste sorting. In conclusion the

author summarizes the facts and proposes measures to improve the economic

efficiency of waste management at Podbo ansko and for improving knowledge of

local government and citizens of the environmentally and economically friendly

ways of waste management.

KEY WORDS

Economic efficiency, municipal waste, waste management, waste treatment,

hazardous waste, Podbo ansko, restrospective analysis, Vrbi ka landfill, mixed

waste, sociological survey, sorting waste, bulk waste.
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE

Na p elomu let 2002 a 2003 došlo v eské republice k významným zm nám ve

ve ejné správ . K 1. 1. 2003 p ešly mnohé kompetence definované jednotlivými

složkovými zákony ze zaniknuvších okresních ú ad  na nov  vzniklé ú ady obcí

s rozší enou p sobností. Mezi obcemi, jež byly zákonem . 314/2002 Sb.,

o stanovení obcí s pov eným obecním ú adem a stanovení obcí s rozší enou

sobností, pov eny výkonem státní správy v p enesené p sobnosti na úrovni

obce s rozší enou p sobností, byly také Podbo any [24, 25]. Vyhláškou MV

. 388/2002 Sb., která stanoví správní obvody obcí s pov eným obecním ú adem

a správní obvody obcí s rozší enou p sobností, byl pak stanoven správní obvod

obce s rozší enou p sobností Podbo any (dále ORP Podbo any) a formáln  tak

vznikl nový administrativn  správní celek neformáln  zvaný Podbo ansko.

stský ú ad Podbo any (ú ad pov ený výkonem rozší ené p sobnosti)

získal mj. adu kompetencí definovaných složkovým zákonem . 185/2001 Sb.,

o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis . Zatímco do roku 2003 byla data za

odpadové hospodá ství sledována pouze na úrovni okresu Louny, od roku 2003

jsou práv  díky zm  ve ve ejné správ  k dispozici samostatn  i za

Podbo ansko.

edkládaná práce se v nuje retrospektivní analýze odpadového

hospodá ství na Podbo ansku. Po áte ním rokem sledovaného období je již

z výše uvedených d vod  rok 2003. Období, jemuž se práce v nuje, kon í rokem

2008, který je posledním rokem, za n jž jsou k dispozici kompletní data

z Informa ního systému odpadového hospodá ství (ISOH) spravovaného eskou

informa ní agenturou životního prost edí (CENIA). Data za rok 2009 jsou

v sou asnosti zpracovávána.

edpokládá se, že:

1) nej ast ji budou na Podbo ansku zastoupeny odpady ze zem lství a

komunální odpady. Nebezpe ných odpad  bude produkováno minimum

vzhledem k nízkému zastoupení pr myslu v regionu. O ekává se, že

odpady budou nej ast ji likvidovány skládkováním, využití odpad  bude

nízké.
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2) hospoda ení obcí na Podbo ansku s odpadem bude ztrátové. Nejv tší

náklady budou vynakládány na svoz sm sného komunálního odpadu. Míra

íd ní odpadu bude nízká, p íjmy z t íd ní odpad  nepokryjí náklady na

jeho zajišt ní. Odpadové hospodá ství nebude pat it mezi priority obcí.

3) obyvatelé Podbo anska odpad t ídí, nej ast ji 3 základní komodity (papír,

plasty, sklo). Nebezpe ný odpad je t íd n málo, bioodpad nikdo net ídí.

Lidé nej ast ji ke t íd ní využívají barevných kontejner . Ti, kte í nebudou

ídit, použijí jako argument nedostupnost nádob (prost edk ) na t íd ní

odpad . Tém  všichni respondenti budou znát výši poplatku, málokdo však

bude mít p ehled o ekonomické bilanci odpadového hospodá ství v obci.

Lidé budou znát erné skládky ve svém okolí.

Cílem práce je:

1)  Zmapovat druhy odpad , jež jsou na Podbo ansku produkovány, p edávány

i skladovány, v rámci jednotlivých kategorií odpad  definovat skupiny a

druhy odpad , jejichž zastoupení je na Podbo ansku nejvyšší, popsat

trendy ve vývoji produkce t chto odpad , zmapovat a zhodnotit zp soby

odstra ování a využívání odpad  na Podbo ansku a na základ  zjišt ných

skute ností definovat vliv regionu Podbo anska na vývoj odpadového

hospodá ství Ústeckého kraje.

2)  Popsat nakládání s odpady v jednotlivých obcích, zjistit, zda je i není

odpadové hospodá ství jednotlivých obcí Podbo anska z hlediska

ekonomického efektivní, je-li neefektivní, definovat jaké jsou p iny tohoto

stavu a nastínit možné cesty k zvýšení efektivity nakládání s odpady na

obecní úrovni.

3) Prost ednictvím sociologického pr zkumu mezi stálými obyvateli zjistit, jaký

je jejich postoj k t íd ní odpad , jak jim vyhovuje systém sb ru a t íd ní

odpad  v jejich obci, jaké jsou jejich znalosti ekonomické stránky

odpadového hospodá ství v jejich obci a zda v nují pozornost svému okolí

ve v ci nelegálního nakládání s odpady.

Podle cíl  práce je tato tématicky len na do t í ástí: 1) Analýze

hospoda ení s odpady na Podbo ansku v letech 2003–2008 podle kategorií i podle

zp sobu nakládání, 2) Zhodnocení ekonomické efektivity nakládání s odpady

v obcích Podbo anska v letech 2003-2008 a 3) Sociologickému pr zkumu mezi
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stálými obyvateli Podbo anska se zam ením na znalosti ekonomické stránky

odpadového hospodá ství v domovské obci a na p ístup k t íd ní odpad .

Kapitolám v novaným t mto t em témat m p edchází obecná ást práce,

která uvádí základní definice pojm  užívaných v práci, popisuje geografické,

demografické a socioekonomické charakteristiky sledovaného regionu ovliv ující

odpadové hospodá ství v území, nasti uje vývoj legislativy v oboru a definuje

institucionální zajišt ní odpadového hospodá ství na Podbo ansku.

1.1 Základní definice pojm

Terminologie používaná v této práci vychází z definic uvedených v zákon

. 185/2001 Sb., o odpadech, a v n kterých jeho provád cích p edpisech,

edevším pak vyhlášce MŽP . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání

s odpady ve zn ní pozd jších p edpis :

odpadovým hospodá stvím se rozumí innost zam ená na p edcházení

vzniku odpad , na nakládání s odpady a na následnou pé i o místo, kde

jsou odpady trvale uloženy, a kontrola t chto inností [28],

nakládáním s odpady se rozumí jejich shromaž ování, soust ování, sb r,

výkup, t íd ní, p eprava a doprava, skladování, úprava, využívání a

odstra ování [28],

nebezpe ným odpadem je odpad uvedený v Seznamu nebezpe ných

odpad  nebo odpad vykazující jednu nebo více nebezpe ných vlastností

uvedených v p íloze . 2 zákona o odpadech [28],

komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce p i

innosti fyzických osob, s výjimkou odpad  vznikajících u právnických osob

nebo fyzických osob oprávn ných k podnikání [28],

odpadem vyprodukovaným na Podbo ansku se rozumí vlastní odpady

vyprodukované na území ORP Podbo any (kód p vodu odpadu A podle

íl. 20 vyhl. 383/2001 Sb.), odpad p evzatý od p vodce, jiné oprávn né

osoby (sb r, výkup, shromaž ování) nebo jiné provozovny na území ORP

Podbo any (kód p vodu odpadu B podle p íl. 20 vyhl. 383/2001 Sb.) a

odpad p evedený z minulého roku (z statek na skladu k 1. lednu

vykazovaného roku) na území ORP Podbo any (kód p vodu odpadu C

podle p íl. 20 vyhl. 383/2001 Sb.) (upraveno dle [29]),
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V práci jsou dále užívány termíny, jež v zákon i vyhlášce nejsou p ímo

definovány, avšak jsou známy z odborné terminologie:

sm sným komunálním odpadem je komunální odpad, který zbude po

vyt íd ní recyklovatelných složek (upraveno dle [30]),

íd ný komunální odpad je rozt íd ný komunální odpad podle své

materiální podstaty, který lze posléze op tovn  recyklovat a znovu za lenit

do výroby i jinak využít (upraveno dle [30]),

velkoobjemový odpad (n kdy též objemný odpad) je komunální odpad,

který kv li svým rozm m a p ípadn  dalším vlastnostem nelze odložit do

standardní nádoby na sm sný komunální odpad. Jedná se zejména

o r zné vybavení domácností – nábytek, koberce, lina, matrace apod.

(upraveno dle [30]).

Další pojmy, p edevším pak termíny týkající se zp sob  využívání a

zp sob  odstra ování odpad  jsou objasn ny p ímo v textu, kde jsou použity.

1.2 Základní charakteristiky mikroregionu Podbo ansko

Podbo ansko je vnitrozemským regionem eska. Nachází se v jihozápadním cípu

Ústeckého kraje, p i hranicích s krajem Karlovarským, Plze ským a

St edo eským. Zjednodušen  m žeme íci, že se jedná o spádové území m sta

Podbo any [13], jež je jedním ze 3 hlavních center osídlení v okrese Louny [1].

Obrázek 1 Správní obvod obce s rozší enou p sobností Podbo any, území
mikroregionu Podbo ansko [36]

(Zdroj:upraveno dle SÚ)
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Podbo ansko je mikroregionem, tedy regionem malého geografického

ítka [34]. V p esných hranicích lze mikroregion Podbo ansko chápat jako

správní obvod obce s rozší enou p sobností Podbo any (dále jen ORP

Podbo any) (viz Obrázek 1) [13]. Region Podbo ansko lze také vymezit jako

správní území obcí sdružených ve Svazku obcí Podbo ansko – regionu ú elov

založeného pro zabezpe ení úzké spolupráce mezi obcemi, spole né aktivity,

koordinace významných investi ních akcí, zpracovaní spole ného rozvoje regionu,

spole né ochrany životního prost edí a rozvoje turistiky [34]. Hranice Svazku obcí

Podbo ansko jsou totožné s hranicemi správního obvodu ORP Podbo any, nebo

jeho leny jsou všechny obce spadající do správního obvodu této ORP – jedná se

o m sta Podbo any, Vroutek, Kryry a Blšany, m stys Nepomyšl a obce Krásný

Dv r, Podbo anský Rohozec, O ihov, Petrohrad, Blatno a Lubenec (obr. 1).

Základní charakteristiku mikroregionu podává Tabulka 1.

Tabulka 1 Základní geografické charakteristiky mikroregionu Podbo ansko [13]

Vybrané geografické údaje správního obvodu ORP Podbo any k 1. 1. 2009
Kraj,

správní
obvod
ORP

Rozloha
[km2]

Po et
obyvatel

Po et
obyvatel

sídla
ORP

Hustota
osídlení

[obyv./km2]

Po et
obcí

Po et
obcí se

statutem
sta

Po et
ástí

obcí

Ústecký,
Podbo any

338 16 189 6 448 48 11 4 60

(Zdroj:  http://www.risy.cz/obce_s_rozsirenou_pusobnosti_ustecky_kraj)

Podbo ansko je tzv. vnit ní periferií – venkovským, ekonomicky slabým a

trvale depopula ním regionem [13], kde je slabý vliv aglomerace Prahy z jedné

strany a slabý vliv urbanizovaných prostor  po obvodu území ech ze strany druhé

[1]. V p ípad  Podbo anska se jedná o tzv. klasickou vnit ní periferii, tedy oblast, jež

znaky perifernosti vykazuje historicky. Hlavní p iny perifernosti plynou p edevším

z nízkého stupn  industrializace regionu a z jeho p evážn  zem lského

charakteru, z nevýhodné polohy mikroregionu v rámci vyšších územn správních

celk  (p i hranicích s ostatními celky), z historicky podmín ného charakteru sídelní

sít  (menší a vzájemn  vzdálené obce), z odsunu N mc  po 2. sv tové válce a

následného nedostate ného dosídlení a z neexistence významn jších

eshrani ních kontakt , které d íve komplikovala tém  stopadesátiletá p ítomnost

hranice mezi eským a n meckým jazykovým územím [13].
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1.2.1 Sídelní struktura Podbo anska

Zatímco svou rozlohou (338 km2) pat í Podbo ansko v rámci Ústeckého kraje

k pr rn  velkým region m (zaujímá 6,3 % Ústeckého kraje Ústeckého kraje)

[37], lidnatostí (48 obyv./km2 [34]) se adí k ídce zalidn ným oblastem R [13] a

je nejmén  osídleným správním obvodem v Ústeckém kraji [37]. Nízká hustota

zalidn ní na Podbo ansku je podmín na historicky, velkou m rou k ní však

isp lo i „novodobé“ vylidn ní mnoha obcí po 2. sv tové válce [13].

Z hlediska charakteru sídelní struktury pat í Podbo ansko k region m

s rozdrobenou sídelní sítí. Podbo ansko se vždy vyzna ovalo menšími a vzájemn

vzdálenými vesnicemi [10]. Velikostní hierarchie sídel je dnes na Podbo ansku

krajn  asymetrická, narozdíl od p edvále ných let, kdy si byla sídla svojí velikostí

podobn jší [13]. V první t etin  20. století byl na Podbo ansku po et obcí

o velikosti od 150 do 299 obyvatel a obcí od 300 do 999 obyvatel tém  shodný a

obce o velikosti do 50 obyvatel se zde tém  nenacházely. Dramatické snižování

pr rné velikosti sídel nastalo po odsunu N mc , který postihl území plošn

(Podbo ansko za 2. sv tové války celé spadalo do území Sudet), a po následném

selektivním dosidlování, od 70. let 20. století umocn ném zvýhod ováním ur itých

velikostních kategorií sídel v rámci tzv. st ediskové soustavy [13]. Trend zapo atý

v 70. letech se pak výrazn ji nezm nil do po átku 21. století. V posledních deseti

letech na Podbo ansku k úbytku obyvatel nedochází [1], v n kterých obcích

dokonce po et obyvatel v posledních letech nepatrn  vzrostl, což m že být

zp sobeno i tím, že se v posledních letech v d sledku omezení bytové výstavby

snížila migra ní atraktivita m st [3].

Dnes obyvatelstvo Podbo anska žije p evážn  v menších obcích,

v samotném sídle správního obvodu Podbo anech je soust ed no necelých 40 %

obyvatel mikroregionu [37]. Jak ukazuje Obrázek 2, v sou asnosti je na

Podbo ansku nejvíce obcí o velikosti do 50 obyvatel (více jak 40 %), p emž více

než 70 % obcí z celkového po tu má mén  obyvatel než 150. Více jak 1000

obyvatel mají pouze 4 obce ve správním území ORP, a to Podbo any, Vroutek,

Kryry a Lubenec. První t i jmenované mají statut m sta [35]. V mikroregionu jsou

v sou asné dob  pouze dv  sídla, jež do roku 2001 dosáhla vyššího po tu

obyvatel, než m la p ed 2. sv tovou válkou – jsou to Podbo any a Lubenec.

Naprostá v tšina sídel má mén  než 50 % p edvále ného stavu populace [13].
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Obrázek 2  Relativní etnosti ástí obcí v jednotlivých velikostních kategoriích
sídel, Podbo ansko, 1921–2001 (vybrané roky).
(Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí SSR 1850–1970; Statistický lexikon obcí v zemi

eské 1930; Statistický lexikon obcí SSR 1982; Statistický lexikon obcí R 1992; S ítání
lidu, dom  a byt  200)

Podíváme-li se na obce Podbo anska z jiného úhlu pohledu než je po et

obyvatel, pak o sídelní struktu e zjistíme další zajímavá a z hlediska fungování

systému odpadového hospodá ství i d ležitá fakta. Srovnáme-li nap .

Podbo ansko s ostatními regiony Ústeckého kraje podle ukazatele hustoty obcí na

100 km2, zjistíme, že Podbo ansko p edstavuje s po tem 3,3 obce na 100 km2

region s nejmenším po tem obcí [11].

Hodnotíme-li velikost obcí na Podbo ansku podle pr rné rozlohy,

najdeme zde na rozdíl od jiných podobných region  Ústeckého kraje nejv tší

obce, kde jejich rozloha dosahuje pr rn  až 30,7 km2 [11].

Zajímavým údajem je také pr rný po et ástí obcí. Na Podbo ansku

ipadá na jednu obec v pr ru až 5,5 ástí obce, což oproti jiným region m

Ústeckého kraje sv í o pom rn  vysoké koncentraci sídel pod správou jedné

obce [11].

Z hlediska charakteru domovního a bytového fondu p evažuje na

Podbo ansku bydlení v rodinných domech (viz Tabulka 2). Rodinné domy

edstavují 87,5 % trvale obydlených dom , z toho trvale obydlených byt  je

v rodinných domech 52,9 % [3].
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Tabulka 2 Bytový a domovní fond mikroregionu Podbo ansko – Podbo ansko
souhrnn

Trvale obydlené domy
Trvale

obydlené
byty

Neobydl. bytyORP

C
el

ke
m z toho

RD
(%)

Pr rné
stá í

domu
(roky)

Neobydl.
domy

celkem

C
el

ke
m z toho

v RD
(%) C

el
ke

m z toho
sloužící k
rekreaci

(%)
Podbo any 3 303 87,5 51,4 1 135 5 815 52,9 1 348 50,1

(Zdroj: SÚ – S ítání lidí, dom  a byt  2001)

Jak ukazuje Tabulka 3, vesnický charakter zástavby (tedy takové zástavby,

kde rodinné domy p evažují nad domy bytovými) mají na Podbo ansku i n které

obce se statutem m sta – Vroutek, Kryry a Blšany. P edevším u Blšan je

venkovský charakter zástavby naprosto p evažujícím, najdeme zde více jak 85 %

byt  v rodinných domech. Titul m sto je u t chto obcí dán spíše historicky než

charakterem zástavby.

Tabulka 3 Bytový a domovní fond mikroregionu Podbo ansko – jednotlivé obce
mikroregionu Podbo ansko

Obydlené
domy

Byty
obydlené Neobydlené byty

v
neobydlených

domechObec:

D
om

y 
úh

rn
em

N
eo

by
dl

en
é 

do
m

y

ro
di

nn
é 

do
m

y
(R

D
)

by
to

vé
 d

om
y

(B
D

)

B
yt

y 
úh

rn
em

v 
R

D

v 
B

D

ce
lk

em

v 
ob

yd
le

ný
ch

do
m

ec
h

ce
lk

em

do
as

n
ob

yd
le

né
sl

ou
ží

cí
 k

re
kr

ea
ci

Podbo any 1 174 262 733 158 2 676 803 1 477 375 101 274 24 139
Blšany 425 124 291 9 462 297 39 125 1 124 13 72
Kryry 732 168 501 54 1 083 532 355 190 21 169 40 88
Vroutek 594 140 406 41 864 431 273 155 14 141 9 71
Nepomyšl 175 64 99 11 213 100 48 64 0 64 0 50

ihov 131 37 90 2 160 91 20 47 1 46 1 25
Blatno 164 34 115 11 230 129 61 36 2 34 1 19
Petrohrad 250 75 154 16 332 168 72 86 10 76 6 43
Krásný
Dv r

297 90 190 10 362 205 50 101 9 92 1 54

Podb.
Rohozec

61 26 31 4 84 31 23 30 0 30 1 25

Lubenec 435 115 281 33 697 289 263 139 19 120 4 86
(Zdroj: SÚ – S ítání lidí, dom  a byt  2001)



11

Naopak Lubenec, by  se titulem m sta nehonosí, svým charakterem

zástavby pomalu p echází spíše k m stskému typu – pom r byt  v rodinných

domech a pom r byt  v bytových domech je zde vyrovnaný.

Z Tabulky 3 lze – krom jiného – dále vy íst, že z neobydlených dom  je

valná v tšina využívána k rekrea ním ú el m.

Shrneme-li výše uvedené, pak jsou pro Podbo ansko charakteristické obce

po tem obyvatel malé, avšak rozlohou velké, s velkým množstvím místních ástí

spadajících pod správu jedné obce, s p evažující zástavbou RD a s pom rn

vysokým po tem objekt  využívaných k rekreaci. Krom Podbo an má vesnický

charakter i zástavba v bocích, jež disponují titulem m sta. Sídelní struktura

regionu Podbo ansko je tedy typicky venkovská, což je jednak z charakteristik

determinujících zp soby nakládání s komunálními odpady v regionu.

1.2.2 Podbo ansko – region zem lské oblasti Ústeckého kraje

Celé území okresu Louny je považováno za hospodá sky slabé a strukturáln

postižené. Podbo ansko není v rámci okresu výjimkou, spíše naopak – území je

v sou asnosti nejvíce postiženo útlumem ekonomických inností v zem lství

v posledních dvou desetiletích a minimální existencí dalších podnikatelských

subjekt  [1].

Region Podbo anska byl vždy spíše zem lským regionem [13]. I dnes je

jedním z deseti region  zem lské oblasti Ústeckého kraje [1]. Do 2. poloviny

19. století bylo Podbo ansko p edevším obilná skou oblastí, od 2. pol. 19. stol. se

hlavn  východní ást území zam ila na p stování chmele [13]. P stování chmele

je pro jih a východ regionu Podbo anska charakteristické do dnešních dní, by  toto

odv tví nikdy na Podbo ansku nedosáhlo takové intenzity jako v sousedním

Žatecku. Chmela ská oblast se nyní nachází p edevším na území obcí Vroutek,

Petrohrad, Kryry a Lubenec. Západní ást území ležící na úpatí Doupovských hor

spadá v sou asnosti do mén  p íznivé oblasti a je pro ni charakteristické

edevším obhospoda ování trvalých travních porost  se ením a v posledních

letech op t i pastvou hospodá ských zví at, p edevším skotu.

Živo išná výroba v regionu byla do konce 90. let v regionu velmi siln

zastoupena intenzivním chovem skotu, prasat a dr beže. V sou asné dob  na

Podbo ansku najdeme už jen zbytky t chto intenzivních chov  – dr bežárny ve
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Dvércích, odchovny prasat ve Vroutku a n které v tší chovy skotu

v Podbo anském Rohozci, Petrohradu, Kryrech, Blšanech, Blatn .

Z priméru je nutné uvést ješt  t žbu nerostných surovin, p edevším kaolinu

a bentonitu, kterou je nejvíce zatíženo území Krásného Dvora, Buškovic a

Nepomyšle. Pod t mito obcemi se nacházejí i další dosud net žená ložisková

území, takže t žbu t chto surovin lze v oblasti o ekávat i v budoucnosti.

Na zem lskou prvovýrobu a t žbu kaolinických surovin navazuje

i sekundér na Podbo ansku. Mezi v tší zpracovatelské podniky pat í keramické

závody v Podbo anech a v letech minulých i porcelánka v Lubenci. V té je

v sou asnosti v d sledku celosv tové ekonomické recese pozastaven provoz.

V posledních letech se v n kterých obcích regionu zformovaly nové

tzv. pr myslové zóny, z nichž nejvýrazn jší je v Hlubanech a v Podbo anech, dále

pak v Kryrech a Lubenci.

Terciér je na Podbo ansku silný – kompenzuje se tak z d ív jška

pocházející nízká míra industrializace. V sou asnosti lze p edpokládat, že po et

pracovník  v terciéru je v regionu p evládající [1].

1.3 Souhrn legislativy a platných právních p edpis

V eské republice je problematika nakládání s odpady aktivn ji ešena až od

po átku 90. let 20. století, v d ív jších letech odpad m vyjma sb ru

tzv. druhotných surovin v tší pozornost v nována nebyla. V posledních 20 letech

prod lalo odpadové hospodá ství významné zm ny. Vymezení základních

mezník  odpadového hospodá ství do roku 2009 ukazuje Schéma 1.

Nejd ležit jšími legislativními p edpisy jsou v sou asné dob  stále ješt

zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon

. 477/2001 Sb., obalech a o zm  n kterých zákon  (zákon o obalech) ve zn ní

pozd jších p edpis . Oba zákony od svého vzniku prošly již adou novelizací,

stejn  jako jejich provád cí p edpisy (viz Schéma 2).

Obdobn  jako jinde ve sv , prošlo eské odpadové hospodá ství a s ním

spojená legislativa vývojem od pouhé likvidace odpadu k tzv. hierarchii nakládání

s odpadem – po adí preferencí pro nakládání s odpady, kdy prioritou je

edcházení vzniku odpad , následuje op tovné použití, recyklace (materiálové

využití), jiné využití (nap . energetické) a teprve pak – nelze-li aplikovat žádný
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z p edchozích zp sob  – následuje odstran ní, a to takovým zp sobem, aby byly

minimalizovány negativní environmentální dopady.

Schéma 1  Základní mezníky odpadového hospodá ství R v letech 1990–2009
a vybrané mezníky pro OH v Ústeckém kraji (ozna ené kurzívou)

1991 1. zákon o odpadech . 238/1991 Sb.
1995 Program odpadového hospodá ství R
1997 2. zákon o odpadech . 125/ 1997 Sb.
1999 Koncepce odpadového hospodá ství R
2001 3. zákon o odpadech . 185/ 2001 Sb.

1. zákon o obalech .477/ 2001 Sb.
2003 Na ízení vlády  197/2003 Sb., o POH R
2003–2005 Plány odpadového hospodá ství kraj  (2004 – POH Ústeckého kraje)
2003–2006 Realiza ní programy R
2008–2010 íprava „euronovely“ zákona o odpadech (novela zákona se

zapracováním požadavk  sm rnice EP . 75/442/ES o odpadech z roku
2008)

(Zdroj: Kuraš M.: Odpadové hospodá ství. – Ekomonitor [14], Praha 2008, http://www.euractiv.cz)

Do roku 2008 tato hierarchie nebyla závazná, nicmén  kup . výše zmín ný

zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, ji ve svém § 10 a § 11 z ásti obsahoval [28].

Od roku 2008, kdy Evropský parlament v polovin ervna p ijal novou rámcovou

sm rnici o odpadech . 75/442/ES, je tato hierarchie pro lenské státy závazná a

ly by ji považovat za absolutní prioritu. Odchýlení od této hierarchie bude

možné pouze v p ípadech od vodn ných zohled ováním životního cyklu

u celkových dopad  vzniku tohoto odpadu a nakládání s ním [3], (nap íklad když

nejsou k dispozici odpovídající technické prost edky) [21]..

V souvislosti s p ijetím výše zmín né nové sm rnice o odpadech je R

povinována do konce roku 2010 transponovat sm rnici do své národní legislativy.

Bezprost edn  po p ijetí sm rnice MŽP usilovalo o vytvo ení a p ijetí zcela nového

zákona o odpadech. Snahy MŽP o prosazení tohoto nového zákona o odpadech

však nebyly doposud kv li složité politické situaci v R v posledních letech

úsp šné, proto se v sou asné dob  (vzhledem k blížícímu se termínu pro

implementaci nové sm rnice do legislativy R) p ipravuje tzv. euronovela zákona

o odpadech [21], tedy novela, která do stávajícího zákona zahrne zm ny, jež

souvisí s implementací zmín né sm rnice.

Navrhované zm ny nejsou rozsáhlé, dotýkají se však d ležitých v cí.

istou transpozicí evropské sm rnice byla z p sobnosti zákona vyjmuta mrtvá t la

nebo exkrementy. Beze zm ny byly p ejaty také definice vedlejšího produktu nebo

okamžiku, kdy odpad p estává být odpadem [21]. Jsou zavedeny nové definice
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(p ípadn  se text definice m ní) u termín  nebezpe ný odpad, skladování odpad

nebo p vodce odpad . Nutnost urychlené transpozice sm rnice o skládkování si

vynutila zm nu definice skládky i definici jednotlivých fází jejího provozu.

K nebezpe ným vlastnostem odpad  p ibyla senzibilita. Zp ís ují se povinnosti

výrobc  ve vztahu k autovrak m, zejména požadavek adekvátního informování

spot ebitele nebo povinnost zajišt ní dostate né hustoty sb rných míst [21].

Významné zm ny p inese euronovela pro energetické využití odpad , kde

se zvyšuje stupe  energetické ú innosti za ízení ze stávajících 0,6 na 0,65 pro

za ízení uvedená do provozu po 31. 12. 2008. Novela také p edpokládá

vybudování Centrálního informa ního systému odpadového hospodá ství který by

l poskytnout p ehled o produkci odpad  a zp sobech nakládání s nimi,

souhlasech k provozování za ízení, o dopravcích odpad , dále o systému

zp tných odb ru v etn  autovrak , skladech nebezpe ných odpad , PCB, stavu

finan ní rezervy a volné kapacit  skládek nebo p eshrani ní p eprav  odpad  [21].

S ím naopak novela vzhledem k reálným možnostem organizace a

financování sb ru v obcích a možnostem zpracování vyt íd né suroviny a odbytu

kompost  nepo ítá, je povinnost obcí zavést sb r bioodpadu [21].

Soub žn  s p ípravou euronovely, která m la jít na ja e tohoto roku do

sn movny zapo aly práce na p íprav  zcela nového zákona o odpadech [21].

Stejn  tak v sou asné dob  za íná být aktuální p íprava nového Plánu

odpadového hospodá ství R: Stávající POH R je zpracován na dobu 10 let,

jeho platnost tedy kon í v roce 2012. V nedávné dob  prob hlo 4. hodnocení POH

R. Hodnotící zpráva za rok 2008 konstatuje, že ze všech 94 stanovených cíl

z roku 2003 je 80 % spln no. Ostatní úkoly jsou pln ny s v tšími i menšími

výhradami [32].

Nový Plán odpadového hospodá ství by se m l zam it mj. na nakládání

s biologicky rozložitelným odpadem, ve kterém jsou stále ješt  velké rezervy a

jehož množství na skládkách se stále neda í snižovat. Aktuálním tématem jsou

také nové ekonomické a další motiva ní nástroje pro podporu postup  a

technologií zohled ujících hierarchii odpad  [9, 21, 32].
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Schéma 2  P ehled platných právních p edpis  v odpadovém hospodá ství

Zákony:
297/2009 ZÁKON, kterým se m ní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm

kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zm
zákona . 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou
provozem vozidla a o zm  n kterých souvisejících zákon  (zákon
o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla), ve zn ní pozd jších p edpis .

383/2008 ZÁKON, kterým se m ní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 283/1991

Sb., o Policii eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon .
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
zm  zákona . 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti za škodu
zp sobenou provozem vozidla a o zm  n kterých souvisejících zákon
(zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla), ve zn ní pozd jších

edpis .
34/2008 ZÁKON, kterým se m ní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm

kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
314/2006 ZÁKON, kterým se m ní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm

kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 140/1961
Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .

66/2006 ZÁKON, kterým se m ní zákon . 477/2001 Sb., o obalech a o zm
kterých zákon  (zákon o obalech), ve zn ní pozd jších p edpis .

106/2005 Úplné zn ní zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm  n kterých
dalších zákon , jak vyplývá z pozd jších zm n.

7/2005 ZÁKON, kterým se m ní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

317/2004 Zákon, kterým se m ní zákon . 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných
dních látkách, pomocných rostlinných p ípravcích a substrátech a

o agrochemickém zkoušení zem lských p d (zákon o hnojivech), ve zn ní
pozd jších p edpis , zákon . 185/ /2001 Sb., o odpadech a o zm

kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 147/2002
Sb., o Úst edním kontrolním a zkušebním ústavu zem lském a o zm

kterých dalších zákon  (zákon o Úst edním kontrolním a zkušebním ústavu
zem lském), ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 252/1997 Sb.,
o zem lství, ve zn ní pozd jších p edpis .

188/2004 ZÁKON, kterým se m ní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

94/2004 ZÁKON, kterým se m ní zákon . 477/2001 Sb., o obalech a o zm
kterých zákon  (zákon o obalech), ve zn ní pozd jších p edpis , zákon .

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zm  a dopln ní
kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon .

146/2002 Sb., o Státní zem lské a potraviná ské inspekci a o zm
kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

275/2002 Zákon, kterým se m ní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

477/2001 ZÁKON o obalech a o zm  n kterých zákon  (zákon o obalech) ve zn ní
pozd jších p edpis .

185/2001 ZÁKON o odpadech a o zm  n kterých dalších zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis .
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Pokra ování Schéma 2

Vyhláška:
54/2010 kterou se m ní vyhláška . 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s

odpady z autovrak , vybraných autovrak , o zp sobu vedení jejich evidence
a evidence odpad  vznikajících v za ízeních ke sb ru a zpracování autovrak
a o informa ním systému sledování tok  vybraných autovrak  (o
podrobnostech nakládání s autovraky).

478/2008 kterou se m ní vyhláška MŽP . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, ve zn ní pozd jších p edpis .

374/2008 o p eprav  odpad  a o zm  vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví
Katalog odpad , Seznam nebezpe ných odpad  a seznamy odpad  a stát
pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup p i ud lování souhlasu k
vývozu, dovozu a tranzitu odpad  (Katalog odpad ), ve zn ní pozd jších

edpis .
352/2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak , vybraných autovrak , o

zp sobu vedení jejich evidence a evidence odpad  vznikajících v za ízeních
ke sb ru a zpracování autovrak  a o informa ním systému sledování tok
vybraných autovrak  (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve zn ní
vyhlášky . 54/2010 Sb.

351/2008 kterou se m ní vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, ve zn ní pozd jších p edpis .

341/2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o zm
vyhlášky . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad  na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a zm  vyhlášky . 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s
biologicky rozložitelnými odpady).

168/2007 kterou se m ní vyhláška MŽP . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpad , Seznam nebezpe ných odpad  a seznamy odpad  a stát  pro ú ely
vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup p i ud lování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpad  (Katalog odpad ), ve zn ní pozd jších p edpis .

124/2006 kterou se zrušuje vyhláška . 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpad ,
na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona . 185/2001 Sb.

353/2005 kterou se m ní vyhláška . 237/2002 Sb., o podrobnostech zp sobu
provedení zp tného odb ru n kterých výrobk , ve zn ní vyhlášky
. 505/2004 Sb., a vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání

s odpady, ve zn ní pozd jších p edpis .
352/2005 o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších

podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání
s elektroza ízeními a elektroodpady).

300/2005 kterou se m ní vyhláška eského bá ského ú adu . 99/1992 Sb., o
izování, provozu, zajišt ní a likvidaci za ízení pro ukládání odpad

v podzemních prostorech.
294/2005 o podmínkách ukládání odpad  na skládky a jejich využívání na povrchu

terénu a zm  vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve zn ní vyhlášky . 341/2008 Sb.

41/2005 kterou se m ní vyhláška MŽP . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.

641/2004 o rozsahu a zp sobu vedení evidence obal  a ohlašování údaj  z této
evidence.

505/2004 kterou se m ní vyhláška MŽP . 237/2002 Sb., o podrobnostech zp sobu
provedení zp tného odb ru n kterých výrobk .

504/2004 kterou se m ní vyhláška MŽP . 382/2001 Sb., o podmínkách použití
upravených kal  na zem lské p .



17

Pokra ování Schéma 2

Vyhláška:
503/2004 kterou se m ní vyhláška MŽP . 381/2001 Sb.,kterou se stanoví Katalog

odpad , Seznam nebezpe ných odpad  a seznamy odpad  a stát  pro ú ely
vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup p i ud lování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpad  (Katalog odpad ).

502/2004 kterou se m ní vyhláška MŽP a MZ . 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpe ných vlastností odpad .

237/2002 o podrobnostech zp sobu provedení zp tného odb ru n kterých výrobk , ve
zn ní pozd jších p edpis .

116/2002 o zp sobu ozna ování vratných zálohovaných obal .
384/2001 o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly,

monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými sm smi obsahujícími
kteroukoliv z t chto látek v koncentraci v tší než 50 mg/kg (o nakládání s
PCB).

383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn ní vyhlášky pozd jších p edpis .
382/2001 o podmínkách použití upravených kal  na zem lské p , ve zn ní

pozd jších p edpis .
381/2001 kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam nebezpe ných odpad  a

seznamy odpad  a stát  pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup
i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad  (Katalog odpad ),

ve zn ní vyhlášky pozd jších p edpis .
376/2001 o hodnocení nebezpe ných vlastností odpad , ve zn ní pozd jších p edpis .
99/1992 o z izování, provozu, zajišt ní a likvidaci za ízení pro ukládání odpad

v podzemních prostorech, ve zn ní pozd jších p edpis .
Na ízení vlády:
473/2009 kterým se m ní na ízení vlády . 197/2003 Sb., o Plánu odpadového

hospodá ství eské republiky.
341/2009 kterým se m ní na ízení vlády . 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše

odvodu a zp sob jeho placení p vodci radioaktivních odpad  na jaderný ú et
a ro ní výše p ísp vku obcím a pravidla jeho poskytování, ve zn ní NV
. 46/2005 Sb.

46/2005 kterým se m ní na ízení vlády . 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše
odvodu a zp sob jeho placení p vodci radioaktivních odpad  na jaderný ú et
a ro ní výše p ísp vku obcím a pravidla jeho poskytování

197/2003 o Plánu odpadového hospodá ství eské republiky ve zn ní na ízení
. 473/2009 Sb.

416/2002 kterým se stanoví výše odvodu a zp sob jeho placení p vodci radioaktivních
odpad  na jaderný ú et a ro ní výše p ísp vku obcím a pravidla jeho
poskytování, ve zn ní NV . 46/2005 Sb. a NV . 341/2009 Sb.

184/2002 kterým se zrušuje NV . 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobk  a
obal , na n ž se vztahuje povinnost zp tného odb ru, a podrobnosti
nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobk  a obal .

111/2002 kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných
obal .

Zdroj: http://www.enviweb.cz/legislativa [31]

Trendy jsou jasné. Následující roky budou v oblasti odpadového

hospodá ství významné. Podívejme se dále, jaký byl dosavadní vývoj odpadového

hospodá ství na Podbo ansku, zda s trendy koresponduje i za nimi zaostává.
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1.4 Výkon státní správy a samosprávy v oblasti

odpadového hospodá ství v regionu Podbo ansko

Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , v § 71 definuje

tyto orgány ve ejné správy v oblasti odpadového hospodá ství [28]:

 Ministerstvo životního

prost edí,

 Ministerstvo zdravotnictví,

 Ministerstvo zem lství,

eská inspekce životního

inspekce,

eská obchodní inspekce,

 Úst ední kontrolní a zkušební

ústav zem lský,

 Celní ú ady,

 Policie eské republiky,

 Orgány ochrany ve ejného

zdraví,

 Krajské ú ady,

 Obecní ú ady obcí

s rozší enou p sobností,

 Obecní ú ady a újezdní

ady

ed rokem 2003 kompetence krajských ú ad  a ú ad  s rozší enou

sobností vykonával ve sledovaném regionu Podbo anska Okresní ú ad Louny.

Výrazné zm ny ve výkonu státní správy p išly práv  až v roce 2003 a byly

bezprost edn  spojeny s reformou státní správy. Ta dala zaniknout okresním

ad m a jejich pravomoci z ásti p evedla na krajské ú ady a z ásti na nov

koncipované ú ady s rozší enou p sobností, které byly nov  pov eny výkonem

státní správy v n kterých vybraných správních oblastech. Jednou z t chto oblastí

bylo samoz ejm  i odpadové hospodá ství.

1.4.1 Výkon státní správy na Podbo ansku

Na území Podbo anska je ú adem s rozší enou p sobností M stský ú ad

Podbo any. Vykonává jak státní správu, tak samosprávu v oblasti odpadového

hospodá ství. Samosprávnou innost v oblasti odpadového hospodá ství

vykonává v Podbo anech Odbor místního hospodá ství a služeb. Výkon státní

správy v oblasti OH vykonává Odbor životního prost edí M Ú Podbo any.

OŽP M Ú Podbo any eší žádosti o povolení nakládání s nebezpe nými

odpady, o vyjád ení k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro pot eby

živnostenského ú adu, ke z ízení za ízení k odstra ování odpad , o vyjád ení
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k územnímu a stavebnímu ízení z hlediska nakládání s odpady nebo

k p ipravovaným zm nám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na

nakládání s odpady.

Dále vede a zpracovává evidenci odpad  a zp sob  nakládání s nimi a

evidenci za ízení k nakládání s odpady (skládky, kompostárny, spalovny apod.),

shromaž ovacích míst nebezpe ných odpad  a sb rových míst odpad  a sklad

odpad .

Jeho úkolem je také zpracovávání evidence jím vydaných souhlas  a

dalších rozhodnutí podle zákona o odpadech a na požádání podává informace

ve ejnosti a žadatel m o sídle za ízení vhodných k odstran ní nebo využití jimi

vyprodukovaného odpadu.

1.4.2 Výkon samosprávy na Podbo ansku

Výkon ve ejné správy v oblasti komunálních odpad  je sv en zejména do

samostatné p sobnosti obcí. Podle zákona o odpadech platí, že na obce se

vztahují povinnosti p vodc  podle § 16, pokud zákon nestanoví jinak (viz § 17

odst. 1) [6].

Obec jako p vodce komunálních odpad  má podle § 16 odst. 1 a § 17 odst.

3 zákona o odpadech) tyto povinnosti [28]:

zajistit p ednostní využití odpad  v souladu s § 11 zákona o odpadech,

shromaž ovat odpady ut íd né podle jednotlivých druh  a kategorií (viz

níže),

za azovat odpady podle druh  a kategorií podle § 5 a 6 zákona

o odpadech,

v souladu se zvláštními právními p edpisy ur it místa, kam mohou fyzické

osoby odkládat komunální odpad, který produkují (viz níže),

zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpe né složky

komunálního odpadu (viz níže),

zabezpe it odpady p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo

únikem,

evád t odpady do vlastnictví pouze osob  oprávn né k jejich p evzetí

podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
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umožnit kontrolním orgán m p ístup do objekt , prostor  a za ízení a na

vyžádání p edložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace

související s nakládáním s odpady,

vést pr žnou evidenci o odpadech a zp sobech nakládání s nimi,

ohlašovat odpady (za podmínek v § 39 odst. 2 zákona o odpadech) a

zasílat p íslušnému správnímu ú adu další údaje v rozsahu stanoveném

zákonem o odpadech a provád cím právním p edpisem,

zpracovat plán odpadového hospodá ství v souladu se zákonem

o odpadech a s provád cím právním p edpisem a zajiš ovat jeho pln ní –

(podmínky v § 44 odst. 1 zákona o odpadech),

vykonávat kontrolu vliv  nakládání s odpady na zdraví lidí a životní

prost edí v souladu se zvláštními právními p edpisy a plánem odpadového

hospodá ství

platit poplatky za ukládání odpad  na skládky zp sobem a v rozsahu

stanoveném zákonem (další podrobnost viz § 46 odst. 4 zákona

o odpadech) [6].

K zajišt ní výše uvedených povinností mohou obce podle zákona

. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , ve svém

ustanovení § 10 písm. d) ukládat povinnosti v samostatné p sobnosti obecn

závaznou vyhláškou, stanoví-li tak zvláštní zákon. Tím zákonem je i zákon

o odpadech, který v ustanovení § 17 odst. 2 umož uje obcím stanovit obecn

závaznou vyhláškou systém shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a

odstra ování komunálních odpad  vznikajících na jejím katastrálním území,

etn  systému nakládání se stavebním odpadem [6].

Nej ast ji „užívanými“ vyhláškami na Podbo ansku jsou obecn  závazná

vyhláška, kterou se stanoví systém shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,

využívání a odstra ování komunálních odpad  vznikajících na katastrálním území

sta/m styse/obce, a obecn  závazná vyhláška o místním poplatku za provoz

systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní využívání a odstra ování

komunálních odpad .

Vyhlášky o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a

odstra ování komunálních odpad  pomáhají obcím splnit jejich povinnosti

v oblasti t íd ní odpad , nakládání s nebezpe ným odpadem, s velkoobjemovým
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odpadem a s n kterými vybranými druhy odpad  (nap . stavební suti, bioodpad

apod.). Pomocí t chto p edpis  obce vymezují místa sb ru odpad  a stanovují

další pravidla pro nakládání s odpady.

K pokrytí náklad  na odpadové hospodá ství pak slouží „poplatkové“

vyhlášky. Obec m že využít t í možností, jak pokrýt náklady na odpadové

hospodá ství: 1) Úhrada za shromaž ování, sb r, p epravu, t íd ní, využívání a

odstra ování komunálních odpad  na základ  smlouvy (§ 17 zákona . 185/2001

Sb., o odpadech), 2) Poplatek za komunální odpad (§ 17a zákona . 185/2001

Sb., o odpadech) a 3) Místní poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru,

epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad  (§ 1 a § 10b

zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Na Podbo ansku žádná z obcí nevyužívá ani první ani druhou výše

jmenovanou možnost úhrad náklad  na odpadové hospodá ství. Všechny obce

bez výjimky využívají možnosti podle zákona . 565/1990 Sb., o místních

poplatcích, kdy sazba poplatku sestává ze dvou ástí:

a) ástka až 250 K  za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendá ní rok,

b) ástka stanovená na základ  skute ných náklad  obce p edchozího roku na

sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu až 250 K  za osobu uvedenou

v odstavci 1 a kalendá ní rok; obec v obecn  závazné vyhlášce stanoví

rozú tování náklad  na sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu na osobu

(odst. 3 § 10b zákona o místních poplatcích). Více jak polovina obcí využívá

maximální možnou hranici pro tento poplatek.
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2 METODIKA

2.1 Popis problematiky hospoda ení s odpady v regionu a

ekonomické zhodnocení nakládání s nimi

Pro popis problematiky stavu hospoda ení s odpady v regionu Podbo ansko bylo

využito odborné literatury citované v Seznamu literatury a dále dokument , jež

poskytli jednotliví producenti odpad , oprávn né osoby a orgány státní správy a

samosprávy.

Pro popis systému sb ru a t íd ní odpadu v etn  zp sobu nakládání s ním

v regionu Podbo anska byly využity údaje, jež poskytly jednotlivé obecní ú ady

sledovaného regionu, a dále údaje, které jsou odborné ve ejnosti p ístupné

v Informa ním systému odpadového hospodá ství (ISOH), spravovaným do roku

2006 Výzkumným ústavem vodohospodá ským T. G. Masaryka, ve ejnou

výzkumnou institucí – Centrem pro  hospoda ení s odpady (CeHO), od roku 2007

pak eskou informa ní agenturou životního prost edí (CENIA).

Zpracovávána byla data za roky 2003 – 2008. Jako po áte ní rok

sledovaného období byl zvolen rok 2003, který byl prvním rokem fungování obcí

s rozší enou p sobností a v p ípad  Podbo anska tak byl vlastn  prvním rokem,

kdy byly k dispozici údaje za samotné Podbo ansko. P edchozí data byla vždy

vztahována k celému území okresu Louny. Sledované období kon í rokem 2008,

nebo  data za rok 2009 nejsou zatím vzhledem k zákonným lh tám podání hlášení

o produkci odpad  k dispozici.

Hodnocena byla celková produkce odpad , dále produkce odpad

v jednotlivých kategoriích odpad  a u nejproduktivn jších kategorií pak i podle

jednotlivých druh  odpad . Srovnávána byla produkce v jednotlivých letech i

produkce za celé sledované období. Dále byla produkce odpad  hodnocena podle

zp sob  nakládání s odpady. Z dat získaných analýzou t chto údaj  byla poté

vyvozována situace v nakládání s odpady na Podbo ansku.

Pro získání dat od obecních ú ad  byly p ipraveny tabulky, o jejichž

vypln ní byli požádáni kompetentní pracovníci/pracovnice t chto ú ad  p i osobní

návšt  ú adu (viz P íloha 1). Tabulky byly ú ad m poskytnuty i v elektronické

podob  pro v tší komfort p i zp tném sb ru dat, avšak v tšina ú ad
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up ednostnila osobní p edávku ru  vypln ných tabulek. Takto získaná data tak

musela být pro další zpracování p evedena do elektronické podoby. Ne od všech

obecních ú ad  se poda ilo získat všechny požadované údaje. V dalším textu je

tak vždy uvedena poznámka u p íslušných tabulek a graf , up es ující zdroj dat,

jejich rozsah a kvalitu. I v tomto p ípad  bylo sledovaným obdobím období let

2003 – 2008.

Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady v regionu bylo možné provést

jen pro komunální odpad a nakládání s ním. Ekonomické údaje (náklady a výnosy)

od ostatních producent  odpad  (r zných ekonomických subjekt  – firem,

podnikatel  a dalších) nebyly autorovy práce k dispozici a jejich získání nebylo ani

v jeho asových ani v personálních možnostech. Pro zhodnocení ekonomické

efektivity nakládání s komunálním odpadem byla využita již výše zmín ná data

poskytnutá jednotlivými obecními ú ady.

2.2 Sociologický pr zkum spokojenosti obyvatel
s odpadovým hospodá stvím v regionu

i rozhodování o metod  provedení sociologického pr zkumu hrály hlavní úlohu

dv  skute nosti: 1) asové hledisko a 2) velikost souboru, na n jž m l být

pr zkum zam en, resp. kombinace t chto dvou skute ností – cílovou skupinou

sociologického šet ení m li být obyvatelé Podbo anska (tj. tém  16 000

potenciálních respondent ), tedy velmi rozsáhlý soubor, na p ípravu, samotnou

realizaci a zpracování sociologického pr zkumu pak m l autor necelých 5 m síc .

Svou roli p i volb  metody sociologického pr zkumu hrála i otázka finan ní – autor

nedisponoval žádnými grantovými ani jinými ve ejnými finan ními prost edky na

zajišt ní rozsáhlého dotazníkového šet ení, p i realizaci pr zkumu byl zcela

odkázán na své soukromé zdroje.

2.2.1 Cíle sociologického pr zkumu

Zadání bakalá ské práce autorovi ukládalo uskute nit sociologický pr zkum

spokojenosti obyvatel Podbo anska týkající se odpad  v regionu. Takto

definované zadání však bylo pom rn  obecné. Bylo proto nutné rozhodnout, co si

edstavit v daném p ípad  pod pojmem spokojenost a na základ eho lze
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usuzovat na to, zda jsou ob ané Podbo anska spokojeni s odpadovým

hospodá stvím i nikoliv.

Oblastí odpadového hospodá ství, u níž je alespo  minimální šance, že by

o ní b žní ob ané mohli mít alespo  základní p ehled, je nakládání s komunálním

odpadem. Hypotézy sociologického pr zkumu se proto zam ily na tuto oblast.

Nejvíce se ob an  dotýká platba poplatku za odpady, poté t íd ní odpadu a erné

skládky. P i tvorb  dotazníku se proto autor zam il na tyto t i oblasti – v prvním

ípad  zjiš uje dotazník znalosti respondent  ohledn  výše poplatku za odpady,

spokojenost dotázaných s jeho výší a jejich p ehled o systému nakládání

s komunálním odpadem. Ve druhém p ípad  se dotazník zam uje na spokojenost

se zajišt ním podmínek pro t íd ní odpadu. T etí ást  pak sleduje spokojenost

obyvatel s nakládáním s odpady v jejich nejbližším okolí.

Vysloveny byly následující hypotézy:

1) V tšina obyvatel Podbo anska t ídí komunální odpad, p emž nej ast ji

íd nými komoditami jsou papír, plasty a sklo a naopak nejmén  se t ídí bioodpad

a nebezpe ný odpad. Nej ast ji používaným prost edkem pro t íd ní odpadu jsou

barevné kontejnery, s jejichž umíst ním jsou lidé v tšinou spíše spokojeni.

2) V tšina obyvatel Podbo anska zná výši poplatku za odpady, ve v tšin  p ípad

však nemá p ehled o tom, kolik procent náklad  tento poplatek pokrývá.

edpokládá se, že v tšina obyvatel bude p esv ena o tom, že výše poplatku je

z hlediska pokrytí náklad  na nakládání s komunálním odpadem dostate ná, ba

možná až p íliš vysoká.

3) erné skládky na Podbo ansku se objeví, jejich etnost však nebude vysoká.

2.2.2 Volba metody sociologického pr zkumu

Vzhledem k asovým možnostem autora byla pro provedení sociologického

pr zkumu po zvážení všech negativ a pozitiv zvolena kombinace 2 metod –

metoda písemného dotazování a metoda ízeného osobního rozhovoru, p emž

metoda písemného dotazování byla dominantní.

Výhodou metody dotazníkového šet ení prost ednictvím písemného

dotazování je fakt, že nedochází k nežádoucímu ovlivn ní respondenta

sobením osoby tazatele a respondent si sám ur í domu, která mu vyhovuje pro

zodpov zení otázek. Pro absenci tazatelské sít  tato forma šet ení obvykle bývá

levn jší variantou dotazování, než osobní rozhovor [19].
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Nevýhodou písemného dotazníkového šet ení je malá návratnost

dotazník , nemožnost zachytit spontánní odpov di (respondent má as si

odpov  rozvážit, asto pak volí odpov di mén  kontroverzní a ne vždy

odpovídající jeho skute nému názoru), dále není možná kontrola, kdo skute

dotazník vyplnil, zda ten, komu byl adresován, nebo n kdo jiný, nejsou také pod

kontrolou podmínky, za jakých byl dotazník vypl ován [19].

K hlavním výhodám osobního rozhovoru pat í, že umož uje získat

informace hlubšího a širšího zam ení o kvalit  r znorodých skute ností. Výhodou

také je, že v osobním dotazování, kde rozhovor vede tazatel, snese respondent

tší zát ž, že je rozhovor stále pod kontrolou, lze p ipojit další poznámky, které

osv tlí problém z nového úhlu. Rozhovor blízký b žnému rozmlouvání je také pro

respondenta zajímav jší a tím se snižuje po et odmítnutí. P ítomnost tazatele

že eliminovat nežádoucí vlivy (vysv tlit nedorozum ní apod.) [19].

Nevýhodou osobního dotazování je p edevším to, že je drahé a asov

náro né na distribuci. Obtížné je také respondenta zastihnout v pravou chvíli

doma a v dob , kdy má na rozhovor as. Tazatelé také svou p ítomností více i

mén  ovliv ují odpov di tázaného, také anonymita se v p ípad  tazatele

v respondentov  domácnosti problematizuje [19].

Pro své výhody bylo písemné dotazování zvoleno pro soubor respondent

v oslovených organizacích (školy, ú ady). ízený osobní rozhovor na podklad

dotazníku p edkládaného p i písemném dotazování byl zvolen p i provád ní

šet ení v menších spádových obcí m sta Podbo any p i rozhovorech s jejich

staršími obyvateli.

2.2.3 Výb r respondent

Pro výb r respondent  byl zvolen tzv. kvótní výb r [19]. Pro stanovení kvót byly

využity údaje o populaci Podbo anska z roku 2008 [37] (viz Tabulka 4). Výb r

respondent  prob hl podle znaku Pohlaví a podle znaku V k. Kombinace znak

nebyla pro výb r respondent  vzhledem k podstatn  nižší p esnosti využita [19].

Pro zajišt ní reprezentativnosti dotazníkového šet ení bylo tedy zapot ebí

zajistit oslovení 50 % muž  a 50 % žen, 15 % respondent  ve v ku do 15 let,

15 % respondent  ve v ku nad 65 let a zbytek respondent  ve v ku od 15 do 64

let.
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i výb ru respondent  byl brán ohled i na to, aby ve výsledném vzorku byli

v co nejv tší mí e zastoupeni obyvatelé r zných obcí Podbo anska.

Tabulka 4 Vybrané demografické ukazatele populace obyvatel Podbo anska
ke stanovení kvót pro výb r respondent

Správní obvod ORP Podbo any – stav ke konci období 31. 12. 2008
Pohlaví
Muži Ženy
49,97 % 50,03%

k
0-14 let 15-64 let 65 a více let
15,4 % 70,4% 14,2%

Zdroj: http://www.risy.cz

Vzhledem k tomu, že z asových, finan ních i organiza ních d vod  nebylo

možné distribuovat dotazníky mezi všechny obyvatele Podbo anska, byl výb r

respondent  proveden na místech, kde byla vysoká pravd podobnost výskytu

respondent  ve sledovaných v kových kategoriích a kde bylo zárove  zajišt no

spektrum obyvatel r zných obcí: Pro zajišt ní zastoupení nejmladší v kové

kategorie byly dotazníky distribuovány na ZŠ T. G. Masaryka v Podbo anech

(30 dotazník ) a na St ední odborné škole a St edním odborném u ilišti

Podbo any. – studenti (40 dotazník ), pro v kovou kategorii 15 – 65 let byli

osloveni zam stnanci M stského ú adu Podbo any (40 dotazník ), kde pracují

obyvatelé z r zných obcí Podbo anska, a dále zam stnanci v znice Drahonice

(60 dotazník ), kte í se do zam stnání rovn ž sjížd jí z r zných kout

sledovaného regionu. Nejstarší v ková kategorie byla oslovena v n kolika

menších spádových obcí Podbo an a Krásného Dvora (Kaštice, Vysoké

ebušice), kde byla použita metoda ízeného osobního rozhovoru práv

s ohledem na stá í sledované skupiny. ízeným rozhovorem zde bylo získáno

60 dotazník .

2.2.4 Obsahový záb r dotazníku

i rozhodování o obsahovém záb ru dotazníku hrál hlavní roli fakt, že pr zkum

v dohledné dob  nebude opakovatelný. Významné také bylo zadání

sociologického pr zkumu, který se m l v novat spokojenosti obyvatel

Podbo anska s odpadovým hospodá stvím v regionu. Takto zadané téma

pr zkumu je velmi široké a nesnadno uchopitelné.
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Vzhledem k tomu, že bylo z ejmé, že nebude možné v tšinu pr zkumu

realizovat ízeným rozhovorem, p i n mž by rozsáhlejší dotazník nevadil, bylo

rozhodnuto, že bude sestaven dotazník spíše stru jší a specializovan jší na

ur itou oblast nakládání s odpady.

Lze p edpokládat, že b žnému obyvateli Podbo anska bude nejbližší

problematika komunálního odpadu a tzv. odpadu t íd ného. P i koncipování

dotazníku proto bylo rozhodnuto, že se bude v novat výhradn  nakládání

s komunálním odpadem, speciáln  pak p edevším jeho t íd ní.

Z této oblasti je v dotazníku podchycena p edevším problematika zp sobu

íd ní odpadu a t íd ných druh  odpadu, dále problematika náklad  na odpady

v podob  otázek týkajících se poplatk  za odpady a dále problematika erných

skládek.

2.2.5 Strukturování dotazníku

Dotazník obsahuje 11 otázek, z toho 6 uzav ených, 1 otev enou a 4 uzav ené

otázky kombinované s otev enými. Zn ní dotazníku je uvedeno v P íloze . 2.

První blok dotazníku je demoskopický. Ve 3 uzav ených otázkách jsou zde

sledovány t i základní demografické a sociologické údaje, na základ  kterých je

populace respondent  dále len na – pohlaví, v k a vzd lání. tvrtou otázkou

demoskopického bloku je otázka týkající se místa bydlišt . Jde tedy o otázku,

která umožní jednotlivé odpov di vyhodnotit s ohledem na velikost a geografickou

polohu obce a napom že tak zhodnocení nakládání s odpady v té které obci.

Další blok 3 otázek se týká t íd ní jednotlivých složek komunálního odpadu.

Otázka . 5 mapuje, zda a jaký odpad obyvatelé Podbo anska t ídí. Další otázky

(o . 6 a 7) se pak v nují zp sobu t íd ní a vhodnosti umíst ní nádob na t íd ný

odpad. Jak otázka . 6, tak otázka . 7 obsahují otev enou podotázku, která dává

prostor respondent m specifikovat, jakým zp sobem se ú astní t íd ní odpadu a

jaký další odpad t ídí.

Následující blok sestávající z otázek . 8, 9 a 10 se v nuje problematice

poplatk  za odpady – mapuje p edevším znalosti ob an  o problematice

nakládání s komunálním odpadem u nich v obci. Z otázky . 10 se dá p ímo

dovodit, zda respondenti mají p ehled o problematice odpadového hospodá ství

v obci.
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Otázka 11 je pak jakousi „praktickou“ otázkou, která mapuje zájem místních

obyvatel o jejich okolí z pohledu odpadového hospodá ství. Vyhodnocení otázky

by pak mohlo p inést zmapování n kterých erných skládek na Podbo ansku.

2.2.6 Zpracování a vyhodnocení dotazníku

Dotazníky získané z písemného dotazování i dotazníky z ízených osobních

rozhovor  byly p evedeny do elektronické podoby v databázovém programu

MS Access. V tomto programu byly vyhodnoceny také vzájemné vazby mezi

jednotlivými otázkami. Kontingen ní tabulky byly poté p eneseny do programu

MS Excel, v n mž byly zpracovány do tabulkových a grafických výstup .
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3 VÝSLEDKY

3.1 Popis problematiky stavu hospoda ení s odpady

v regionu Podbo ansko

3.1.1 P vodci odpad  na Podbo ansku

Jak již bylo zmín no výše, je region Podbo anska regionem málo pr myslovým,

spíše zem lského charakteru, se silným zastoupením služeb. Tento fakt jasn

determinuje spektrum odpad , jež jsou v regionu produkovány, zpracovávány a

odstra ovány.

Velkých producent  odpad  na Podbo ansku není mnoho.

Nejvýznamn jší producenty najdeme v Podbo anech, kde p sobí firmy CONTA

Podbo any – Candy Group (výroba ledni ek), VAPO s. r. o. (kafilérie), TRW

VOLANT a.s. (ru ní obšívání volant  k ží), Josef Dvo ák – IZOPOL (výroba

izola ního polystyrenu), FTE automotive Czechia, s.r.o. (výroba díl  pro

automobilový pr mysl) a Keramika Lasselsberger (výroba keramických a

sanitárních obklad ). Poslední z jmenovaných je jednou z nejdéle fungujících

významn jších výrob na Podbo ansku. V Hlubanech, místní ásti Podbo an, pak

funguje firma LOGIT s. r. o. (výroba BCF vláken pro textilní podlahové krytiny).

Významné producenty odpad  najdeme také v Kryrech, kde fungují AGC

Flat Glass Czech a.s. (výroba plochých skel pro stavební a automobilový pr mysl),

Cihelna Kryry a.s. (výroba cihel a stavebního materiálu), Runa s.r.o. Kryry (výroba

a údržba zem lských stroj  a techniky), Stavební firma Šilhánek a syn Kryry

(zajiš ování stavební a technické innost, zem lská innost), Pila Kryry

(zpracování d eva) a QWERT Rubber, spol. s r.o. (d íve Verona spol. s r. o.)

(výroba technické pryže, pogumování kovových výrobk  do pr ru 600 mm).

Také v Lubenci najdeme n kolik firem, jež by v rámci Podbo anska šlo

ozna it za významné producenty odpad  – LUTOS a. s. (Lubenecké továrny

SVOBODA, dnes divize spole nosti Atlas Copco s.r.o.) (strojírenská výroba) a

LUKRA Lubenec (živo išná výroba, výroba a zpracování masa). D íve v obci

fungovala i provozovna Karlovarského porcelánu a. s. – porcelánka Lubenec. Její

provoz je však již od roku 2005 pozastaven.



30

které z v tších provoz  fungují Ve Vroutku – VODEST s. r. o. (opravna

vysokozdvižných vozík , záme nická dílna), ANIMO Žatec, a.s. (pobo ka Vroutek)

(zem lská výroba se specializací na výrobu vep ového masa), XAVERgen, a. s.

Vroutek (chov dr beže) a Pila Vroutek (výroba a prodej stavebního eziva).

V n kterých místních ástech obce pak fungují v tší i drobn jší zem lské

farmy, zam ené v tšinou na rostlinnou produkci, n kdy pak i na chov skotu bez

mlé né produkce (pastevní odchov) – Farma Skytaly, Farma Lína (Vrbi ka),

Mlýnce, Vidhostice.

V Nepomyšli v tší producenty odpad  nenalezneme, v jejích místních

ástech Dvérce a Chmelištná však ano – ve Dvércích p sobí spole nost

XAVERgen Nepomyšl – farma Dvérce (chov dr beže), ve Chmelištné funguje

CATR Chmelištná (výroba a prodej stavebního a palivového d eva).

V katastru obcí Nepomyšl, Buškovice a Krásný Dv r jsou pak inná

spole nost Sedlecký kaolín a Kaolin Hlubany a. s., které se v nují t žb  kaolinu.

V ostatních obcích Podbo anska pak najdeme spíše drobné živnostníky a

menší rodinné firmy s minimální produkcí odpad  než velké producenty. Z t ch

tších za zmínku ješt  stojí Pila Blatno, jedna z nejv tších na Podbo ansku, dále

Petrohradská spol. s r. o. v nující se p stování chmele a p sobící v katastrech

obcí Petrohrad, ern ice, Mukod ly, Vroutek, Kryry, a dále Zem lská

spole nost Blšany, v nující se krom rostlinné výroby i výrov  a opravám

zem lských stroj  a zednictví.

Mezi významné producenty odpad , p edevším odpad  z kategorie 20,

pak samoz ejm  pat í obce jako takové. Problematice komunálních odpad  je

nována kapitola 8. 2. Zhodnocení efektivnosti nakládání s odpady na

Podbo ansku.

3.1.2 Za ízení k nakládání s odpady

Stejn  jako je v regionu minimum velkých producent  odpad , tak zde p sobí

pom rn  málo subjekt , jež jsou oprávn ny k nakládání s odpady podle zákona

. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis  (viz Tabulka 5).

Nejvíce takových subjekt  je podle údaj  Krajského ú adu Ústeckého kraje

(dále jen KÚ ÚK) z 1. 8. 2008 op t lokalizováno v sídelním centru regionu –

v Podbo anech, z toho 4 p ímo v Podbo anech, tvrté za ízení funguje v místní

ásti Pšov. V Podbo anech funguje za ízení spole nosti AZS 98, s. r. o. pro
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recyklaci stavebních sutí, dále sb rna druhotných surovin spole nosti

KOVOŠROT GROUP CZ a za ízení spole nosti VAPO, spol. s r. o. na zpracování

kafilérních odpad . S VK a. s. provozuje v Podbo anech za ízení na zpracování

kal  z istíren odpadních vod. V Pšov  funguje sb rna druhotných surovin firmy

Tomáš Zutis. Jiná za ízení dle dat KÚ ÚK v Podbo anech povolena nejsou.

Druhé místo v množství povolených za ízení pro nakládání s odpady má

na Podbo ansku Vroutek. Zde funguje sb rna druhotných surovin firmy Tomáš

Zutis a zpracovna autovrak  spole nosti VODEST, s. r. o. Na území obce Vroutek,

v katastrálním obce Vrbi ka se pak nachází nejv tší za ízení pro nakládání

s odpady na Podbo ansku – Skládka Vrbi ka, již provozuje stejnojmenná

spole nost s ru ením omezeným. O Skládce Vrbi ka pojednává samostatná

kapitola níže.

Tabulka 5 Za ízení k nakládání s odpady na Podbo ansku k 1. 8. 2008

Za ízení k nakládání s odpady na Podbo ansku k 1. 8. 2008
Oprávn ná osoba Provozovna Kódy za ízení Platnost
AZS 98, s.r.o. U kafilérky 44101 Podbo any R5,R12,Sb,V,Z1 31.12.2013
Severo eské
vodovody a
kanalizace, a.s.

44101 Podbo any D8 31.12.2010

Tomáš Zutis
Pšov u
Podbo an
p.p. . 27/1

44101 Podbo any R12,Sb,V 31.12.2010

VAPO, spol. s r.o. Žatecká 660 44184 Podbo any D8,D14,Sb neomezená
KOVOŠROT
GROUP CZ a.s.

Vroutecká
854 44101 Podbo any R12,Sb,V,Z1 31.1.2014

SKLÁDKA
VRBI KA s.r.o. Vrbi ka 44101 Vroutek D1 neomezená

Tomáš Zutis Vidhostice 43982 Vroutek R12,Sb,V 31.12.2010

VODEST, s.r.o. Vidhostická
457 43982 Vroutek N9,S10,Sb,V,Z7 31.10.2014

Obec Blatno sb rný dv r 43001 Blatno D15,R13,S6,Sb,Z1 31.12.2010
AGT-AGROGAST,
s.r.o.

Fermenta ní
st edisko 43901 Blšany R3,R12,Z3 31.12.2010

EV Litvínov s.r.o. 43981 Kryry R12,Sb,V 31.12.2013
Alena Zutisová Pražská 19 43983 Lubenec R12,R13,Sb,V 31.12.2013
Rudolf Sochor .p. 30 43985 Petrohrad R12,Sb,V 31.12.2012

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz

Z ostatních obcí se pak za ízení k nakládání s odpady s platným

povolením nacházejí už jen v Blšanech, kde funguje fermenta ní st edisko

spole nosti AGT-AGROGAST, s.r.o. a dále v obcích Kryry, Petrohrad a Lubenec,

kde r zné soukromé osoby provozují sb rny druhotných surovin a poslední.
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Jedinou obcí Podbo anska, která má povolený sb rný dv r k recyklaci odpad , je

pak Blatno.

3.1.3 Skládka Vrbi ka

Spole nost Skládka Vrbi ka s. r. o. byla založena dne 4. b ezna 1993. Sídlí

v Podbo anech a p edm tem její innosti je podnikání v oblasti nakládání

s odpady a koup  zboží za ú elem jeho dalšího prodeje. Je provozovatelem

nejv tšího za ízení k nakládání s odpady na Podbo ansku – skládky Vrbi ka.

Zárove  provozuje služby spojené se sb rem a svozem komunálního odpadu na

Podbo ansku, Radonicko, M cholupsku [33].

Lokalizace skládky

Samotné t leso skládky, stejn  jako p íjezdová komunikace, manipula ní prostor

pro fyzické p ijetí odpadu, provozní a sociální objekty, váha a mycí rampa s mycím

za ízením leží na pozemcích v k. ú. D ta  (spádová obec m styse Nepomyšl) a

v k. ú. Vrbi ka (spádová obec m sta Vroutku) (viz obr. 3). Skládka je umíst na

v ásti vyt ženého kamenolomu Vrbi ka [23].

Obrázek 3 Lokalizace t lesa skládky Vrbi ka v rámci regionu (skládka je
ozna ena ervenou šipkou)

Zdroj: http://www.skladkavrbicka.cz

Za azení skládky

Skládka je podle zp sobu technického zabezpe ení za azena do skupiny skládek

S-OO3 a je ur ena pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž p ijetí na skládku

nelze hodnotit na základ  volného výluhu (nap . komunální odpad) a pro odpady
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kategorie ostatní odpad, jejichž výluh nep ekra uje limitní hodnoty výluhové t ídy

íslo II a p ílohy . 2, vyhlášky . 294/2005 Sb.

Skládka je provozována dle IPPC, které vydal Krajský ú ad Ústeckého

kraje pod . j. 1300/05/ZPZ/IP-56/SK ze dne 21. 3. 2006.

Skládka Vrbi ka s. r. o. zajiš uje uložení odpad  z okolí Podbo an,

z Radonicka, M cholupska, Žatecka, Rakovnicka a z ásti karlovarského kraje.

Sváží domovní odpad shromaž ovaný v nádobách 110, 120, 240, 770 a 1100 l

dv ma  svozovými vozy. Tento svoz zajiš uje m stysu Nepomyšl a obci Krásný

Dv r a jejich spádovým obcím. Nabízí svoz v r zných asových intervalech i

jednotlivé odvozy nádob. Ro  se na skládku uloží 30 – 40 tisíc tun odpadu [23].

Obrázek 4 Pohled na t leso skládky od manipula ní plochy
Zdroj: autorské foto

asové údaje o provozu skládky

Stavba skládky byla zahájena 26. 5. 1993 a provoz zahájen 15. 7. 1994. Kapacita

úložného prostoru I. etapy skládky byla 129 600 m3. V roce 1999 došlo II. etapou

k rozší ení skládky úpravou dna a svahu o 0,6 ha a celková kapacita se zv tšila

na 180 000 m3 a životnost skládky prodloužila do roku 2005. Úpravou a izolací

stávajících svah  byla vytvo ena III. etapa a celková kapacita skládky byla

zv tšena na 590 000 m3 s p edpokládanou životností do roku 2020

(viz Tabulka 6) [23].
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Tabulka 6 Údaje o etapách provozu a projektované kapacit  skládky Vrbi ka

Údaje o provozu a projektové kapacit  skládky Vrbi ka
Období provozu Projektovaná kapacita

I. etapa 1994 - 2001 129 600 m3

II. etapa 2001 - 2005 50 400 m3

III. etapa 2005 - 2020 270 000 m3

Zdroj: Provozní ád skládky Vrbi ka [23]

Vymezení odpad , pro které je skládka ur ena

Odpady, jež mohou být na skládce skládkovány, pat í do skupiny ostatních

odpad ., nebezpe né odpady nesmí být na skládce skládkovány (viz Tabulka 7)

[33].

Odpady využitelné pro technické zabezpe ení a uzav ení skládky tvo í

max. 25% z celkové hmotnosti, maximáln  však 25% z celkového objemu všech

odpad  uložených na skládce za kalendá ní rok. Pro rekultiva ní vrstvy skládky

lze použít odpady, které musí spl ovat podmínky uvedené v § 13 vyhlášky

. 294/2005 Sb [23].

Tabulka 6 Údaje o etapách provozu a projektované kapacit  skládky Vrbi ka

Katalogové
íslo druhu

odpadu

Název druhu odpadu  Katalogové
íslo druhu

 odpadu

Název druhu odpadu

01 01 01 Odpady z t žby rudných
nerost

 10 13 01 Odpad surovin p ed tepelným
zpracováním

01 01 02 Odpady z t žby nerudných
nerost

 10 13 14 Odpadní beton a betonový kal

01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod
ísly 01 03 04 a 01 03 05

 12 01 04 Úlet neželezných kov

01 03 08 Rudný prach neuvedený pod
íslem 01 03 07

 12 01 05 Plastové hobliny a t ísky

01 04 08 Odpadní št rk a kamenivo
neuvedené pod . 01 04 07

 15 01 02 Plastové obaly

01 04 09 Odpadní písek a jíl  15 01 06 Sm sné obaly

01 04 10 Nerudný prach neuvedený
pod íslem 01 04 07

 15 01 07 Sklen né obaly

01 04 12 Hlušiny a další odpady z
praní a išt ní nerost
neuvedené pod íslem 01 04
07 a 01 04 11

 15 01 09 Textilní obaly
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Pokra ování Tabulka 6

01 04 13 Odpady z ezání a broušení
kamene neuvedené pod
íslem 01 04 07

 16 01 03 Pneumatiky

02 01 04 Odpadní plasty (krom
odpad )

 16 01 19 Plasty

02 06 02 Odpady konzerva ních
inidel

 16 01 20 Sklo

04 01 08 Odpady usní  16 01 22 Sou ástky jinak blíže neur ené

04 01 09 Odpady z úpravy a apretace  17 01 01 Beton

04 02 09 Odpady z kompozitních
tkanin

 17 01 02 Cihly

05 01 17 Asfalt  17 01 03 Tašky a keramické výrobky

07 02 13 Plastový odpad  17 02 02 Sklo

08 02 01 Odpad práškové barvy  17 02 03 Plasty

08 02 02 Vodné kaly obsahující
keramické materiály

 17 03 02 Asfaltové sm si neuvedené
pod íslem 17 03 01

08 02 03 Vodné suspenze obsahující
keramické materiály

 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené
pod íslem 17 05 03

09 01 07 Fotografický film a papír
obsahující st íbro nebo
slou eniny st íbra

 17 05 06 Vyt žená hlušina neuvedená
pod íslem 17 05 05

09 01 08 Fotografický film a papír
neobsahující st íbro

 17 05 08 Št rk ze železni ního svršku
neuvedený pod . 17 05 07

09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití
bez baterií

 17 06 04 Izola ní materiál neuvedený
pod ísly 17 06 01 a 17 06 03

10 01 01 Škvára a struska a kotelní
prach

 17 09 04 Sm sné stavební a demoli ní
odpady neuvedené pod ísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí  18 01 04 Odpady, na jejichž sb r a
odstra ování nejsou kladeny
požadavky

10 01 25 Odpady ze skladování a z
ípravy paliva pro tepelné

elektrárny

 19 05 01 Nezkompostovaný podíl
komunálního nebo podobného
odpadu

10 02 01 Odpady ze zpracování
strusky

 19 04 01 Vitrifikovaný odpad

10 02 02 Nezpracovaná struska  19 08 01 Shrabky z eslí

10 09 06 Licí formy a jádra neuvedená
pod íslem 10 09 05

 19 09 04 Upot ebené aktivní uhlí
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Pokra ování Tabulka 6

10 09 08 Licí formy a jádra neuvedená
pod íslem 10 09 07

 20 01 02 Sklo

10 10 06 Licí formy a jádra neuvedená
pod íslem 10 10 05

 20 01 10 Od vy

10 11 03 Odpadní materiály na bázi
skelných vláken

 20 01 11 Textilní materiály

10 11 12 Odpadní sklo neuvedené
pod íslem 10 11 11

 20 02 02 Zemina a kameny

10 11 14 Kaly z lešt ní a broušení
skla neuvedené pod íslem
10 11 13

 20 02 03 Jiný bilogicky nerozložitelný
odpad

10 12 01 Odpadní keramické hmoty
ed tepelným zpracováním

 20 03 01 Sm sný komunální odpad

10 12 03 Úlet a prach  20 03 02 Odpad z tržiš

10 12 06 Vy ezané formy  20 03 03 Uli ní smetky

10 12 08 Odpadní keramické zboží
(po tepelném zpracování)

 20 03 06 Odpad z išt ní kanalizace

10 12 12 Odpady z glazování
neuvedené pod . 10 12 11

 20 03 07 Objemný odpad

Zdroj: http://www.skladkavrbicka.cz

Využívání skládkového plynu

V roce 2008 skládka Vrbi ka zahájila spalování bioplynu, p i kterém zárove

vyrábí elektrickou energii.

Obrázek 5 Pohled na kogenera ní jednotku pro využití skládkového plynu
Zdroj: autorské foto
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Zajímavý projekt realizovalo vedení skládky se spole ností, která se zabývá

výrobou energie z obnovitelných zdroj . P i spalování vzniká i teplo, které zatím

na skládce nedokáží využít. Uvažují nap íklad o výstavb  skleník  nebo suši ek

na d evo [24].

Obrázek 6 Pohled do útrob  kogenera ní jednotky pro využití skládkového
plynu

Zdroj: autorské foto

V ásti skládky vzniklo dvanáct devítimetrových vrt . Z t ch je plyn ze

skládky vysáván p ímo do motoru, který jeho spalováním vyrábí elekt inu.

Hodinový výkon (asi 100 kW) by sta il na spot ebu menší obce [23, 24].

3.1.4 Produkce odpad  na Podbo ansku v letech 2003–2008 dle
množství

Odpady z geologického pr zkumu, t žby, úpravy a dalšího zpracování

nerost  a kamene (kategorie 01)

Odpady kategorie 01 nebyly na Podbo ansku produkovány do roku 2007. V roce

2007 bylo vyprodukováno 10,96 t odpad  z t žby rudných surovin (kód odpadu

010101), v roce 2008 pak 0,57 t odpadního písku a jílu (kód 010409) [8].

Vzhledem k tomu, že se v obou p ípadech jednalo o odpady p evzaté, jež byly

následn  uloženy na skládce, lze dovodit, že se jednalo o p ípad, kdy byly inertní

odpady využity pro rekultivaci té ásti skládky Vrbi ka, která se blíží ke konci své

životnosti. Jiné odpady z této kategorie nebyly na Podbo ansku produkovány

(viz Tabulka 7).
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Tabulka 7 Produkce odpad  kategorie 01 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 01 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]

Odpad Kate Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

B00 0,000 0,000 0,000 0,000 10,960 0,000
010101  O

BD1 0,000 0,000 0,000 0,000 10,960 0,000
B00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,570

010409  O
BD1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,570

Zdroj: ISOH

Odpady ze zem lství, zahradnictví, rybá ství, lesnictví, myslivosti a

z výroby a zpracování potravin (kategorie 02)

Zatímco p edchozí kategorie odpad  není na Podbo ansku tém  zastoupena,

kategorie 02 je v regionu jednou z nejproduktivn jších (viz Graf 1). Nejvíce odpad

z této kategorie bylo vyprodukováno v roce 2003, p emž nejv tší zastoupení m li

odpady s kódem 020103 a 020106, tedy odpady z rostlinných pletiv a zví ecí trus,

mo  a hn j (v etn  zne išt né slámy), kapalné odpady, soust ované odd len

a zpracovávané mimo místo vzniku.

ODPADY ZE ZEM LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ STVÍ, LESNICTVÍ,
MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN (KATEGORIE 02)
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Graf 1 Produkce odpad  z kategorie 02 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Vzhledem k tomu, že v roce 2003 tvo ily odpady s kódem 020106 p es

82 % kategorie 02, je výrazný pokles produkce odpad  v této kategorii v roce 2004

pravd podobn  zp sobený zánikem mnoha velkých chov  hospodá ských zví at
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na Podbo ansku. Mírný nár st v roce 2007 pak lze uvést do souvislostí

s navýšením stavu skotu bez tržní produkce mléka souvisejícím s novými

dotacemi v rámci Programu rozvoje venkova pro roky 2007–2013 (viz Tabulka 8).

Tabulka 8 Produkce odpad  kategorie 02 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 02 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 22,8 7,8 7,2 6,2 1054,0 2,2 020102 O
 AN3 22,8 7,8 7,2 6,2 1054,0 2,2
 A00 4799,7 2504,4 3368,6 5881,8 9355,0 9620,0
 AN3 39,7 34,4 18,6 71,8 4700,0 3200,0
 AR10  3360,0 2470,0 3350,0 5810,0 4655,0 6420,0
 AR3 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 B00 2660,0 1656,0 2305,0 4135,0 3873,0 0,0

 020103 O

 BR3 2660,0 1656,0 2305,0 4135,0 3873,0 0,0
 A00  35976,5 16758,1 10257,0 12750,0 14473,0 14759,0
 AN3  10124,5 1292,1 1470,0 0,0 0,0 0,0 020106 O
 AR10  25852,0 15466,0 8787,0 12750,0 14473,0 14759,0
 A00 0,5 0,8 0,0 0,4 1,3 1,1
 AN3 0,5 0,8 0,0 0,4 1,3 1,1 020108 N
 AN5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 A00 85,0 11,9 56,1 109,1 126,9 92,4
 AN3 85,0 11,9 56,1 109,1 22,3 0,0 020110 O
 AN5 0,0 0,0 0,0 0,0 104,7 92,4
 A00 34,0 82,7 45,1 31,2 29,0 67,1 020202 O
 AN3 34,0 82,7 45,1 31,2 29,0 67,1
 A00 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 AN3 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 B00 11,5 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0

 020203 O

 BD1 11,5 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0
 A00 2,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 020204 O
 AN3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0

Zdroj: ISOH

Odpady ze zpracování d eva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a

lepenky (kategorie 03)

Odpady z této kategorie byly na Podbo ansku produkovány tém  po celé

sledované období, výrazný nár st jejich produkce lze však zaznamenat až v roce

v roce 2005 (necelých 141 t). V roce 2006 produkce odpad  kategorie 03 vzrostla

na tém  dvojnásobné množství (na 265 t), v roce 2007 produkce op t klesla na

množství odpovídající zhruba roku 2005, v roce 2008 se tyto odpady na

Podbo ansku již neobjevily. Ve všech letech se jednalo o odpady p evzaté, nejvíce
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bylo vyprodukováno odpadní k ry a korku – tento odpad byl ve své kategorii

nejvíce zastoupen ve všech letech (viz Graf 2, Tabulka 9).

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ D EVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU,
CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY (KATEGORIE 03)
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Graf 2 Produkce odpad  z kategorie 03 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Tabulka 9 Produkce odpad  kategorie 03 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 03 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 B00 0,0 1,0 140,0 265,0 190,0 0,0030101 O
 BR3 0,0 1,0 140,0 265,0 190,0 0,0
 A00 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0030199 O
 AN3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
 B00 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0030308 O
 BN3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zdroj: ISOH

Odpady z kožed lného, kožešnického a textilního pr myslu (kategorie 04)

Odpady z kožed lného, kožešnického a textilního pr myslu pat í na Podbo ansku

mezi st edn  produkované odpady (viz Graf 3). V roce 2003 byly nej ast ji

produkovanými odpady v této kategorii odpady z kompozitních tkanin

(impregnované tkaniny, elastomer, plastomer), v roce 2004 barviva a pigmenty

obsahující nebezpe né látky, stejn  jako pak v dalších letech.

Zajímavým faktem je, že zatímco v letech 2003, 2004 a 2006 bylo

zastoupení odpad  z kompozitních tkanin a odpad  z barviv a pigment  tém
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shodné, v letech 2005, 2007 a 2008 tvo ili nebezpe né odpady (barviva a

pigmenty) p es 90 % všech produkovaných odpad  v této kategorii

(viz Tabulka 10).

ODPADY Z KOŽED LNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO
PR MYSLU (KATEGORIE 04)
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Graf 3 Produkce odpad  z kategorie 04 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Tabulka 10 Produkce odpad  kategorie 04 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 04 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
 AN3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
 B00 65,4 65,4 0,0 65,4 7,8 0,0

040209 O

 BD1 65,4 65,4 0,0 65,4 7,8 0,0
 A00 58,0 77,0 75,0 74,0 59,0 48,5 040216 N
 AN3 58,0 77,0 75,0 74,0 59,0 48,5
 A00 2,0 4,1 2,1 2,0 3,2 2,6
 AN3 2,0 4,1 2,1 2,0 3,2 2,6
 B00 18,8 18,8 0,0 18,8 0,0 0,0

040222 O

 BD1 18,8 18,8 0,0 18,8 0,0 0,0
Zdroj: ISOH

Odpady ze zpracování ropy, išt ní zemního plynu  a z pyrolytického

zpracování uhlí (kategorie 05)

Odpady z této kategorie byly na Podbo ansku zaevidovány v malém množství

pouze v roce 2004, kdy se jednalo o kaly ze dna nádrží na ropné látky, a v roce
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2006, kdy šlo o ropné kaly z údržby za ízení. Jednalo se vždy o nebezpe né

odpady (viz Tabulka 11).

Tabulka 11 Produkce odpad  kategorie 05 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 05 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 0,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0050103 N
 AN3 0,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 114,0 0,0050106 N
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 114,0 0,0

Zdroj: ISOH

Odpady z anorganických chemických proces  (kategorie 06)

Také odpady této kategorie pat í na Podbo ansku k t m mén  b žným. Nejvyšší

produkce t chto odpad  byla v letech 2005 – 2007, p ed rokem 2005 a po roce

2007 je produkce t chto odpad  minimální (viz Graf 4).

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCES
(KATEGORIE 06)
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Graf 4 Produkce odpad  z kategorie 06 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Nej ast ji evidovaným odpadem v této kategorii jsou kaly z išt ní

odpadních vod v míst  jejich vzniku obsahující nebezpe né látky, tedy

nebezpe ný odpad. Tyto odpady pat ily mezi nejprodukovan jší v letech 2003 –

2007, kdy tvo ily vždy tém  až 90 % všech odpad  z této kategorie. V roce 2007

však na produkci odpad  z kategorie 06 výrazn  vzrostl podíl dalšího
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nebezpe ného odpadu – kyseliny chlorovodíkové, které bylo v roce 2007

vyprodukováno 20 t. V roce 2008 nastal výrazný pokles v produkci t chto odpad ,

navíc d íve velmi etné kaly z išt ní odpadních vod byly v tomto roce

produkovány jen v minimálním množství (1,5 t), oproti nov  se objevivším

odpad m obsahujícím jiné t žké kovy, jež v roce 2008 p edstavovaly tém  90 %

produkce odpad  z kategorie 06. Tuto zm nu lze pravd podobn  od vodnit jiným

za azením téhož odpadu r znými p vodci (podrobn ji viz Tabulka 12).

Tabulka 12 Produkce odpad  kategorie 06 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 06 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0060101 N
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0060102 N
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0
 A00 1,0 2,2 1,9 0,9 0,4 0,4060314 O
 AN3 1,0 2,2 1,9 0,9 0,4 0,4
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5060405 N
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5
 A00 2,3 29,0 88,5 109,6 76,1 1,5060502 N
 AN3 2,3 29,0 88,5 109,6 76,1 1,5

Zdroj: ISOH

Odpady z organických chemických proces  (kategorie 07)

Oproti p edchozí kategorii odpad  je odpad  z této kategorie na Podbo ansku

produkováno podstatn  více. Od roku 2003 trend v produkci odpad  z organických

proces  vzr stal, v roce 2005 dosáhl vrcholu a od roku 2005 až do roku 2008

postupn  a významn  klesá (viz Graf 5).

Hodnotíme-li situaci v produkci odpad  z organických proces  detailn

podle jednotlivých druh  odpad , m žeme vysledovat, že nejproduktivn jším

druhem odpadu v této kategorii jsou jednozna  odpady s kódem 070213 –

plastové odpady ze skupiny odpad  z výroby, zpracování, distribuce a používání

plast , syntetického kau uku a syntetických vláken. Tyto odpady ve sledovaném

období tvo ily tém  90 % všech odpad  produkovaných v této kategorii (viz

Tabulka 13).

Sledujeme-li i zp soby nakládání s t mito odpady, pak v každém roce

vyjma roku 2008 tém  95 % tvo ili v kategorii 070213 odpady p evzaté, minimum
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bylo odpad  vlastních, vyprodukovaných p ímo v území. V roce 2008 jsou pak už

v daném druhu odpad  evidovány pouze odpady p evzaté (viz Tabulka 13).

Tabulka 13 Produkce odpad  kategorie 07 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 07 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 21,020 29,890 18,730 4,907 2,601 0,000
 AN3 21,020 29,890 18,730 4,907 2,601 0,000
 B00  156,750 156,750 257,790 156,750 131,710 91,231
 BD1  156,750 156,750 257,790 156,750 131,710 91,731

 070213 O

 BN30  198,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500
 A00 10,700 3,920 0,000 0,000 0,000 0,000
 AN3 8,700 3,920 0,000 0,000 0,000 0,000 070299 O
 AN5 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 070704 N
 AN3 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Zdroj: ISOH

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCES  (KATEGORIE 07)
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Graf 5 Produkce odpad  z kategorie 07 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nát rových hmot

(barev, lak  a smalt ), lepidel, t snících materiál  a tiska ských barev

(kategorie 08)

Co do množství pat í produkce odpad  v této kategorii na Podbo ansku mezi

st ední. Jak patrno z grafu svého vrcholu dosáhla produkce t chto odpad  v roce
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2004, kdy se jich na Podbo ansku vyprodukovalo tém  590 tun. V roce 2005

produkce odpad  z kategorie 08 prudce poklesla na t etinovou hodnotu oproti

hodnotám z roku 2004, od té doby se více mén  drží na stejné úrovni, v roce 2008

pak poklesla pod 100 tun odpad  za rok (viz Graf 6).

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ
NÁT ROVÝCH HMOT (BAREV, LAK  A SMALT ), LEPIDEL, T SNICÍCH

MATERIÁL  A TISKA SKÝCH BAREV (KATEGORIE 08)
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Graf 6 Produkce odpad  z kategorie 08 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

i podrobn jší analýze této kategorie odpad  zjistíme, že nejvíce

zastoupeným ostatním odpadem jsou vodné suspenze obsahující keramické

materiály následovány vodními kaly obsahujícími keramické materiály. Dominantní

zastoupení t chto odpad  se projevuje do roku 2004, po roce 2004 druhý výše

jmenovaný odpad nahrazují na jeho míst  nebezpe né odpady 080111 Odpadní

barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky. Podíl

nebezpe ných odpad  na produkci této odpadové kategorie se postupn  od roku

2005 zvyšoval, až nakonec roce 2008 tvo ily nebezpe né odpady 100 %

produkce. V roce 2006 byla produkce vodných kal  obsahujících keramické

materiály již tém  shodná s produkcí odpadních barev a lak , v roce 2007 již pak

ostatní odpady v této kategorii nejsou v bec vykazovány a prvenství p evzali

odpady 080111 následovány odpady 080409 odpadní lepidla a t snicí materiály

obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky. V roce 2008 pak

odpadní barviva s kódem 080111 tvo ily více jak 97 % odpad  kategorie 08

(viz Tabulka 14).
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Tabulka 14 Produkce odpad  kategorie 08 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 08 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 38,96 35,17 36,07 50,61 79,82 72,62
 AN3 38,93 35,17 35,02 50,25 79,82 72,62
 AN5 0,40 0,00 1,05 0,36 0,00 0,00
 B00 33,22 31,76 29,47 22,38 24,80 14,07
 BN3 33,22 31,76 29,47 22,38 24,80 14,07

080111 N

 C00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 A00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00080112 O
 AN3 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 A00 3,64 4,16 2,26 3,38 1,63 0,00
 AN3 3,62 4,08 2,23 3,21 0,34 0,00
 AN5 0,02 0,08 0,03 0,17 1,29 0,00
 C00 0,08 0,61 0,01 0,14 0,21 1,59
 CN3 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 1,50

080117 N

 CN5 0,08 0,51 0,01 0,04 0,21 0,09
 A00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00080312 N
 AN3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
 A00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00080317 N
 AN3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
 A00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00080318 O
 AN3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 A00 72,48 89,89 0,00 0,00 0,00 0,00
 AN3 72,48 89,89 0,00 0,00 0,00 0,00
 B00 28,81 28,81 0,00 28,81 0,00 0,00

080202 O

 BD1 28,81 28,81 0,00 28,81 0,00 0,00
 A00 108,44 318,64 21,99 0,00 0,00 0,00
 AN3 108,44 318,64 21,99 0,00 0,00 0,00
 B00 80,23 80,23 93,99 80,23 0,00 0,00

080203 O

 BD1 80,23 80,23 93,99 80,23 0,00 0,00
 A00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00080308 O
 AN3 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 A00 0,00 0,29 0,46 0,69 66,00 0,35080409 N
 AN3 0,00 0,29 0,46 0,69 66,00 0,35

Zdroj: ISOH

Vývojový trend v této oblasti jednozna  souvisí s ukon ením innosti

lubenecké porcelánky a omezením innosti podbo anské kerami ky (pokles

produkce odpad  080203 a 080202) a se zahájením innosti výrobny volant

TRW Volants s. r. o. v Podbo anech (nár st odpadních lepidel).
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Odpady z fotografického pr myslu (kategorie 09)

Tato kategorie byla na Podbo ansku vykazována pouze v roce 2003, kdy zde bylo

vyprodukováno 0,1 t vodných roztok  vývojek a aktivátor  (kód 090101) a 0,1 t

roztok  ustalova  (kód 090104) (viz Tabulka 15).

Tabulka 15 Produkce odpad  kategorie 09 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 09 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 090101  N
 AN3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 A00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 090104  N
 AN3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zdroj: ISOH

V dalších letech už tyto odpady na Podbo ansku vykazovány nebyly, což

patrn  souvisí s faktem, že jediná fotoslužba v Podbo anech p ešla z klasické

výroby fotek na fotografii digitální a v tší zakázky byly ešeny zadáním externím

firmám.

Odpady z tepelných proces  (kategorie 10)

Produkce odpad  z tepelných proces  pat í na Podbo ansku mezi jednu

z nejv tších. Množství odpadu ve sledovaném období je více mén  až na menší

výkyvy v roce 2005 stále stejné a pohybuje se bu  t sn  pod nebo t sn  nad

hranicí 4000 t odpadu za rok (viz Graf 7).

Odpadem nej ast ji produkovaným je odpad s kódem 101112 Odpadní

sklo neuvedené pod íslem 10 11 11, kterého se v jednotlivých letech

vyprodukovalo jednozna  nejvíce – od 2500 t do necelých 3000 t b hem

sledovaného období. Po odpadním skle jsou nej ast ji produkovanými odpady

kaly z lešt ní a broušení skla neuvedené pod íslem 10 11 13 (kód odpadu

101114) – tyto odpady p edstavovali v letech 2003–2008 produkci zhruba okolo

20 %. Nejvíce se jich vyprodukovalo v roce 2003 (796 t), nejmén  v roce 2005

(543 t). T etí místo v produkci odpad  této kategorie zaujímají ve všech letech

odpadní keramické hmoty p ed tepelným zpracováním (kód 101201) (viz

Tabulka 16).

Jak odpady z výroby skla, tak odpady z výroby keramických hmot souvisí

s inností výrobního podniku AGC Flat Glass Czech a.s. v Kryrech, tak s inností
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keramických závod  Lasselsberger v Podbo anech, které v regionu fungují po celé

sledované období a výrobu výrazn ji neutlumovali ani na po átku ekonomické

krize v roce 2008.

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCES  (KATEGORIE 10)
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Graf 7 Produkce odpad  z kategorie 10 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Tabulka 16 Produkce odpad  kategorie 10 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie10 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

A00 127,66 64,65 15,63 23,06 0,00 8,19
AN3 118,66 64,65 15,63 23,06 0,00 8,19
AN5 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B00 213,17 213,17 15,63 213,17 0,00 37,78
BD1 213,17 213,17 15,63 213,17 0,00 37,78
C00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 100101 O

CN3 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A00 4,70 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
AN3 4,70 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
B00 23,97 23,97 0,00 23,97 13,87 3,04

 100102 O

BD1 23,97 23,97 0,00 23,97 13,87 3,04
A00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AN3 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B00 2,75 2,75 0,00 2,75 0,00 0,00

 100123 O

BD1 2,75 2,75 0,00 2,75 0,00 0,00
B00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,39101103 O
BD1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,39
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Pokra ování Tabulka 16

A00 2378,68 2080,86 2278,66 2669,87 2715,41 2949,24
AN3 2378,68 2080,86 2278,66 2669,87 2715,41 2949,24
B00 121,64 121,64 182,29 121,64 0,00 0,00

101112 O

BD1 121,64 121,64 182,29 121,64 0,00 0,00
A00 390,46 327,79 312,50 317,87 327,66 330,24
AN3 390,46 327,79 312,50 317,87 327,66 330,24
B00 405,88 405,88 230,75 405,88 327,72 308,87

 101114 O

BD1 405,88 405,88 230,75 405,88 327,72 308,87
A00 128,00 103,50 128,00 66,82 202,84 199,96
AN3 128,00 103,50 128,00 66,82 177,84 183,46
AN5 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 16,50
B00 128,00 128,00 142,00 128,00 177,84 208,46
BD1 128,00 128,00 142,00 128,00 177,84 208,46
C00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

 101201 O

CN3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
A00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00101206 O
AN3 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
A00 0,00 1,35 0,00 0,76 0,00 0,00101211 N
AN3 0,00 1,35 0,00 0,76 0,00 0,00

Zdroj: ISOH

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kov  a

jiných materiál  a z hydrometalurgie neželezných kov  (kategorie 11)

Tato kategorie odpad  není na Podbo ansku p íliš zastoupena. Její produkci

žeme zaznamenat pouze v letech 2003–2004, v letech 2005–2007 tyto odpady

na Podbo ansku nenajdeme, nízká produkce je pak vykázána ješt  v roce 2008

(2,2 t). Nejvíce t chto odpad  bylo vyprodukováno v roce 2004 (5,8 t), nejmén

v roce 2003 (0,4 t) (viz Graf 8).

Tabulka 17 Produkce odpad  kategorie 11 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 11 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 0,000 2,860 0,000 0,000 0,000 0,000
 AN3 0,000 2,860 0,000 0,000 0,000 0,000
 B00 0,000 2,860 0,000 0,000 0,000 0,000

110108 N

 BN3 0,000 2,860 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,220110109 N
 AN3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,220
 A00 0,206 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000
 AN3 0,064 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000
 AN5 0,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

110198 N

 C00 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Zdroj: ISOH
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V roce 2003 byl jediným odpadem produkovaným v této kategorii

nebezpe ný odpad za azený pod kódem 110198 Jiné odpady obsahující

nebezpe né látky. V roce 2004 byl tento odpad také produkován, první místo

v produkci odpad  kategorie 11 však pat ilo kal m z fosfátování (kód 110108).

V roce 2008 pak veškerá produkce t chto odpad  spadla pod kód 110109 Kaly a

filtra ní kolá e obsahující nebezpe né látky (viz Tabulka 17).

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH
ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁL  A Z HYDROMETALURGIE

NEŽELEZNÝCH KOV  (KATEGORIE 11)
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Graf 8 Produkce odpad  z kategorie 11 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Odpady z tvá ení a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kov  a plast

(kategorie 12)

Odpady z této kategorie jsou na Podbo ansku produkovány v pom rn  velkém

množství – v pomyslném žeb ku odpad  jim pat í místo kolem 9. pozice. Svojí

maximální produkce dosáhla tato kategorie v roce 2004, kdy na Podbo ansku bylo

v této kategorii evidováno 1521 t odpadu. Po propadu v letech následujících

(v roce 2006 bylo vyprodukováno jen 679 t t chto odpad , tedy necelá polovina

stavu v roce 2005) se produkce odpad  kategorie 12 v roce 2008 op t p iblížila

svému maximu (1314 t odpadu) (viz Graf 9).

i podrobn jším pohledu na tuto kategorii zjistíme, že nej ast ji

produkovaným odpadem až do roku 2007 jsou prací vody (kód 120301), které

v letech 2003–2007 tvo ily v pr ru více jak 70 % všech odpad
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vyprodukovaných v této kategorii. V roce 2007 se tento trend m ní a mezi odpady

z kategorie 12 za ínají p evládat plastové hobliny a t ísky (kód 120105),

následované pracími vodami (kód 120301) a pilinami a t ískami železných kov

(120101). V roce 2008 se pak na první místo v produkci dostávají odpadní ezné

emulze a roztoky neobsahující halogeny (kód 120109) s 590 tunami

vyprodukovaného odpadu, následují plastové hobliny a t ísky a prací vody.

Produkce nebezpe ných odpad  tak v této kategorii b hem sledovaného období

výrazn  vzrostla (viz Tabulka 18).

ODPADY Z TVÁ ENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ
ÚPRAVY KOV  A PLAST  (KATEGORIE 12)
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Graf 9 Produkce odpad  z kategorie 12 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Tabulka 18 Produkce odpad  kategorie 12 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 12 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00  171,268 197,670 75,080 67,240 118,140 0,000
 AN3  167,270 197,670 75,080 67,240 118,140 0,000
 AN5 1,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 AN7 3,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 120101 O

 C00 1,121 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 19,113 12,140 13,870 6,380 4,060 8,220
 AN3 18,060 12,140 13,870 6,380 4,060 8,220
 AN5 2,516 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 120102 O

 C00 1,464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Pokra ování Tabulka 18

 A00 0,898 1,558 0,590 0,360 1,031 0,000
 AN3 0,898 1,558 0,590 0,360 1,031 0,000
 B00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000

 120103 O

 BN3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000
 A00 19,520 477,399 0,000 0,000 388,701 395,552
 AN3 19,520 477,399 0,000 0,000 388,701 271,154
 AN7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 124,398
 B00 51,900 51,900 1,210 51,900 0,000 0,000

 120105 O

 BD1 51,900 51,900 1,210 51,900 0,000 0,000
 A00 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120107 N
 AN3 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 16,678 12,680 10,800 6,400 89,650 590,660
 AN3 16,620 12,680 10,800 6,400 89,650 590,660
 AN5 0,164 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 B00 0,000 231,820 0,000 0,000 0,000 0,000
 BD9 0,000 231,820 0,000 0,000 0,000 0,000

 120109 N

 C00 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,550 0,470 0,660 1,390 1,080 0,482
 AN3 0,550 0,470 0,295 1,390 1,080 0,482 120121 O
 AN5 0,000 0,000 0,365 0,000 0,000 0,000
 A00  681,000 536,000 768,000 546,000 158,000 320,000
 AD9  678,000 536,000 768,000 546,000 120,000 320,000 120301 N
 AN3 3,000 0,000 0,000 0,000 38,000 0,000

Zdroj: ISOH

Odpady olej  a odpady kapalných paliv (krom  jedlých olej  a odpad

uvedených ve skupinách 05, 12 a 19) (kategorie 13)

Kategorii 13 pat í v po adí nejproduktivn jších kategorií odpadu n které ze

st edních míst. Nejvíce bylo odpad  z této kategorie vyprodukováno v roce 2003

(273 t), nejmén  v roce 2006 (84 t). Pr rná produkce t chto odpad  b hem let

2003–2008 inila o n co málo více než 165 t odpadu ro . Až na výkyv v roce

2006 tak byla pom rn  stabilní (viz Graf 10).
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ODPADY OLEJ  A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROM  JEDLÝCH
OLEJ  A ODPAD  UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)

(KATEGORIE 13)
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Graf 10 Produkce odpad  z kategorie 13 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Tabulka 19 Produkce odpad  kategorie 13 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 13 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 B00 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130105 N
 BD9 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,230 3,800 1,000 0,000 0,000 0,000
 AN3 0,230 3,800 1,000 0,000 0,000 0,000
 B00 0,000 3,800 1,000 0,000 0,000 0,000

 130110 N

 BN3 0,000 3,800 1,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,390 0,800 0,712 0,760 0,000 0,000 130111 N
 AN3 0,390 0,800 0,712 0,760 0,000 0,000
 A00 0,100 0,210 0,000 0,500 0,640 0,200 130113 N
 AN3 0,100 0,210 0,000 0,500 0,640 0,200
 A00 6,733 2,830 3,220 0,750 0,000 0,000
 AN3 6,133 2,830 3,220 0,750 0,000 0,000
 AR1 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 B00 1,170 0,800 1,900 0,250 0,000 1,670

 130205 N

 BN3 1,170 0,800 1,900 0,250 0,000 1,670
 A00 0,690 0,600 0,204 0,718 0,000 0,000 130206 N
 AN3 0,690 0,600 0,204 0,718 0,000 0,000
 A00 38,569 34,070 17,359 22,346 16,738 12,733
 AN3  36,556 30,410 12,219 12,376 11,870 12,064
 AN5 1,863 3,660 5,140 9,970 4,868 0,669
 AR9 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 C00 2,980 0,650 4,280 8,670 10,540 4,763
 CN3 2,600 0,600 0,600 8,100 9,970 4,050

 130208 N

 CN5 0,380 0,050 3,680 0,570 0,570 0,713
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Pokra ování Tabulka 19

 A00 64,350 73,410 24,895 35,580 23,200 85,400
 AN3 61,650 73,110 23,795 27,580 23,200 85,200
 AN5 2,700 0,300 1,100 8,000 0,000 0,200
 C00 0,000 2,700 0,300 1,100 9,100 9,100
 CN3 0,000 2,700 0,000 0,000 0,000 2,500

 130502 N

 CN5 0,000 0,000 0,300 1,100 9,100 6,600
 A00 22,500 2,660 11,450 3,990 13,200 28,580 130503 N
 AN3 22,500 2,660 11,450 3,990 13,200 28,580
 A00 0,200 0,400 0,500 3,200 92,400 5,730 130507 N
 AN3 0,200 0,400 0,500 3,200 92,400 5,730
 A00 0,136 0,000 0,187 0,170 0,170 0,000 130701 N
 AN3 0,136 0,000 0,187 0,170 0,170 0,000
 A00 0,000 0,000 2,125 0,000 0,000 0,000 130702 N
 AN3 0,000 0,000 2,125 0,000 0,000 0,000
 A00 5,680 0,000 1,710 6,000 4,000 0,300
 AD9 5,500 0,000 1,500 6,000 0,000 0,300
 AN3 0,180 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000
 AN5 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000
 B00  126,000 26,930 94,500 0,000 0,000 0,000
 BD9  126,000 26,930 94,500 0,000 0,000 0,000
 C00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000

 130802 N

 CD9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000
 A00 0,425 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130899 N
 AN3 0,425 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Zdroj: ISOH

Podrobíme-li tuto kategorii podrobn jšímu rozboru, pak shledáme, že

produkce jednotlivých druh  odpad  uvnit  kategorie významn  kolísá. V roce

2003 byly nej ast ji produkovaným odpadem odpady ze skupiny Odpadní oleje,

konkrétn  pak odpady s kódem 130802 Jiné emulze (tém  132 t). V roce 2004

však produkce t chto odpad  klesla na necelých 27 t a na prvním míst  je

nahradily odpady s kódem 130502 Kaly z odlu ova  oleje s produkcí 76 t. V roce

2005 produkce jiných emulzí vzrostla na 96 t a tyto odpady se tak op t staly

nejprodukovan jšími ve své kategorii v regionu. Kaly z odlu ova  oleje klesly na

druhé místo s 25 t t sn  následovány odpady s kódem 130208 Jiné motorové,

evodové a mazací oleje (necelých 22 t). V roce 2006 se na prvních t ech

místech objevily stejné odpady jako v roce 2005, jen ve zm ném po adí –

nejvíce se vyprodukovalo kal  z odlu ova  olej  (36 t), ze t í výše jmenovaných

pak bylo nejmén  jiných emulzí (6t). V roce 2007 vstupuje mezi nejprodukovan jší

odpady nový odpad s kódem 130507 Zaolejovaná voda z odlu ova  oleje, jenž je

v roce 2007 nejprodukovan jším z odpad  kategorie 13. V roce 2008 pak pat í

prvenství op t odpad m 130502 (Kaly z odlu ova  oleje) (viz Tabulka 19).
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Odpady organická rozpoušt dla, chladící a hnací média (krom  odpad

uvedených ve skupinách 07 a 08) (kategorie 14)

Odpady z kategorie 14 nepat í na Podbo ansku mezi nej ast ji evidované, jejich

množství zaznamenané v regionu je minimální. Nejvíce bylo t chto odpad  ve

sledovaném asovém období vyprodukováno v roce 2003, kdy byla ohlášena

produkce 5,9 t t chto odpad . V roce 2005 pak produkce klesla na 0,5 t za rok a

na této úrovni se drží až do roku 2008 (viz Graf 11).

Ze skupiny 1406 Odpadní z organická rozpoušt dla, chladicí média a

hnací média rozprašova  p n a aerosol  byly nej ast ji produkovány odpady

s kódem 140603 Jiná rozpoušt dla a sm si rozpoušt del. V roce 2005 se k t mto

odpad m p idaly odpady 140605 Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní

rozpoušt dla. Produkce obou druh  odpad  byla vyrovnaná. V roce 2006–2007

byly produkovány pouze Jiná rozpoušt dla a sm si rozpoušt del, v roce 2008 pak

op t ob  výše zmín né skupiny, p emž produkce Kal  nebo pevných odpad

byla o n co málo vyšší než produkce odpad  s kódem 140603 (viz Tabulka 20).

ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠT DLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA
(KROM  ODPAD  UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)

(KATEGORIE 14)
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Graf 11 Produkce odpad  z kategorie 14 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH
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Tabulka 20 Produkce odpad  kategorie 14 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 14 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000140602 N
 AN3 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 3,325 0,427 0,080 0,540 0,515 0,140
 AN3 3,325 0,427 0,080 0,540 0,515 0,140
 B00 2,460 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000

 140603 N

 BN3 2,460 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,148 0,129 0,096 0,000 0,000 0,225 140605 N
 AN3 0,148 0,129 0,096 0,000 0,000 0,225

Zdroj: ISOH

Odpadní obaly, absorp ní inidla, istící tkaniny, filtra ní materiály a

ochranné od vy jinak neur ené (kategorie 15)

Odpady z kategorie 15 pat í na Podbo ansku k t m, jenž jsou ro  produkovány

v tisících tun. V pomyslném žeb ku odpad  zaujímají 5. – 6. pozici v objemu

produkce. Produkce t chto odpad  v jednotlivých letech byla vícemén  stabilní,

pohybovala se od 3200 tun do necelých 5000 tun odpadu za rok. Nejvíce odpad

bylo vyprodukováno v roce 2007, kdy bylo ohlášeno 4916 tun t chto odpad .

Nejmén  produktivní v této kategorii byl rok 2008 s produkcí 3132 t (viz Graf 12).

ODPADNÍ OBALY; ABSORP NÍ INIDLA, ISTICÍ TKANINY, FILTRA NÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ OD VY JINAK NEUR ENÉ (KATEGORIE 15)
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Graf 12 Produkce odpad  z kategorie 15 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH
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Mezi nej ast ji uvád né odpady v této kategorii pat í odpady skupiny 1501

Obaly (v etn  odd len  sbíraného komunálního obalového odpadu), konkrétn

pak odpady s kódem 150106 Sm sné obaly. Tyto obaly tvo ily b hem let 2003 –

2007 vždy zhruba polovinu všech odpad  vyprodukovaných v této kategorii.

V roce 2008 se pak produkce t chto sm sných obal  v podstat  rovnala produkci

plastových obal  (kód 150102) – t ch bylo v roce 2008 vyprodukováno bezmála

1188 tun, sm sných obal  bylo v roce 2008 1133 tun (viz Tabulka 21).

Plastové obaly v bec v letech 2003 – 2007 p edstavovaly druhou

nejprodukovan jší skupinu obal  ze skupiny 15, vyjma roku 2003, kdy druhou

pozici zaujaly papírové a lepenkové obaly (kód 150101). Ty jinak v letech 2004–

2008 pat ily mezi 3. nej ast ji t íd nou komoditu. Na dalších pozicích se druhy

odpad  v jednotlivých letech m nily, avšak nikoliv dramaticky – na dalších ty ech

pozicích se st ídali Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito

látkami zne išt né (kód 150110), D ev né obaly (kód 150103) a nebezpe né

odpady Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn  olejových filtr  jinak blíže

neur ených), isticí tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými látkami

(kód 150202). Vyjma roku 2003 si tyto nebezpe né odpady držely 4. pozici mezi

odpady produkovanými v kategorii 15. Na zadních pozicích se objevovaly odpady

Kovové obaly (kód 150104), Sklen né obaly (kód 150107), Kovové obaly

obsahující nebezpe nou výpl ovou hmotu (nap . azbest) v etn  prázdných

tlakových nádob (kód 150111) a Absorp ní inidla, filtra ní materiály, isticí

tkaniny a ochranné od vy neuvedené pod íslem 150202 (kód 150203)

(viz Tabulka 21).

V roce 2007 se mezi odpady kategorie 15 produkovanými na Podbo ansku

poprvé objevují kompozitní obaly (kód 150105), jejich množství je však

zanedbatelné (0,2 t). K roku 2008 však jejich množství výrazn  vzrostlo (2,02 t).

Novinkou mezi odpady kategorie 15 jsou pak v roce 2008 Textilní odpady (kód

150109), které doposud na Podbo ansku evidovány nebyly (viz Tabulka 21).
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Tabulka 21 Produkce odpad  kategorie 15 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 15 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 359,28 263,90 403,86 401,30 431,44 377,57
 AN3 359,28 263,90 403,86 401,30 430,66 377,57
 AN5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00
 B00 283,92 330,24 351,50 496,06 360,09 283,52
 BD1 99,38 99,38 0,00 99,38 0,00 0,00
 BN3 183,93 229,12 349,30 396,68 360,09 285,03
 BN30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17
 BN5 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,35

 BN10 0,00 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00
 BR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
 C00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84
 CN3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78

 150101 O

 CN5 0,61 0,00 0,43 0,00 0,00 0,06
 A00 284,05 406,38 491,28 471,45 843,53 619,60
 AN3 283,85 406,38 491,28 471,45 843,35 619,60
 AN5 0,20 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00
 B00 346,54 470,37 454,26 525,76 820,11 568,17
 BD1 93,52 93,52 9,59 93,52 18,61 11,89
 BN3 252,95 376,85 444,67 432,24 801,50 556,28
 BN5 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 C00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,18

 150102 O

 CN3 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,18
 A00 31,19 9,51 14,05 34,20 0,00 0,00
 AN3 31,19 9,51 14,05 34,20 0,00 0,00
 B00 0,72 0,72 0,00 0,72 0,00 0,00

 150103 O

 BD1 0,72 0,72 0,00 0,72 0,00 0,00
 A00 15,20 11,02 0,38 0,23 0,48 0,00 150104 O
 AN3 15,20 11,02 0,38 0,23 0,48 0,00
 A00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 2,02 150105 O
 AN3 15,20 0,00 0,00 0,00 0,20 2,02
 A00 856,57 811,40 579,06 883,27 1167,71 526,87
 AN3 855,57 811,40 579,06 883,27 1167,71 526,87
 AN5 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 B00  1542,97 1736,17 863,86 1680,14 1185,68 606,10
 BD1  1085,32 1077,76 353,94 1077,76 243,77 122,07

 150106 O

 BN3 457,65 658,41 509,92 602,38 941,92 484,03
 A00 1,11 6,44 10,78 8,48 28,02 49,95
 AN3 1,11 6,44 10,78 8,48 28,02 49,95
 B00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00

 150107 O

 BD1 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00
 A00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46
 AN3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46
 B00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46

 150109 O

 BD1 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46
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Pokra ování Tabulka 21

 A00 36,66 28,87 29,61 25,49 23,94 18,45
 AN3 36,60 28,87 29,61 25,49 23,43 18,27
 AN5 0,08 0,00 0,00 0,00 0,51 0,18
 B00 2,25 4,61 11,15 12,15 8,87 8,34
 BN3 2,25 4,61 11,15 12,15 8,87 8,34
 C00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
 CN3 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48

 150110 N

 CN5 77,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
 A00 0,05 0,27 0,25 0,21 0,26 0,04
 AN3 0,05 0,27 0,15 0,21 0,26 0,04 150111 N
 AN5 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
 A00 22,34 26,48 33,77 42,49 36,94 38,33
 AN3 21,83 26,13 31,18 42,49 32,75 37,96
 AN5 0,61 0,35 2,59 0,00 4,19 0,38
 B00 2,12 9,96 12,15 10,29 9,31 13,70
 BN3 2,12 9,96 12,15 10,29 9,31 13,70
 C00 1,32 1,25 0,40 2,48 0,07 3,20
 CN3 0,02 1,20 0,00 2,45 0,00 3,10

 150202 N

 CN5 1,20 0,05 0,40 0,03 0,07 0,09
 A00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
 AN3 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
 B00 0,90 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00

 150203 O

 BD1 0,90 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00
Zdroj: ISOH

Odpady v tomto katalogu jinak neur ené (kategorie 16)

Stejn  jako p edchozí kategorie pat í kategorie odpad . 16 mezi ty, jejichž

produkce na Podbo ansku se drží v první desítce, avšak není jednou z nejv tších.

Nejvíce t chto odpad  bylo vyprodukováno v roce 2007, kdy bylo na Podbo ansku

evidováno n co málo p es 2500 t t chto odpad . Nejmenší produkci vykázal

naopak rok 2003, kdy bylo vykázáno pouhých 334 tun odpad  kategorie 16

(viz Graf 13).

Jednozna  nejvíce zastoupeným odpadem v této kategorii ve všech

sledovaných letech je skupina odpad  1602 Odpady z elektrického a

elektronického za ízení, konkrétn  odpady s kódem 160214 Vy azená za ízení

neuvedená pod ísly 16 02 09 až 16 02 13. Tento odpad tvo il ve všech letech

zhruba 80 % veškeré produkce t chto odpad  (vit Tabulka 22).

Celkov  produkce tohoto druhu odpadu v jednotlivých letech výrazn

nar stala tak, jak se stále více prosazoval sb r elektronického a elektrického

odpadu – z 274 t v roce 2003 vzrostla produkce tohoto odpadu na 1882 tun v roce

2008 (viz Tabulka 22).
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ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEUR ENÉ (KATEGORIE 16)
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Graf 13 Produkce odpad  z kategorie 16 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Dalšími odpady v této kategorii, jejichž produkce byla o n co významn jší

než produkce ostatních odpad  (jsou produkovány v množství nad 10 t), jsou

odpady skupiny 1601 Vy azená vozidla (autovraky) z r zných druh  dopravy

(v etn  stavebních stroj ) a odpady z demontáže t chto vozidel a z jejich údržby,

konkrétn  pak 160117 Železné kovy, a dále odpady skupiny 1606 Baterie a

akumulátory, konkrétn  pak odpady s kódem 160601 Olov né akumulátory.

V roce 2004 byly ješt  v desítkách tun produkovány odpady s kódem 160199

Odpady jinak blíže neur ené ze skupiny vy azených vozidel, v roce 2006 a 2007

pak odpady s kódem 160508 Vy azené organické chemikálie, které jsou nebo

obsahují nebezpe né látky ze skupiny 1605 Chemické látky a plyny v tlakových

nádobách a vy azené chemikálie. Výrazn jší zm ny v zastoupení jednotlivých

druh  odpad  p icházejí až v roce 2008 – nejprodukovan jším odpadem jsou stále

odpady 160214, mezi dalšími významn jšími odpady se však nov  objevují

odpady s kódem 160505 Jiné plyny v tlakových nádobách (v etn  halon )

neuvedené pod íslem 16 05 04, produkované ve stovkách tun, a odpady 160119

Plasty (viz Tabulka 22).
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Tabulka 22 Produkce odpad  kategorie 16 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 16 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kateg.
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 8,426 7,546 5,034 5,003 4,280 6,812
 AN3 7,476 7,546 5,034 5,003 4,280 6,812
 AN5 1,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

160103 O

 C00 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 2,400160104 N
 AN3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 2,400
 A00 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000160106 O
 AN3 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,605 1,376 1,023 1,144 0,750 4,077
 AN3 0,605 1,296 0,963 0,924 0,750 4,072
 AN5 0,000 0,080 0,060 0,220 0,000 0,005
 C00 0,000 0,000 0,000 0,040 0,220 0,000

 160107 N

 CN3 0,000 0,000 0,000 0,040 0,220 0,000
 A00 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000160111 N
 AN3 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,000 0,000 0,006 0,000 0,040 0,065160112 O
 AN3 0,000 0,000 0,006 0,000 0,040 0,065
 A00 0,000 0,000 0,055 0,100 0,250 0,201160113 N
 AN3 0,000 0,000 0,055 0,100 0,250 0,201
 A00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000160114 N
 AN3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000
 A00 35,190 5,460 30,110 10,500 20,800 0,000
 AN3 28,190 5,460 30,110 10,500 20,800 0,000
 AN5 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 B00 0,000 0,000 0,000 0,000 175,700 171,160

 160117 O

 BN3 0,000 0,000 0,000 0,000 175,700 171,160
 A00 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,025
 AN3 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,025
 B00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,000

 BN30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,127
 BN3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074
 BN5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,053

 BR12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000
 C00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089
 CN3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,082

160118 O

 CR12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007
 A00 0,600 0,940 1,125 0,000 0,150 0,140
 AN3 0,600 0,940 1,125 0,000 0,150 0,140
 B00 0,400 0,400 0,000 0,400 1,310 40,900
 BD1 0,400 0,400 0,000 0,400 1,310 41,710

 160119 O

 BN30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,810
 A00 0,000 1,200 3,042 1,200 1,624 0,670
 AN3 0,000 1,200 3,042 1,200 1,624 0,670
 B00 1,100 1,100 1,490 1,100 0,980 0,000

160120 O

 BD1 1,100 1,100 1,490 1,100 0,980 0,000
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 A00 0,080 2,480 0,210 0,550 1,080 0,390
 AN3 0,000 2,330 0,000 0,000 0,080 0,190
 AN5 0,080 0,150 0,210 0,550 1,000 0,200
 C00 0,800 0,080 0,150 0,360 0,550 1,000
 CN3 0,000 0,080 0,000 0,360 0,550 0,600

 160121 N

 CN5 0,800 0,000 0,150 0,000 0,000 0,400
 A00 0,000 0,000 0,000 0,000 4,739 2,010160122 O
 AN3 0,000 0,000 0,000 0,000 4,739 2,010
 AN3 0,000 40,150 0,000 0,000 0,000 9,440160199 O
 AN3 0,000 0,124 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,777 1,196 0,390 0,224 0,000 0,000
 AN3 0,777 0,624 0,208 0,224 0,000 0,000 160209 N
 AN5 0,000 0,572 0,182 0,000 0,000 0,000
 A00  129,590 189,420 407,030 928,150 1748,795 937,170
 AN3  129,590 189,420 407,030 928,150 1748,795 937,170
 B00  144,653 250,810 487,390 1002,350 2521,405 945,155
 BN3  144,653 189,420 434,050 964,350 1748,795 945,155
 BR1 0,000 0,000 0,000 0,000 108,090 0,000
 BR4 0,000 0,000 38,000 38,000 664,520 0,000
 BN5 0,000 61,390 0,000 0,000 0,000 0,000
 C00 0,000 0,000 61,390 61,390 0,000 0,000
 CN3 0,000 0,000 61,390 46,050 0,000 0,000

 160214 O

 CN5 0,000 0,000 15,340 15,340 0,000 0,000
 A00 0,000 0,024 0,000 0,026 0,000 0,000160216 O
 AN3 0,000 0,024 0,000 0,026 0,000 0,000
 A00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000160505 O
 AN3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000
 A00 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000160506 N
 AN3 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000
 A00 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 160507 N
 AN3 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060
 A00 0,000 0,000 0,000 8,870 5,500 4,380
 AN3 0,000 0,000 0,000 8,870 5,500 4,380
 B00 0,000 0,000 0,000 8,870 5,500 4,380

160508 N

 BN3 0,430 0,000 0,000 8,870 5,500 4,380
 A00 6,714 7,405 5,942 3,550 8,982 2,668
 AN3 5,914 7,355 5,822 3,310 8,937 2,198
 AN5 0,800 0,050 0,120 0,240 0,045 0,470
 B00 4,140 5,670 2,430 1,280 17,064 0,000
 BN30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,437
 BN3 4,140 5,670 2,430 1,280 15,420 3,029
 BN5 0,000 0,000 0,000 0,000 1,644 0,408
 C00 0,000 0,800 0,150 1,130 0,160 2,097
 CN3 0,000 0,700 0,000 0,970 0,160 2,052

 160601 N

 CN5 0,000 0,100 0,150 0,160 0,000 0,045
 A00 0,400 0,580 0,340 0,020 0,000 1,037
 AN3 0,400 0,580 0,340 0,020 0,000 1,027 160708 N
 AN5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010

Zdroj: ISOH
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Stavební a demoli ní odpady (v etn  vyt žené zeminy z kontaminovaných

míst) (kategorie 17)

Stavební odpady jsou jedn mi z odpad , jejichž produkce na Podbo ansku je

vysoká – ádov  se jich ve sledovaném regionu produkuje desítky tisíc tun.

Sledováno v jednotlivých letech, pat í odpad m z kategorie 17 3. místo v produkci

mezi ostatními kategoriemi odpad . Hodnotíme-li tuto kategorii podle množství

odpad , pak nejvíce odpad  z kategorie 17 bylo vyprodukováno v roce 2007 –

celých 27 640 tun. Nejmén  pak bylo t chto odpad  na Podbo ansku evidováno

v roce 2004 (15719 t) (viz Graf 14).

Detailn jší rozbor nám ukáže, že nej ast ji (v desítkách tisíc tun) byly

v této kategorii produkovány odpady 170405 Železo a ocel ze skupiny 1704 Kovy

(v etn  jejich slitin), o druhé místo pak zápasily odpady 170504 Zemina a kamení

neuvedené pod íslem 170503 ze skupiny 1705 Zemina (v etn  vyt žené zeminy

z kontaminovaných míst), kamení a vyt žená hlušina, které svou pozici obhájily

v letech 2003–2004 a v dalších letech klesly na 3. p ku pomyslného žeb ku, a

odpady s kódem 170102 Cihly, které po svém nástupu v letech 2003-2004, kdy se

svou produkcí oscilovaly v pr ru kolem 140 t za rok, narostly z 1382 t/rok

v roce 2005 na své maximum 7644 tun/rok v roce 2007. Jejich produkce v roce

2008 poklesla na 5160 t/rok, nicmén  i nadále p edstavuje druhý

nejprodukovan jší odpad této kategorie na Podbo ansku. Nár st tohoto druhu

odpadu jednozna  souvisí s nár stem stavebních aktivit v jednotlivých obcích

Podbo anska po roce 2006 (viz Tabulka 23).
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STAVEBNÍ A DEMOLI NÍ ODPADY (V ETN  VYT ŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST (KATEGORIE 17)
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Graf 14 Produkce odpad  z kategorie 17 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Produkci nad tisíc tun ro  prokazovaly v roce 20032 také odpady

kategorie 170904 Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod ísly

170901, 170902 a 170903, v roce 2004 odpady 170802 Stavební materiály na

bázi sádry neuvedené pod íslem 170801. Produkce prvn  jmenovaných v 2006

klesla na 990 t/rok a v roce 2007 dosáhla svého minima 597 t. Rok 2008

znamenal tém  45% nár st na 1060 t/rok. U druhé skupiny odpad  jejich

produkce klesla v roce 2005 na polovinu, minima dosáhla roku 2006 s 494 tunami

a v roce 2007 a 2008 už na Podbo ansku evidována nebyla (viz Tabulka 23).

Z dalších odpad  této kategorie je pak zajímavý nár st produkce

izola ních materiál  neuvedených pod ísly 170601 a 170603 (kód 170604), které

z necelých 52 t/rok v roce 2003 vzrostly v roce 2005 na dvojnásobek (101 t/rok),

v roce 2006 se držely na produkci 78 t/rok a v následujících letech 2007–2008

poklesly až na pouhých 14 t/rok. Obdobn  u odpad  170203 Plasty ze skupiny

1702 D evo, sklo a plasty bylo v letech 2003-2006 produkováno minimální

množství (od 0,35 do 1,72 t/rok), v roce 2007 však došlo k náhlému nár stu na

61 t/rok, p emž v roce 2008 pak následoval op t výrazný pokles na necelých 17

tun. V obou p ípadech se jednalo o p evzatý odpad, který byl následn  skládkován

na Skládce Vrbi ka (viz Tabulka 23).
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Tabulka 23 Produkce odpad  kategorie 17 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 17 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 19,2 268,1 20,6 14,0 3,3 35,6
 AN1 0,0 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0
 AN3 19,2 228,7 20,6 14,0 3,3 35,6
 B00 268,0 268,0 392,6 1367,9 1900,2 1277,0
 BD1 268,0 268,0 51,0 268,0 62,2 830,6
 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
 BN1 0,0 0,0 112,5 0,0 0,0 0,0

 170101 O

 BR5 0,0 229,1 1099,9 1838,0 452,3
 A00 30,8 16,2 45,2 46,9 640,5 1042,9
 AN3 30,8 16,2 45,2 46,9 520,5 1042,9
 AR5 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0
 B00 117,7 117,7 1337,1 2448,5 7003,4 3947,1
 BD1 117,7 117,7 111,8 117,7 2018,5 1974,0
 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0
 BN1 0,0 0,0 898,7 0,0 0,0 0,0

 170102 O

 BR5 0,0 0,0 326,6 2330,8 4984,9 2143,1
 A00 60,0 29,4 22,5 13,4 0,0 0,0
 AN3 60,0 29,4 22,5 13,4 0,0 0,0
 B00 46,3 46,3 35,4 50,8 134,4 64,5
 BD1 46,3 46,3 2,1 46,3 134,4 68,9
 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
 BN1 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0

 170103 O

 BR5 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0
 A00 16,4 0,0 32,3 8,4 266,5 373,1
 AN3 16,4 0,0 32,3 8,4 266,5 373,1
 B00 30,9 30,9 119,6 30,9 0,0 0,0
 BD1 30,9 30,9 37,4 30,9 0,0 0,0

 170107 O

 BN1 0,0 0,0 82,2 0,0 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 170201 O
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9
 A00 6,0 0,0 5,3 0,2 4,3 0,0
 AN3 6,0 0,0 5,3 0,2 4,3 0,0
 B00 33,6 33,6 7,0 33,6 4,3 0,0

 170202 O

 BD1 33,6 33,6 7,0 33,6 4,3 0,0
 A00 0,3 0,3 0,4 0,4 3,3 1,0
 AN3 0,3 0,3 0,4 0,4 3,2 1,0
 AN5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
 B00 1,3 1,3 0,0 1,3 57,9 15,7
 BD1 1,3 1,3 0,0 1,3 57,9 15,7
 C00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

 170203 O

 CN5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 170301 N
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
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 A00 23,0 0,2 16,9 0,0 0,0 212,7
 AN3 23,0 0,2 16,9 0,0 0,0 212,7
 B00 0,0 0,0 479,2 248,0 487,6 733,0
 BD1 0,0 0,0 15,2 0,0 105,6 206,5

 170302 O

 BR5 0,0 0,0 464,0 248,0 382,0 526,5
 A00 0,0 4,4 40,7 41,9 23,6 39,0
 AN3 0,0 4,4 40,7 29,4 23,6 39,0
 AN5 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0
 B00 95,0 61,4 53,0 74,6 59,5 26,5
 BN3 94,4 61,0 40,3 74,6 58,9 43,4
 BN5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,4

 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
 BR12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
 C00 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 0,8
 CN3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,8

 170401 O

 CN5 0,6 0,0 12,9 0,3 0,0 0,0
 A00 0,0 0,1 12,2 11,9 53,1 525,7
 AN3 0,0 0,1 12,2 11,9 52,9 525,7
 AR4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
 B00 157,9 124,4 74,9 99,5 88,6 48,9
 BN3 156,7 114,0 74,0 99,5 87,9 66,6
 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6
 BN5 0,0 10,3 0,0 0,0 0,4 1,2

 BR12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 BR4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6
 C00 0,0 0,7 10,1 10,4 0,0 3,8
 CN3 0,0 0,7 10,1 10,1 0,0 3,8

 170402 O

 CN5 1,2 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 36,9
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 36,9
 B00 18,4 17,4 56,4 54,0 34,1 7,2
 BN3 18,4 15,3 56,1 54,0 34,0 7,6
 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
 BN5 0,0 2,1 0,0 0,0 0,2 0,2

 BR12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 C00 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 0,3
 CN3 0,0 0,0 2,1 1,9 0,0 0,3

 170403 O

 CN5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 B00 2,2 4,5 1,5 2,6 2,2 0,6
 BN3 2,2 3,6 1,4 2,6 2,2 1,6
 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
 BN5 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1

 BR12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 C00 0,0 0,0 0,9 1,0 0,0 0,0
 CN3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0

 170404 O

 CN5 0,0 0,0 0,9 0,8 0,0 0,0
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 A00 1084,6 1947,1 1220,1 1823,7 1498,7 840,8
 AN3 1083,6 1944,9 1216,1 1823,7 1493,7 834,8
 AN5 1,0 2,2 4,0 0,0 5,0 6,0
 B00  11398,2 8562,6 9355,5 9821,5 9785,1 3082,0
 BN3  11394,0 7846,4 9318,8 9811,9 9751,3 6084,2
 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3017,7
 BN5 1,2 716,2 0,0 9,6 33,8 15,0
 BR12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
 C00 5,3 5,7 484,1 489,5 2,3 44,1
 CN3 5,3 5,7 479,1 450,4 2,3 44,1

 170405 O

 CN5 3,0 0,0 41,7 39,1 0,0 0,0
 B00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0170406 O
 BN5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 12,7 19,3 4,3 5,6
 AN3 0,0 0,0 12,7 19,3 4,3 5,6
 B00 0,0 2,2 2,6 3,7 90,2 67,2
 BN3 0,0 2,2 2,3 3,7 90,1 67,2
 BN5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

170407 O

 CN5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 1,9 4,5 4,0 0,4
 AN3 0,0 0,0 1,9 4,5 4,0 0,4
 B00 119,3 60,2 56,9 60,3 107,6 177,7
 BD1 3,4 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0
 BN3 115,8 3,4 11,9 11,9 33,0 16,4
 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
 BN5 0,0 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0
 BR4 0,0 0,0 29,9 45,0 74,6 163,0
 C00 0,0 0,0 53,4 53,4 0,0 0,0
 CN5 0,0 0,0 15,1 15,1 0,0 0,0

170411 O

 CR4 0,0 0,0 53,4 38,3 0,0 0,0
 A00 0,0 8,0 5,9 1,5 0,0 0,0170503 N
 AN3 0,0 8,0 5,9 1,5 0,0 0,0
 A00 4210,7 1798,4 0,0 208,1 662,4 2544,6
 AN1 0,0 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0
 AN3 4210,7 1759,0 0,0 208,1 662,4 2440,6
 AR5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,0
 B00 32,3 32,3 757,0 1678,3 3556,7 2304,0
 BD1 32,3 32,3 0,0 32,3 2890,2 486,9
 BN1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0

 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
 BR3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0

 170504 O

 BR5 0,0 0,0 753,0 1646,0 641,5 1839,0
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 133,2 0,0
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 133,2 0,0
 B00 0,0 0,0 0,0 0,0 370,4 102,6
 BD1 0,0 0,0 0,0 0,0 370,4 107,3

170506 O

 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
 B00 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0170508 O
 BD1 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0
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 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1170601 N
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 A00 0,0 0,0 3,0 26,8 7,9 14,3
 AN3 0,0 0,0 3,0 26,8 7,9 14,3
 B00 51,6 51,6 97,6 51,6 18,2 0,0

170604 O

 BD1 51,6 51,6 97,6 51,6 18,2 0,0
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0170605 N
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
 A00 475,7 695,0 326,3 0,0 0,0 0,0
 AN3 475,7 695,0 326,3 0,0 0,0 0,0
 B00 484,8 484,8 347,4 494,8 0,0 0,0
 BD1 484,8 484,8 312,4 484,8 0,0 0,0

 170802 O

 BR5 0,0 0,0 35,0 10,0 0,0 0,0
 A00 52,3 76,7 55,3 20,5 90,9 16,7
 AN3 52,3 76,7 55,3 20,5 90,9 16,7
 B00 969,7 969,7 1243,6 969,7 506,7 996,9
 BD1 969,7 969,7 1223,9 969,7 506,7 1043,8
 BN1 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0

 170904 O

 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8
Zdroj: ISOH

Odpady ze zdravotnictví a veterinární pé e a/nebo z výzkumu s nimi

souvisejícího (s výjimkou kuchy ských odpad  a odpadu ze stravovacích

za ízení, které se zdravotnictvím bezprost edn  nesouvisí) (kategorie 18)

Produkce t chto odpad  pat í na Podbo ansku k t m nižším – v jednotlivých

letech bylo vyprodukováno n co mezi 30-40 t/rok tohoto odpadu (viz Graf 15).

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉ E A / NEBO Z
VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHY SKÝCH

ODPAD  A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZA ÍZENÍ, KTERÉ SE
ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROST EDN  NESOUVISÍ) (KATEGORIE 18)
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Graf 15 Produkce odpad  z kategorie 18 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

es 95 % odpad  této kategorie tvo í odpad 180103 Odpady, na jejichž

sb r a odstra ování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci

infekce ze skupiny 1801 Odpady z porodnické pé e, z diagnostiky, z lé ení nebo

prevence nemocí lidí. T ch bylo nejvíce vyprodukováno v roce 2003 (47,7t), poté

produkce klesla ke zhruba 30 t/rok a na této výši se drží doposud (viz Tabulka 24).

Pokles v produkci t chto odpad  souvisí p edevším s omezením provozu

podbo anské nemocnice, jež p ešla z akutní pé e na pé i o dlouhodob  nemocné.

Tabulka 24 Produkce odpad  kategorie 18 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 18 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 0,220 0,019 0,019 0,021 0,011 0,006180101 O
 AN3 0,220 0,019 0,019 0,021 0,011 0,006
 A00 47,498 32,378 34,359 38,081 31,639 34,179180103 N  AN3 47,498 32,378 34,359 38,081 31,639 34,179
 A00 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000180109 O
 AN3 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 A00 0,000 0,000 0,099 0,102 0,000 0,157180202 N
 AN3 0,000 0,000 0,099 0,102 0,000 0,157

Zdroj: ISOH

Odpady ze za ízení na zpracování (využívání a odstra ování) odpadu

z istíren odpadních vod pro išt ní t chto vod mimo místo jejich vzniku a

z výroby vody pro spot ebu lidí a vody pro pr myslové ú ely (kategorie 19)

Kategorie 19 pat í na Podbo ansku k t m kategoriím, v nichž je produkce odpad

pom rn  vysoká – odpady této kategorie tvo ily v letech 2003–2008 (vyjma roku

2004) tvrtou nej ast ji vykazovanou kategorii. Nejvíce odpad  z kategorie 19

bylo vyprodukováno v roce 2008 (16740 t/rok), nejmén  v roce 2004 (1490 t/rok)

(viz Graf 16).

Nejvíce odpad  z této kategorie na Podbo ansku vzniká nebo je p ebíráno

z druhu odpadu 190805 Kaly z išt ní komunálních odpadních vod (skupina 1908

Odpady z istíren odpadních vod jinde neuvedené) a 190902 Kaly z ení vody

(skupina 1909 Odpady z výroby vody pro spot ebu lidí nebo vody pro pr myslové

ely). Produkce prvního z výše jmenovaných odpad  prošla b hem sledovaného

období n kolika významnými zlomy – v roku 2003 na rok 2004 poklesla produkce
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tohoto odpadu ze 4368 t/rok v roce 2003 na 549 t/rok v roce 2004, což bylo

minimum dosažené u tohoto druhu odpadu. V roce 2005 bylo odpadu na

Podbo ansku zaevidováno tém  o polovinu více než v roce 2004, v roce 2006

pak byla produkce tohoto odpadu tém  desetinásobná oproti roku 2004 (5057

t/rok). V roce 2007 následoval další dramatický pokles (na 2060 tun/rok), aby

v roce 2008 dosáhla produkce tohoto odpadu svého maxima – 16048 t/rok

(viz Tabulka 25)

ODPADY ZE ZA ÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A
ODSTRA OVÁNÍ) ODPADU, Z ISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO
IŠT NÍ T CHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY

VODY PRO SPOT EBU LIDÍ A VODY PRO PR MYSLOVÉ Ú ELY
(KATEGORIE 19)
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Graf 16 Produkce odpad  z kategorie 19 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Druhý z jmenovaných odpad  byl evidován pouze v letech 2004–2007.

hem tohoto období vzrostla produkce odpadu z 561 t/rok v roce 2004 na 3425

t/rok v roce 2006, kdy dosáhla maxima. V roce 2007 mírn  poklesla na 2894 t/rok,

v roce 2008 už pak na Podbo ansku evidována nebyla (viz Tabulka 25).

Pom rn  velkým množstvím odpadu jsou také zastoupeny odpady

s kódem 190813 Kaly z jiných zp sob išt ní pr myslových odpadních vod

obsahující nebezpe né látky  a 190802 Odpady z lapák  písku (oba ze skupiny

1908 Odpady z istíren odpadních vod jinde neuvedené). Produkce odpadu

190813 od roku 2003 do roku 2005, kdy dosáhla maxima (379 t/rok), stoupala a

po poklesu v roce 2007 na 176 t/rok se ustálila na 296 t/rok v roce 2008. Odpady

z lapák  se po tém  celou dobu držely na produkci ve stovkách tun, jen v roce

2006 náhle vystoupaly na 1234 t/rok, v roce 2007 klesly zase až na polovinu
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produkce z roku 2006 a v roce 2008 vykázaly své absolutní minimum produkcí

59,5 t/rok (viz Tabulka 25).

Zajímavý je ješt  trend odpad  190801 a 190501. Odpady 190801

Shrabky z eslí vykazovaly až do roku 2006 naprosto minimální produkci

(max. 4,5 t/rok v roce 2006), v roce 2007 však najednou jejich produkce vzrostla

na 18 t/rok a v roce 2008 pak dokonce na 20 t/rok. Odpad 190501

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu byl na

Podbo ansku vykázán v roce 2003-2004 (9,4 a 7,8 t/rok), v roce 2005 evidován

nebyl, v roce 2006 bylo vykázáno op t 7,8 t/rok a v 2007 a 2008 op t odpad

evidován nebyl (viz Tabulka 25).

Tabulka 25 Produkce odpad  kategorie 19 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 19 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0190205 N
 AN3 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0
 A00 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 AN3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 B00 7,8 7,8 0,0 7,8 0,0 0,0

 190501 O

 BD1 7,8 7,8 0,0 7,8 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 0,0 3,2 7,5 9,4
 AN3 0,0 0,0 0,0 3,2 7,5 9,4
 B00 1,3 1,3 6,2 1,3 10,7 11,4

190801 O

 BD1 1,3 1,3 6,2 1,3 10,7 11,4
 A00 85,0 1,4 42,0 393,0 50,0 59,5
 AN3 85,0 1,4 42,0 393,0 50,0 59,5
 AN5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 B00 53,9 102,9 481,0 841,9 486,5 0,0
 BD1 3,9 3,9 0,0 3,9 0,0 0,0
 BR3 50,0 99,0 481,0 838,0 486,5 0,0

 190802 O

 C00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 A00 238,1 312,7 157,4 283,2 296,4 12116,0
 AN3 238,1 312,7 157,4 283,2 296,4 12116,0
 B00 4130,1 236,5 950,5 4774,2 1763,4 3932,0
 BD8 117,5 14,5 19,1 16,4 23,5 3932,0

 190805 O

 BR3  4015,0 222,0 931,4 4757,8 1739,9 0,0
 A00 10,0 1,0 1,5 1,5 3,4 1,8 190809 O
 AN3 10,0 1,0 1,5 1,5 3,4 1,8
 A00 85,1 132,2 189,3 119,7 71,5 189,0
 AN3 85,1 132,2 189,3 119,7 71,5 189,0
 B00 85,1 132,2 189,3 119,7 105,1 107,0

190813 N

 BN3 85,1 132,2 189,3 119,7 105,1 107,0
 B00 0,0 561,0 1937,0 3425,0 2894,0 0,0190902 O
 BR3 0,0 561,0 1937,0 3425,0 2894,0 0,0



72

Pokra ování Tabulka 25

 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1190905 O
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 A00 0,0 0,0 72,0 72,0 39,6 80,2
 AN3 0,0 0,0 72,0 72,0 39,6 80,2
 B00 0,0 0,0 124,4 124,4 0,0 15,9
 BN3 0,0 0,0 83,3 83,3 0,0 15,9
 BN5 0,0 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0

191006 O

 CN5 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,2
 AN3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,2
 B00 0,0 0,0 0,0 0,0 62,2 0,0
 BN3 0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 201,4

 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,7
 BN5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,3
 C00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8

191202 O

 CN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
 B00 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 191204 O
 BD1 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0

Zdroj: ISOH

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,

pr myslové odpady a odpady z ú ad ), v etn  složek z odd leného sb ru

(kategorie 20)

Kategorie 20 je jednozna  kategorií, která je mezi odpady na Podbo ansku

zastoupena nejvíce. Nejmenší množství odpad  z této kategorie bylo

vyprodukováno v roce 2003 (29 822,3 t/rok), v roce 2004 a 2005 pak produkce

tohoto odpadu mírn  stoupala (na 31013 t v roce 2005), aby se v roce 2006 nár st

zrychlil a do roku 2008 pak už množství odpadu dosáhlo o více než 1/3 vyšších

hodnot (v roce 2008 bylo vyprodukováno 43 430,9 t/rok) (viz Graf 17).

Jednozna  nejproduktivn jší jsou sm sné komunální odpady (kód

200301). Produkce tohoto odpadu neustále vzr stá, a to dost významn  – v roce

2003 bylo vyprodukováno 19528 t/rok, v roce 2008 už 34182 t/rok, produkce

sm sného komunálního odpadu tedy vzrostla za 5 let o tém  20000 t/rok (viz

Tabulka 26).

Obdobn  vzr stající tendenci nemá žádný jiný další odpad z této

kategorie. Hojn  evidovaným odpadem je odpad s kódem 200307 Objemný odpad

– tento odpad se drží na zhruba stejném množství v letech 2003-2006 (od zhruba

6700 t/rok v roce 2005 do 8350 t/rok v roce 2004), v roce 2007 však najednou
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vykazuje velký propad na 2589 t/rok, v roce 2008 pak op t vzr stá na n co málo

es 5500 t/rok (viz Tabulka 26).

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ŽIVNOSTENSKÉ, PR MYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z Ú AD ) ,

ETN  SLOŽEK Z ODD LENÉHO SB RU (KATEGORIE 20)
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Graf 17 Produkce odpad  z kategorie 20 na Podbo ansku v letech 2003-2008
Zdroj: ISOH

Hojn  vykazovaným odpadem je také zemina a kameny (kód 200202).

Jeho produkce oproti jiným rok m významn  vzrostla v roce 2008 – v n m bylo

vykázáno 5519 t/rok, zatímco v p edchozích letech bylo maximum 1870 t/rok

v roce 2003, minimum pak v roce 2007, kdy bylo vykázáno pouhých 787 t/rok (viz

Tabulka 26).

Také uli ní smetky (odpady s kódem 200303) jsou na Podbo ansku ve

sledovaném období dosti produkovaným odpadem. V prvních 2 letech

sledovaného období se jeho množství pohybovalo kolem 100 t ro , v roce 2005

však jeho množství vzrostlo až na 853 t/rok. V roce 2006 se op t vrátil k hodnotám

z roku 2003-2004, v roce 2007 se zase projevil nár st na 508 t/rok. Rok 2008 pak

vykázal další pokles v produkci tohoto odpadu (v roce 2008 se vykázalo 294 t/rok)

(viz Tabulka 26).

Dalším komunálním odpadem, jehož množství stojí ješt  za zmínku, jsou

kaly ze septik  a žump, které v roce 2003 p edstavovaly 493 t/rok. B hem

sledovaného období se produkce tohoto odpadu postupn  snižovala, v roce 2006

nebyl evidován v bec a v roce 2008 byla jeho produkce na úrovni již pouhých

185 t/rok. Pokles v produkci tohoto odpadu souvisí se zp ísn ním p edpis  na
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ochranu vod, jež vyžadovaly revize septik  a žump a jež neumož ovaly znovu

vydat povolení k nakládání s odpadními vodami pro nevyhovující

vodohospodá ské objekty (viz Tabulka 26).

Tabulka 26 Produkce odpad  kategorie 20 v letech 2003–2008 na Podbo ansku

Produkce odpad  kategorie 20 v letech 2003 - 2008 na Podbo ansku [t]
Kat. .

odpadu
Kategorie
odpadu

Kód
nakládání

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

 A00 48,3 1182,8 62,5 48,8 54,2 57,8
 AN3 48,3 1182,8 62,5 48,8 54,2 57,8
 B00 29,3 18,5 11,8 24,2 9,0 0,0
 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
 BD1 16,4 16,4 3,4 16,4 0,0 0,0
 BN3 12,9 2,1 8,3 7,8 6,4 5,7
 BN5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,8

 BR12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
 C00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

 200101 O

 CN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
 A00 10,6 13,2 16,5 19,6 39,0 40,8
 AN3 10,6 13,2 16,5 19,6 39,0 40,8
 B00 0,4 0,4 0,0 0,4 3,7 9,9
 BD1 0,4 0,4 0,0 0,4 3,7 0,6

 200102 O

 BN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3
 A00 6,3 54,3 46,7 40,8 43,9 42,5200108 O
 AN3 6,3 54,3 46,7 40,8 43,9 42,5
 A00 0,0 0,4 0,0 4,1 1,1 0,0200110 O
 AN3 0,0 0,4 0,0 4,1 1,1 0,0
 A00 0,0 0,0 0,0 1,3 1,7 1,4
 AN3 0,0 0,0 0,0 1,3 1,7 1,4
 B00 10,1 10,4 10,6 10,1 32,2 0,2
 BD1 10,1 10,1 10,6 10,1 32,2 0,2
 BN5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
 C00 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0

200111 O

 CN5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0200113 N
 AN3 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0
 A00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200114 N
 AN3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 A00 0,7 0,7 0,3 0,4 0,8 0,6
 AN3 0,7 0,7 0,3 0,4 0,7 0,5
 AN5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 B00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
 BN3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
 C00 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
 CN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 200121 N

 CN5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
 A00 2,1 3,8 5,5 17,7 1,4 1,2 200123 N
 AN3 2,1 3,8 5,5 17,7 1,4 1,2
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Pokra ování Tabulka 26

 A00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0200125 O
 AN3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
 A00 0,0 0,0 0,6 0,2 0,1 0,2200126 N
 AN3 0,0 0,0 0,6 0,2 0,1 0,2
 C00 0,0 1,7 0,4 0,7 1,5 0,5 200127 N
 CN3 0,0 1,7 0,4 0,7 1,5 0,5
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 B00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200131 N

 BN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0200132 N
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 A00 0,6 0,4 0,8 0,3 0,2 0,1 200133 N
 AN3 0,6 0,4 0,8 0,3 0,2 0,1
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200134 O
 AN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 A00 3,6 1,8 3,9 1,5 4,5 2,5
 AN3 3,6 1,8 3,9 1,4 4,5 2,5
 AN5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
 B00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
 BN3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
 C00 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

 200135 N

 CN5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
 A00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 2,8
 AN3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 2,8
 B00 0,0 14,4 10,9 10,9 19,3 29,6
 BN3 0,0 0,0 4,6 4,6 12,8 44,5

 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,1
 BN5 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
 BR4 0,0 0,0 6,3 6,3 6,6 34,2
 C00 0,0 0,0 14,4 14,4 0,0 0,0
 CN5 0,0 0,0 9,4 9,4 0,0 0,0

 200136 O

 CR4 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
 A00 8,6 8,1 100,1 96,1 253,8 28,7
 AN3 8,6 8,1 100,1 96,1 253,8 28,7
 B00 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 4,3
 BD1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

 200139 O

 BN3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,3
 A00 0,0 0,0 0,0 0,0 789,9 745,2
 AN3 0,1 0,0 0,0 0,0 789,9 745,2
 AN5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 200140 O

 C00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 A00 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 200199 O
 AN3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Pokra ování Tabulka 26

 A00 1,7 0,0 16,0 85,0 101,4 123,3
 AN3 1,7 0,0 0,0 0,0 1,4 3,3
 AN13 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 120,0
 AR3 0,0 0,0 16,0 85,0 0,0 0,0
 B00 1,8 295,1 76,7 1,8 135,4 0,0
 BD1 1,8 1,8 2,7 1,8 0,0 0,0

 200201 O

 BR3 0,0 293,3 74,0 0,0 135,4 0,0
 A00 269,4 243,4 104,3 48,9 0,0 1310,7
 AN3 149,4 83,4 104,3 27,9 0,0 1310,7
 AN5 0,0 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0
 AR3 120,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 B00 1601,2 1601,2 727,8 1601,2 787,4 4198,6
 BD1 1601,2 1601,2 0,0 1601,2 787,4 4209,1
 BN1 0,0 0,0 727,8 0,0 0,0 0,0

 200202 O

 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6
 A00 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0
 AN3 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0
 B00 22,2 22,2 0,0 22,2 16,1 2,9
 BD1 22,2 22,2 0,0 22,2 2,8 2,9

200203 O

 BN3 22,2 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0
 A00 5423,6 5267,5 5408,0 13098,4 6016,0 6499,7
 AN3 5423,6 5267,5 5408,0 13095,4 6012,0 6493,2
 AN5 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 6,5
 B00  14098,0 14098,0 16281,2 14098,0 27141,9 27621,5
 BD1  14098,0 14098,0 16281,2 14098,0 27141,9 27678,9
 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,3
 C00 6,5 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0
 CN3 6,5 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0

 200301 O

 CN5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
 A00 0,0 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0
 AN3 0,0 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0
 B00 0,0 0,0 53,2 0,0 1,3 0,0

200302 O

 BD1 0,0 0,0 53,2 0,0 1,3 0,0
 A00 5,6 0,0 68,5 0,0 13,2 9,6
 AN3 5,6 0,0 68,5 0,0 13,2 9,6
 B00 108,5 108,5 785,4 108,5 495,7 284,7

 200303 O

 BD1 108,5 108,5 785,4 108,5 495,7 284,7
 A00 451,8 309,0 325,5 0,0 174,0 44,4
 AN3 451,8 309,0 325,5 0,0 174,0 44,4
 B00 41,6 73,7 149,0 0,0 52,0 141,4
 BD1 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0
 BD8 33,5 68,0 149,0 0,0 52,0 0,0

 200304 O

 BD14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,4
 A00 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0
 AN3 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0
 B00 1,4 1,4 0,0 1,4 2,5 0,0

200306 O

 BD1 1,4 1,4 0,0 1,4 2,5 0,0
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Pokra ování Tabulka 26

 A00 1475,6 2157,9 2306,9 1832,8 1185,5 460,4
 AN3 1475,6 2157,9 2306,9 1832,8 1185,5 460,4
 B00 6192,2 6192,2 4418,6 6192,2 1404,2 1632,0
 BD1 6192,2 6192,2 4418,6 6192,2 1404,2 1634,5

 200307 O

 BN30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
Zdroj: ISOH

3.1.5 Produkce odpad  na Podbo ansku v letech 2003–2008 dle
zp sob  nakládání s odpadem

Nakládání s nebezpe nými odpady

V letech 2003-2008 bylo na Podbo ansku celkem vyprodukováno (rozum j –

stejn  jako v celé práci – vyprodukováno, p evzato i uskladn no) 8 852,8 t

nebezpe ného odpadu a 594 609,1 t odpadu ostatního.

Nejv tší množství nebezpe ného odpadu bylo vyprodukováno v roce

2005, a to 1705,4 t, nejmén  v roce 2007 – 1201,4 t. U ostatního odpadu byl

nejproduktivn jším rok 2008 se 116 252 t odpadu, nejmén  ostatního odpadu na

Podbo ansku vzniklo, bylo p evzato i uskladn no v roce 2005, ve kterém bylo

vykázáno 75 734,8 t odpadu.

Z celkového množství nebezpe ného odpadu vyprodukovaného ve

sledovaném období, bylo na Podbo ansku skute  vyprodukováno (tj. jednalo se

o vlastní vyprodukovaný odpad ve smyslu P íl. 20 vyhl. 383/2001 Sb.)

7 223 t. Nejvíce p vodního odpadu vzniklo v roce 2008 (1 492,320 t). Celkem

57,8% (tj. 4181,1 t) veškerého nebezpe ného odpadu vyprodukovaného na

Podbo ansku bylo dále p edáno jiné oprávn né osob  (zp sob nakládání AN3).

edání odpadu bylo nej ast jším zp sobem nakládání s nebezpe nými odpady.

Nejvíce NO bylo tímto zp sobem odstran no v roce 2008 (viz Graf 18).

Druhým nejb žn jším zp sobem nakládání s nebezpe ným odpadem ve

sledovaném období byl zp sob D9 – fyzikáln -chemická úprava, jejímž kone ným

produktem jsou slou eniny nebo sm si, které se odstra ují n kterým z postup

uvedených pod ozna ením D1 až D12 – takto naloženo bylo s 41 %

nebezpe ného odpadu vyprodukovaného p ímo na Podbo ansku. Nejvíce NO bylo

touto metodou upraveno v roce 2005 (viz Graf 18).
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Produkce NO podle zp sob  nakládání - vlastní vyprodukovaný odpad
(nej etn jší zp soby nakládání)
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Graf 18 Produkce NO na Podbo ansku v letech 2003-2008 podle zp sob
nakládání – vlastní vyprodukovaný odpad (nej etn jší zp soby
nakládání)

Zdroj: ISOH

Produkce NO podle zp sob  nakládání - odpad p evzatý od p vodce
(nej etn jší zp soby nakládání)
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Graf 19 Produkce NO na Podbo ansku v letech 2003-2008 podle zp sob
nakládání – odpad p evzatý od p vodce (nej etn jší zp soby
nakládání)

Zdroj: ISOH
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Z ostatních zp sob  nakládání se u p vodních nebezpe ných odpad

setkáme ješt  se zp sobem N5 (z statek na skladu k 31. 12. daného roku), R1

(využití odpadu zp sobem obdobným jako paliva nebo jiným zp sobem k výrob

energie) a R9 (Rafinace použitých olej  nebo jiný zp sob op tovného použití

olej ). Poslední dva uvedené zp soby byly použity pouze v roce 2003

(viz Graf 18).

Produkce NO podle zp sob  nakládání - odpad p evedený z minulého roku
(nej etn jší zp soby nakládání)
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Graf 20 Produkce NO na Podbo ansku v letech 2003-2008 podle zp sob
nakládání – odpad odebraný ze zásob z p edchozího roku (nej etn jší
zp soby nakládání)

Zdroj: ISOH

evzato bylo na Podbo ansku 1550,8 t nebezpe ného odpadu, z toho 3,4

tuny tvo il p evzatý odpad ze zp tn  odebraných n kterých výrobk  nebo

elektroza ízení (kód nakládání BN30). Nejvíce bylo p evzato nebezpe ného

odpadu v roce 2004 (450,59 t) (viz Graf 19).

Nej ast jším zp sobem likvidace bylo op t p edání jiné oprávn né osob

(BN3) – takto odstran no bylo tém  69 % nebezpe ného odpadu p evzatého na

Podbo ansku ve sledovaném období. Stejn  jako u odpad  p vodních, druhým

nejb žn jším zp sobem odstran ní nebezpe ných odpad  byla fyzikáln -

chemická úprava (viz Graf 19).
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Tabulka 27 Produkce odpad  na Podbo ansku v letech 2003 – 2008 podle
zp sob  nakládání s nimi

Roky [množství odpadu v t/rok]Druh
odpadu

Zp sob
nakládání Rok

2003 Rok 2004
Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

A00 1 154,1 1 075,37 1 358,15 1 133,51 1 009,60 1 492,320
AD9 683,5 536,00 769,50 552,00 120,00 320,300
AN3 463,5 534,13 578,04 561,91 873,66 1 169,869
AN5 7,1 5,24 10,61 19,60 15,95 2,151
AR1 0,6
AR9 0,2
B00 259,5 450,59 341,88 175,06 170,84 149,497

BN30 3,437
BD9 129,0 258,75 94,50
BN3 130,5 191,84 247,38 175,06 169,19 152,526
BN5 1,64 0,408
C00 6,0 6,12 5,41 14,03 21,00 26,439
CD9 4,000
CN3 2,7 5,41 0,64 12,02 10,90 14,286

N
eb

ez
pe

ný
 o

dp
ad

CN5 2,5 0,71 4,76 2,01 10,10 8,153
A00 60 128,3 39 436,78 29 143,59 42 964,76 45 528,18 58 481,208
AN1 78,82
AN3 29 370,2 21 259,73 16 986,22 24 283,29 26 040,24 36 832,410
AN5 25,7 2,23 4,37 36,46 15,95 121,400
AN7 3,4 124,398

AN13 100,00
AR3 1 520,0 160,00 16,00 85,00
AR4 0,20
AR5 120,00 104,000

AR10 29 212,0 17 936,00 12 137,00 18 560,00 19 128,00 21 179,000
B00 46 418,2 39 972,01 45 964,25 58 154,52 69 350,80 54 027,898

BN30 3 651,261
BD1 26 701,8 26 694,20 24 704,12 26 688,50 37 012,19 39 409,916
BD8 151,0 82,51 168,05 16,36 75,53 3 932,000

BD14 141,437
BN1 1 878,20
BN3 12 833,8 9 501,91 11 338,86 12 549,51 14 177,58 9 009,801
BN5 1,2 861,10 9,73 41,13 24,316

BN10 1,77
BR1 108,09
BR3 6 725,0 2 832,30 5 868,44 1 3420,80 9 343,80
BR4 74,27 89,33 745,98 199,746
BR5 1 807,70 5 339,20 7 846,40 4 508,550

BR12 0,10 1,093
C00 15,0 15,73 626,92 632,72 5,30 91,601
CN3 12,0 15,73 0,64 508,71 5,30 87,413
CN5 5,4 138,58 80,72

O
st

at
ní

 o
dp

ad

CR4 58,37 43,30
Zdroj: ISOH



81

Co se tý e odpadu odebraného ze zásob z p edchozího roku, bylo jej

58 % (ze 79 t) p edáno jiné oprávn né osob , v roce 2008 byly 4 t tohoto odpadu

upraveny zp sobem D9, ostatní opad byl uložen na sklad. Nejvíce odpadu ze

zásob z roku p edchozího bylo p edáno v roce 2008 (viz Graf 20).

Podrobn jší údaje o zp sobu nakládání s NO na Podbo ansku v letech

2003 – 2008 uvádí Tabulka 27.

Nakládání s ostatním odpadem

V období 2003–2008 bylo na Podbo ansku vyprodukováno 275 682, 8 tun

ostatních odpad , p evzato zde bylo 317 538,964 tun (z toho 3651,3 tun ze

zp tného odb ru odpad ), uloženo a odebráno ze zásob z p edchozího roku bylo

1 387,3 t. Detailní údaje o nakládání s odpady na Podbo ansku podle zp sob

nakládání uvádí Tabulka 27.

Produkce ostatních odpad  podle zp sob  nakládání
- vlastní vyprodukovaný odpad (nej etn jší zp soby nakládání)
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Graf 21 Produkce ostatních odpad  na Podbo ansku v letech 2003-2008 podle
zp sob  nakládání – vlastní vyprodukovaný odpad (nej etn jší
zp soby nakládání)

Zdroj: ISOH

Z vlastního odpadu bylo 56% p edáno jiné oprávn né osob  (AN3).

Nejvíce bylo takto odstran no ostatního odpadu v roce 2008, nejmén  v roce

2005. Druhým nej etn jším zp sobem likvidace nebo využití vlastního odpadu

byla aplikace do p dy, která je p ínosem pro zem lství nebo zlepšuje ekologii
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(AR10). Takto využito bylo tém  43 % všech vlastních odpad  vyprodukovaných

na Podbo ansku v letech 2003–2008. Nejvíce bylo do p dy zapraveno odpad

v roce 2003, pak procento odpad  takto využitých postupn  klesalo, až v roce

2006 se trend zlomil a k roku 2008 op t po et odpad  zapravených do p dy

vzr stá (viz Graf 21).

V roce 2007 bylo 100 t ostatního odpadu zkompostováno (N13), jinak

tento zp sob likvidace odpadu nebyl využit. V roce 2008 bylo 124,398 tun

epraveno (N7) do lenského státu EU, v jiných letech se tento transport

neuskute nil.

Produkce ostatních odpad  podle zp sob  nakládání
- odpad p evzatý od p vodce (nej etn jší zp soby nakládání)
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Graf 22 Produkce ostatních odpad  na Podbo ansku v letech 2003-2008 podle
zp sob  nakládání – odpad p evzatý od p vodce (nej etn jší
zp soby nakládání)

Zdroj: ISOH

Z p evzatých ostatních odpad  bylo z 317 538,964 tun odpadu bylo 57 %

uloženo na skládku (zp sob nakládání D1), necelých 22 % bylo p edáno jiné

oprávn né osob , 12 % odpadu bylo využito metodou získání/regenerace

organických látek, které se nepoužívají jako rozpoušt dla (v etn  biologických

proces  mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) (BR3) a 6% odpad

bylo využito metodou R5 – recyklace/znovuzískání ostatních anorganických

materiál . Ostatními zp soby nakládání bylo odstran no nebo využito minimální
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množství odpad . Za zmínku snad ješt  stojí 1,39 % odpad  (4 425 t odpadu), jež

byla odstran na biologickou úpravou s kódem D8 (viz Graf 22).

Sledováno v jednotlivých letech, skládkování má v podstat  stále

stoupající tendenci – v roce 2003 bylo z ostatních odpad  p evzatých v tomto roce

57,35 % skládkováno, v roce 2008 bylo skládkováno již 72,9% p evzatých odpad .

Oproti tomu zp sob likvidace p edáním jiné osob  má v jednotlivých letech

tendenci klesající – v roce 2003 bylo takto odstran no 27,6% p evzatých ostatních

odpad , v roce 2008 to bylo již jen 16,7 %.

Produkce ostatních odpad  podle zp sob  nakládání -
odpad p evedený z minulého roku (nej etn jší zp soby nakládání)
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Graf 23 Produkce ostatních odpad  na Podbo ansku v letech 2003-2008 podle
zp sob  nakládání – odpad p evzatý od p vodce (nej etn jší
zp soby nakládání)

Zdroj: ISOH

U odpad  odebraných ze zásob z p edchozího roku jsou u ostatního

odpadu tendence v podstat  stejné jako u odpadu ostatního – 45 % odpad  bylo

edáno jiné osob  (N3), 16,2 % odpadu bylo vykázáno jako z statek na skladu

k 31. 12. vykazovaného roku a 7,3 % t chto odpad  bylo využito

získáním/regenerací organických látek pod kódem R3 (viz Graf 23).
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3.2 Popis systému sb ru a t íd ní odpadu v regionu

Podbo anska

Pro popis systému sb ru a t íd ní odpadu byla použita data, která poskytly

jednotlivé obce regionu do tabulek, jež jim byly rozeslány e-mailem i osobn

edány v rámci konzulta ních rozhovor  (viz P íloha 1). Bohužel ne všechny

obce byly ochotné data poskytnout a z t ch, jež prosb  o vypln ní tabulek

vyhov ly, tém  žádná neposkytla data v kompletní podob . Dotazníky se vrátily

z obcí Podbo any, Podbo anský Rohozec, Kryry, Vroutek, Blatno, Blšany,

Petrohrad a Lubenec. Z Nepomyšle byla od lenky Výboru pro životní prost edí

získána data za rok 2006. Z Krásného Dvora a z O ihova nebyla získána žádná

data. Z poskytnutých dat lze však vysledovat ur ité trendy, jež lze zobecnit na celý

region.

Z výše zmín ných materiál  bylo zjišt no, že sb r odpadu v obcích

Podbo anska lze rozd lit do 4 „kategorií“:

1) sb r sm sného komunálního odpadu

2) sb r t íd ného odpadu (rozum j z 90 % odpad  z obal )

3) sb r velkoobjemového odpadu

4) sb r nebezpe ného odpadu.

Tém  bez rozdílu každý jednotlivý sb r realizuje pro jednu obec vždy

zná firma. V p ípad  sb ru t íd ného odpadu svozová firma do zna né míry

ovliv uje i zp sob t íd ní odpadu a množství t íd ných komodit.

3.2.1 Sb r a svoz sm sného komunálního odpadu

V p ípad  sb ru sm sného komunálního odpadu zajiš ují tuto službu pro obce na

Podbo ansku níže uvedené firmy (v závorce uvedena obec, které firma služby

poskytovala, a nejednalo-li se o celé sledované období, pak také roky, po n ž je

poskytovala):

 Skládka Vrbi ka (Nepomyšl, Krásný Dv r, Blšany, Podbo anský

Rohozec, Blatno 2003–2005),

 Autocentrum Odvá ka (Blatno 2006–2008),

 Likor (Kryry, Podbo any 2007–2008),

 Becker Kralovice s .r. o. (Lubenec 2003–2004),



85

 Becker Bohemia s. r. o. (Lubenec 2005–2009),

 Bouška (Podbo any 2003–2007),

 Marius Pedersen (Vroutek).

Komunální odpad byl a je bez rozdílu vyvážen na Skládku Vrbi ka, která je

nejv tším za ízením svého typu ve sledovaném regionu a je tak nejbližším

za ízením pro všechny obce v regionu, kde mohou uložit své odpady. Více

o Skládce Vrbi ka v kapitole 3.1.3 Skládka Vrbi ka.

Ke sb ru komunálního odpadu jsou standardn  využívány popelnice

(kovové i plastové o objemu 110 l) a kontejnery (kovové i plastové o objemu

1100 l). Ty jsou využívány p edevším v panelákových zástavbách ve m stech a

tších obcích, lidé bydlící v RD up ednost ují vlastní popelnici.

3.2.2 Sb r a svoz t íd ného komunálního odpadu

íd ní vyt íditelných složek komunálního odpadu zajiš ují všechny obce na

Podbo ansku spoluprácí se spole ností EKO-KOM a. s. Ke sb ru ve v tšin

ípad  využívají barevných kontejner  na t íd ný odpad zap ených na základ

smlouvy s EKO-KOMem, v n kterých obcích se od roku 2008 využívá pytlový sb r

pro t íd ní plastových obal  a nápojových karton  – nap . v Nepomyšli, kde jsou

pytle s vyt íd ným odpadem 1x týdn  sváženy zam stnanci obce na sb rné místo,

odkud jsou poté p edávány oprávn né osob , nebo v Krásném Dvo e, kde mají na

pytle s t íd ným odpadem p ipraveny speciální drát né koše, kam ob ané pytle

odkládají a odkud jsou pak odváženy oprávn nou osobou.

Ve všech obcích Podbo anska se t ídí papír, plasty a sklo bez rozlišení

barvy. ada obcí již také zavedla odd lený sb r kompozitních obal  (nápojových

karton ) – Blšany (2007), Vroutek (2008), Podbo any (2007), Krásný Dv r (2007),

Nepomyšl (2007). Bílé sklo odd len  nesbírá žádná obec na Podbo ansku.

K t íd ní bioodpadu se p ihlásily pouze Podbo any, ovšem jedná se pouze

o možnost odvézt odpad z údržby zelen  do sb rného dvoru, který v Podbo anech

funguje. Kontejnerový sb r kuchy ského bioodpadu není v Podbo anech stejn

jako v ostatních obcích Podbo anska zaveden.

Sb rný dv r v Podbo anech je spolu se sb rným dvorem v Blatn  jediným

za ízením tohoto typu na Podbo ansku, ostatní obce místo pro shromaž ování

odpadu nemají anebo provozují provizorní shromaždišt , jež jsou na hran
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s p íslušnými na ízeními zákona o odpadech (takové „shromaždišt “ odpad

funguje nap . v Kryrech a Vroutku). Platné povolení k nakládání s odpady má však

podle údaj  zve ejn ných na webových stránkách Krajského ú adu Ústeckého

kraje pouze sb rný dv r v Blatn , který má povolení k nakládání s vybranými

odpady kategorie 15, 16 a 20 do 31. 12. 2010 [39].

Svoz t íd ného odpadu zajiš ovala pro obce Podbo anska ve sledovaném

období firma Likor, pozd ji firma Marius Pedersen, která skupinu Likor p evzala

pod svoji zna ku. Výjimkou jsou obce Lubenec a Blatno, ve kterých svoz t íd ného

komunálního odpadu zajiš uje firma Becker Kralovice, resp. Becker Bohemia,

nástupnická firma Becker Kralovice. Využití rozdílných svozových firem pro svoz

íd ného odpadu je dáno lokalizací obcí v rámci regionu (Blatno i Lubenec leží

v jižní ásti Podbo anska, „za karlovarskou silnicí“, mají blíže ke kralovickému a

žihelskému regionu, ostatní obce mají blíže k Žatci) a sídlem firem samotných

(pobo ka Marius Pedersen je v Žatci, Becker Bohemia sídlí v Kralovicích).

3.2.3 Sb r a svoz velkoobjemového komunálního odpadu

Odpad velkých rozm  je ve všech obcích Podbo anska t íd n do

velkoobjemových kontejner , jejichž svoz nej ast ji zajiš uje n která z místních

firem: Blatno – Lukra Lubenec, v letech 2006–2007 Becker Bohemia s. r. o., v roce

2008 Skládka Vrbi ka; Lubenec – Lukra Lubenec; Blšany – Likor, od r. 2007

Marius Pedersen; Podbo anský Rohozec – Skládka Vrbi ka, Kryry – Marius

Pedersen (p ed rokem 2007 Likor); Petrohrad – Marius Pedersen (p ed rokem

2007 Likor)` Podbo any – fa. Bouška; Vroutek – Lukra Lubenec.

Krom  likvidace velkoobjemových odpad  se velkoobjemové kontejnery

ve v tšin  obcí využívají k likvidaci n kterých bioodpad  – odpad  z údržby

obecní zelen  a odpad ze zahrad.

Odpady z velkoobjemových kontejner  nejsou ve v tšin  p ípad  dále

vyt ovány a jsou vyváženy na Skládku Vrbi ka i p edány jiné oprávn né osob

k likvidaci.

3.2.4 Sb r a svoz nebezpe ného odpadu

Vyjma Podbo an a Blatna, které pro sb r nebezpe ného odpadu využívají své

sb rné dvory, odkud pak odpad p edávají dalším oprávn ným osobám, využívají
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ostatní obce periodický mobilní svoz nebezpe ného odpadu, kdy 1x i 2x ro

navštíví osoba oprávn ná k nakládání s nebezpe nými odpady obec, kde

evezme od ob an  nebezpe ný odpad jimi vyprodukovaný.

Takovýto periodický mobilní svoz nebezpe ného odpadu realizují ve všech

obcích Podbo anska a pro všechny obce vyjma Lubence jej zajiš uje Marius

Pedersen (d íve Likor). V Lubenci svoz nebezpe ného odpadu provádí firma

Becker Bohemia s. r. o. (d íve Becker Kralovice).

3.3 Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady v regionu

Jak již bylo uvedeno v p edchozí kapitole, data k provedení ekonomického

zhodnocení nakládání s odpady v regionu se nepoda ilo sehnat v požadovaném

rozsahu. Zajistit data od v tších firem i soukromých podnikajících osob nebylo

v daném asovém horizontu možné – v tší firmy ekonomická data související

s nakládáním s odpady nezve ej ují, mnohé firmy ani nakládání s odpady nijak

neú tují jako zvláštní výdaj a jejich p ehled o skute ných nákladech na odpady

není dobrý.

Pro ekonomické zhodnocení nakládání s odpady v regionu byly proto

vybrány obce, jež s daty o nakládání s odpady pracují p i p íprav  obecn

závazných vyhlášek a jež jsou informace o nakládání s odpady do ur ité míry

povinny poskytnout podle zákona . 160/1999 Sb., o svobodném p ístupu

k informacím.

Obce byly osloveny prost ednictvím e-mailu, telefonicky i osobn  a byly

požádány o vypln ní tabulek uvedených v P íloze 1. V t chto tabulkách byla

požadována data o výši poplatku v jednotlivých letech sledovaného období,

o po tu poplatník  trvale bydlících a vlastnících v obci rekrea ní objekt, o po tu

dlužník , o typech svozu, o etnosti svozu, o typech sb rných nádob a nákladech

na jejich svoz, dále informace o nákladech na svoz t íd ného komunálního

odpadu, nebezpe ného a velkoobjemového odpadu a výše odm n od EKO–

KOMu. Bylo zám rem autora z t chto údaj  zjistit skute né náklady na nakládání

s odpady v obci a skute né p íjmy v oblasti odpadového hospodá ství a z t chto

údaj  následn  zjistit jak ekonomicky efektivní je odpadové hospodá ství

jednotlivých obcí.
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Bohužel kompletní data pro vytvo ení asové osy neposkytla žádná obec.

Nejvíce použitelných dat bylo k dispozici z m sta Kryry. M sto Podbo any poskytlo

adu dat, avšak ve vlastních tabulkách bez ozna ení, co je v které tabulce

uvád no za data, takže zhodnocení dat bylo problematické. P esto n která šla

použít, alespo  pro celkové zhodnocení efektivnosti nakládání s odpadem. Obec

Petrohrad poskytla kompletní údaje, avšak za pouhý jeden rok (2008) – jednalo se

o údaje z Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci se zam ením na

íd ný sb r, který po obcích na základ  smlouvy požaduje EKO-KOM a. s. každý

rok k p edložení. Tyto dotazníky e zpo átku jevily jako vhodný zdroj požadovaných

dat, avšak po rozhovoru s oblastním manažerem EKO-KOM Ing. Holubcem, kdy

bylo autorovi sd leno, že mnohé obce Podbo anska tuto svou povinnost ádn

neplní a dotazníky nep edkládají, bylo z ejmé, že data bude nutné získat jinou

cestou. Obec Podbo anský Rohozec poskytla rovn ž použitelná data, avšak op t

jen za jeden rok, navíc za rok 2009, který není rokem sledovaným v této práci.

esto je vyhodnocení ekonomické efektivity nakládání s odpady v obci

Podbo anský Rohozec uvedeno pro vysledování ur itých trend . M stys

Nepomyšl na prosbu o poskytnutí dat nereagoval, poda ilo se však získat alespo

data za roky 2004 a 2006, která byla erpána ze zpráv Výboru životního prost edí

zastupitelstva m styse Nepomyšl a z osobního rozhovoru se lenkou tohoto

výboru. Ostatní obce bu  poskytly díl í data nebo data neposkytly v bec i

poskytly data, z nichž nelze dovodit ekonomickou efektivitu nakládání s odpady.

Další vyhodnocení dat je proto in no pouze za m sta Kryry a Podbo any, m stys

Nepomyšl a obce Podbo anský Rohozec a Petrohrad. Hodnoceny jsou pouze

údaje, jež mají alespo  jakous takous validitu, v p ípad  m sty Kryry je pak

uveden také hrubý odhad náklad  na svoz sm sného komunálního odpadu. Data

z ostatních obcí byla pro ekonomické zhodnocení odpadového hospodá ství

nepoužitelná.

3.3.1 Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady ve m st  Kryry

sto Kryry m lo v roce 2009 celkem 2004 stálých obyvatel a 26 rekrea ních

objekt . Spádové obce m sta Kryry – B sno, Strojetice  a Stebno ítali

dohromady 436 stálých obyvatel (117 B sno, 129 Stebno a 190 Strojetice) a 109

rekrea ních objekt  (38 B sno, 58 Stebno a 13 Strojetice).
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Veškeré služby spojené s nakládáním s odpady zajiš ovala pro m sto

Kryry a jeho spádové obce firma Likor (od r. 2007 nástupnická Marius Pedersen) –

realizovala jak svoz sm sného komunálního odpadu, tak svoz t íd ného

komunálního odpadu, odvoz kontejner  na velkoobjemový odpad i odvoz odpadu

nebezpe ného.

Tabulka 28 Ekonomická efektivita nakládání s odpady ve m st  Kryry (2003–2008)

Hospoda ení s odpady - m sto Kryry a jeho spádové obce
Rok

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Výše
poplatku [K ] 300 400 400 400 450 450
Trvale bydlící 2 449 2 499 2 535 2 503 2 520 2 536
Rekrea . obj. 107 122 124 135 135 135
Po et dlužník
(trvale bydlící) 92 40 29 48 52 53
Po et dlužník
(chalupá i) 0 0 0 1 0 0

íjmy
z poplatk  [K ] 739 200 1 032 400 1 052 000 1 035 600 1 171 350 1 178 100
Odm na EKO-
KOM [K ] 15 670 16 166 22 614 14 397 19 656 45 340

íjmy z OH
celkem [K ] 754 870 1 048 566 1 074 614 1 049 997 1 191 006 1 223 440

Náklady na
svoz NO [K ] 0 17 159 22 119 17 500 15 698 62 664

Náklady na
svoz VO1 [K ] 483 600 537 542 601 764 675 966 773 030 418 864

Náklady na
svoz TO
(1 kont./m síc)

179 179 179 179 179 179

Po et
stanoviš  TO2 ? ? 6 6 6 6

Po et
kontejner  na
stanovišti

? ? 3 3 3 3

Náklady na
svoz TO [K ] ? ? 38 556 38 556 38 556 38 556

Výdaje na OH
bez svozu
sm sného
TKO [K ]

483 600 554 701 662 439 732 022 827 284 520 084

statek [K ] 271 270 493 865 412 175 317 975 363 722 703 356
Zdroj: M sto Kryry

1 VO = velkoobjemový odpad
2 TO = t íd ný odpad
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Ke sb ru sm sného odpadu využívala obec Kryry i její spádové ásti

klasické popelnice o objemu 110 l, 120 l (od roku 2007 i popelnice i koše

o objemu 60 l a 220 l), kontejnery o objemu 660 l a 1100 l a velkoobjemové

kontejnery.

Pro likvidaci nebezpe ného odpadu využívalo m sto Kryry od roku 2005

mobilního svozu, do té doby likvidaci nebezpe ného odpadu nerealizovalo. Sb r

íd ného odpadu byl zajiš ován do barevných kontejner , jejichž svoz byl

provád n 1x za m síc bez ohledu na jejich napln nost. V Kryrech a spádových

obcích bylo celkem 6 stanoviš  s kontejnery na papír, barevné sklo a plasty.

Poplatek za odpady byl ve m st  a jeho spádových obcích zaveden po

celé sledované období. M sto Kryry eší poplatky za odpady platbou tzv. na hlavu

– poplatek platí každý fyzická osoba trvale hlášená k pobytu ve m st  nebo jeho

spádových obcí, v p ípad  rekrea ních objekt  se platba ve sledovaném období

realizovala paušáln  za „chalupu“. Výši poplatk  v jednotlivých sledovaných letech

uvádí Tabulka . 28.

Z této tabulky m žeme vysledovat i výši p íjm  z poplatk  za odpady a

z odm ny EKO-KOMu za vyt íd ný odpad a náklady na jednotlivé druhy nakládání

s odpadem vyjma náklad  na svoz sm sného komunálního odpadu. Pro zjišt ní

náklad  na svoz sm sného komunálního odpadu by bylo zapot ebí znát cenu

svozu podle typu sb rné nádoby a podle etnosti svozu a po et sb rných nádob,

jež byly p edplaceny v daném roce. Tato data však nebyla M Ú Kryry poskytnuta.

Jak je z tabulky patrné, p íjmy m sta Kryry a jeho spádových obcí

z poplatk  mají ve sledovaném období stoupající tendenci (vyjma drobného

poklesu v roce 2006). M stu se tedy pravd podobn  dob e da í poplatky vybírat.

Po et dlužník  – tedy další z údaj  požadovaný v tabulkách – bohužel rovn ž

nebyl v získaných materiálech uveden, nelze tedy íci, jak vysoká tato úsp šnost

je.

Náklady na svoz nebezpe ného odpadu jsou kryty zhruba 5 % z p íjm ,

náklady na svoz velkoobjemového odpadu pokryjí p íjmy z pr ru 63 %.. V roce

2008 náklady na svoz velkoobjemového odpadu významn  poklesly (d vodem

mohlo být snížení po tu velkoobjemových kontejner  nebo omezení p ístupu

k nim – do voln  dostupných kontejner  totiž lidé asto ukládají i odpady, které

tam nepat í a je pak nutné ast ji je vyvážet), na jejich vykrytí tak sta ilo pouhých

34 % z p íjm  m sta v oblasti odpadového hospodá ství.
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Svoz t íd ného odpadu je kryt zhruba 4 % z celkových p íjm  v OH.

Podíváme-li se na to, jak moc vykrývá náklady na t íd ní odm na EKO-KOMu,

zjistíme, že u m sta Kryry v roce 2005 a 2007 kryla 51–58% náklad  na t íd ní

odpad , v roce 2006 jen 37 %, zato v roce 2008 vykryla nejen veškeré náklady na

íd ný odpad, ale dokonce m la i necelých 7 000 K  p ebytek.

Hodnoceno bez svozu sm sného TKO, je odpadové hospodá ství m sta

Kryry celkem vyrovnané. Pokud bychom cht li zhodnotit i svoz sm sného

komunálního opadu, museli bychom se pokusit o velmi hrubý odhad náklad  –

z dat poskytnutých obcí Nepomyšl víme, že cena za svoz 1 ks popelnice stála

v roce 2006 u firmy Skládka Vrbi ka 740 K  za rok. Podle struktury domovního

fondu v Kryrech a p ilehlých obcích podle dat ze S ítání lidu, dom  a byt  v roce

2001 tvo ily rodinné domy zhruba 88 % dom . P edpokládáme-li, že jeden rodinný

m obývá pr rn  3 lenná rodina (pom r lidí starších 60 let a žijících tedy

v páru i osam le inil v Kryrech zhruba 16 %, v tšina lidí tedy pravd podobn

žije ve více etných rodinách), lze odhadnout, že popelnici jako sb rnou nádobu

využívalo v jednom roce n jakých 728 domácností (88% z celkového po tu

obyvatel d leno 3). Protože m sto Kryry pro svoz sm sného TKO využívalo

výhradn  týdenního svozu, zaplatilo by za svoz 782 ks popelnic v jednom roce

(využívalo-li by služeb firmy Skládka Vrbi ka a byla-li by cena za svoz 1 popelnice

stejná jako v Nepomyšli) 578 680 K  (782 ks × 740 K ). Pokud by tento hrubý

odhad odpovídal skute nosti (což m že, ale rozhodn  nemusí), pak by odpadové

hospodá ství Kryr v letech 2003–2007 bylo ztrátové se ztrátou v pr ru

89 000 K  (odhadované rozdíly jsou v jednotlivých letech velké, nap . v roce 2004

84 000 K , v roce 2003 306 000 K ). Ziskové by odpadové hospodá ství bylo až

v roce 2008, kdy by plusový z statek (samoz ejm  pouze odhadem) inil zhruba

125 000 K . Zisková bilance odpadového hospodá ství by byla dosažena

edevším díky efektivn jšímu nakládání s velkoobjemovým odpadem (v roce

2008 poklesly náklady na jeho likvidaci, tzn. nebylo vyvezeno tolik

velkoobjemových kontejner ) a dále díky efektivn jšímu t íd ní odpad  (odm na

EKO-KOMu v roce 2008 byla více než dvojnásobná oproti jiným let m).

By  je tento odhad náklad  na svoz sm sného TKO opravdu velmi hrubý,

lze p esto o ekávat, že zrovna náklady na svoz sm sného TKO budou tvo it

nejvyšší procento všech náklad  na odpady. By  o odpadovém hospodá ství Kryr

díky absenci t chto d ležitých dar nelze íci, zda je ekonomicky efektivní i nikoliv,
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esto lze ve výše zmín ném vypozorovat jeden d ležitý trend – dob e zvládnuté

íd ní odpad  a dob e zvládnuté nakládání s velkoobjemovým odpadem m že

pomoci náklady na odpadové hospodá ství významn  snížit a v kombinaci

s úpravou systému svozu sm sného TKO možná i p ivést do plusových ísel.

3.3.2 Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady ve m st
Podbo any

Podbo any jsou nejv tším m stem v regionu a jak napovídá jeho název, jsou i

jeho správním centrem. Samotné m sto Podbo any m lo v roce 2009 celkem

5015 stálých obyvatel, spolu se spádovými obcemi inil po et obyvatel 6464. Ve

st  a jeho spádových obcích je tedy koncentrována zhruba 1/3 trvale bydlícího

obyvatelstva na Podbo ansku. Podbo any se také vyzna ují velkým po tem

místních ástí, kterých je celkem 12 – nejmenší Dolánky mají 1 stálého obyvatele,

mezi nejv tší a nejdynami ji se rozr stající pat í Hlubany, kde po et obyvatel

mezi roky 2003 až 2009 vzrostl z 295 na 378 stálých obyvatel. Údaje o po tu

rekrea ních objekt  bohužel Podbo any neposkytly.

Celkové náklady na odpadové hospodá ství v Podbo anech a jejich

spádových obcích uvádí Tabulka 10. Je z ní jednozna  patrné, že odpadové

hospodá ství m sta Podbo any je dlouhodob  ztrátové, by  se ztráty drží zhruba

na úrovni necelých 21 %. Nejv tších náklad  dosáhlo hospoda ení s odpady

v Podbo anech v roce 2008, kdy ztráta inila p es 1 500 000 K  (1 556 627 K ),

tedy 32,7 %, nejnižší úrovn  naopak dosáhla v roce 2005, kdy m sto za nakládání

s odpady zaplatilo nad rámec p íjm  „pouhých“ 420 736 K , tedy 12 %.

Tabulka 29 Náklady m sta Podbo any na nakládání s odpady v letech 2003–2008

Náklady m sty Podbo any na nakládání s odpady v letech 2003-2008

Rok

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Náklady [K ] 2 798 514 3 299 205 3 443 554 3 536 519 3 915 746 4 745 377

íjmy [K ] 2 252 645 2 448 808 3 022 818 2 818 509 3 342 927 3 189 105

Ztráta [K ] 545 869 850 397 420 736 718 010 572 819 1 556 628

% ztrát 19 26 12 20 15 33

Podíváme-li se na jednotlivé typy svozu samostatn  pak jednozna

velmi pozitivní vliv z hlediska ekonomického musíme shledat u existence
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tzv. svozového dvora. Svozový dv r, který m sto Podbo any provozuje, umož uje

ob an m v daných asech ukládat na tomto míst  velkoobjemový odpad,

nebezpe né odpady a odpady t íd né. Díky umíst ní kontejner  na nebezpe ný a

velkoobjemový odpad pod dohledem a díky svozu organizovanému podle pot eby

edstavovaly náklady na nebezpe ný odpad v pr ru za sledované roky 13 285

 (údaje byly poskytnuty pouze za roky 2005–2009, nejnižší náklady byl v roce

2005, kdy m sto zaplatilo 2 732 K , nejvyšší pak v roce 2007, kdy na likvidaci

nebezpe ného odpadu bylo uvoln no 27 984 K ). Náklady na velkoobjemový

odpad nebyly v získaných materiálech uvedeny.

Obrázek 7, 8, 9 a 10 Sb rný dv r Podbo any
 Foto: autor

Sb r t íd ného odpadu realizuje m sto Podbo any do kontejner  o objemu

1 100 l, vyt íd ný odpad se shromaž uje také ve svozovém dvo e, kde je

dot ován z velkoobjemových kontejner  po svozu velkoobjemového odpadu.

Svoz t íd ného odpadu zajiš ovaly pro Podbo any firmy Marius Pedersen a

Skládka Vrbi ka. Skládka Vrbi ka si za vývoz 1 ks kontejneru od roku 2007, kdy

za ala svoz pro Podbo any realizovat, ú tovala 150 K , p emž výsyp provád la
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dle aktuální pot eby, min. však 1× za 14 dní. Marius Pedersen (d íve Likor) do

roku 2007 provád l výsyp kontejneru na plasty za 260 K /m síc, u kontejneru na

papír a sklo pak za 200 K /m síc za výsyp kontejneru 1 100 l na papír, plasty

nebo sklo. V roce 2008 svážel pak Marius Pedersen t íd ný odpad za 120 K  za

výsyp kontejneru 1 100 l (PET, sklo, papír) dle pot eby, min. však 1× 14 dní.

Bohužel v poskytnutých datech není uveden po et svoz  stejn  jako není

uvedeno, kolik svoz  která firma zrealizovala, není tudíž možné spo ítat náklady

na svoz t íd ného komunálního odpadu.

Svoz komunálního odpadu provád la pro Podbo any do roku 2007 firma

Bouška, b hem roku 2007 její povinnosti p evzal Marius Pedersen (Likor). Detailní

údaje o svozu sm sného komunálního odpadu jsou k dispozici pouze za rok 2008.

V roce 2008 m sto Podbo any provozovalo 1049 ks sb rných nádob o objemu

110 la 1220 l, které byly sváženy 1x týdn  za cenu 10,41 K  za nádobu. Dále

sto zajiš ovalo svoz 109 ks kontejner  o objemu 1 100 l, které byly sváženy

rovn ž v týdenním intervalu, p emž výsyp jednoho kontejneru stál 102 K , a svoz

34 ks stejn  objemných kontejner , které byly vyváženy 2× do týdne op t za cenu

102 K . Svoz všech t chto nádob m sto Podbo any stál v roce 2008 celkem

1 506 653 K  ((1049×10,41)+(109×102)+(34×2×102))×52). Podíváme-li se zp t na

Tabulku 29, pak zjistíme, že svoz sm sného komunálního odpadu p edstavuje

v hospoda ení s odpady m sta Podbo any 31 % všech náklad .

íjmová ást odpadového hospodá ství m sta Podbo any je stejn  jako

u jiných obcí tvo ena p íjmy z poplatk  za odpady a z odm n EKO–KOMu za

vyt íd ný odpad. Bohužel výši odm n od EKO–KOM nelze ze získaných materiál

zjistit, stejn  jako kone né p íjmy z poplatk . Z OZV m sta Podbo any . 3/2007,

o místních poplatcích, která je doposud v platnosti, se sice dozvíme, že poplatek

inil již v roce 2006 rovných 500 K  na osobu i na rekrea ní objekt, ale zárove

se dozvíme, že u domácností ítajících více jak 4 osoby lze získat r zn  vysokou

slevu. Vzhledem k tomu, že z materiál  poskytnutých m stem Podbo any není

ejmé, kolik domácností této slevy v jednotlivých letech využilo, nelze ur it, jaká

byla výt žnost poplatku za odpady ve sledovaném období.

Odpadové hospodá ství m sta Podbo any je tak stejn  ztrátové jako

v p edchozí kapitole odpadové hospodá ství m sta Kryry. A koliv chybí

ekonomická data za t íd ný sb r, lze p edpokládat, že stejn  jako svoz sm sného

komunálního odpadu, i svoz t íd ného odpadu bude finan  náro nou záležitostí.
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V t íd ní odpadu jist  leží velké rezervy pro hospoda ení s odpadem ve m st

Podbo any.

3.3.3 Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady v m stysu
Nepomyšl

Data z m styse Nepomyšl poskytla autorovi práce lenka Výboru ŽP

zastupitelstva m styse. Kompletní data pot ebná pro zhodnocení ekonomické

efektivity však byla k dispozici pouze za rok 2006, áste ná data i za rok 2004.

stys Nepomyšl je v rámci regionu svým zp sobem výjime nou obcí –

na jeho území se nachází Skládka Vrbi ka, m stys má tedy ze zákona

o odpadech zajišt ny velmi dobré p íjmy do obecního rozpo tu z provozování

skládky. Snad i z tohoto d vodu je hospoda ení s odpady v obci z hlediska

ekonomického paradoxn  velmi špatné.

Do roku 2004 v obci nebyl zaveden poplatek za odpady a náklady na svoz

sm sného komunálního odpadu byly pln  hrazeny z obecního rozpo tu. Do roku

2005 nebyly v obci k dispozici žádné sb rné nádoby na t íd ný odpad a t íd ní

odpadu se v obci nijak nerealizovalo. K dispozici byly pouze kontejnery na

velkoobjemový odpad, do nichž však ob ané ukládali odpad nejen velkoobjemový,

ale i sm sný, nebezpe ný a odpad vyt íditelný.

Vzhledem k výše uvedeným skute nostem, které m ly za následek

skute  velmi neefektivní nakládání s odpady i velmi vysoké ekonomické náklady

na likvidaci odpad , byl v Nepomyšli nakonec poplatek za odpady zaveden. V roce

2004 byl stanoven poplatek tzv. „na hlavu“, byla však rozlišena výše poplatku

podle typu svozu: za týdenní svoz platili stálí obyvatelé 100 K /osobu/rok, za

14denní svoz pak pouze 50 K /osobu/rok. Chalupá i (tj. osoby, jež vlastnili v obci

i jejích spádových ástech rekrea ní objekt) platili v p ípad  obou typ  svoz  100

/osobu/rok.

V roce 2004 svoz sm sného komunálního odpadu pro Nepomyšl

zajiš ovala firma Skládka Vrbi ka, která si za týdenní svoz ú tovala 705 K /1

popelnici (110 l)/rok a za 14denní svoz 406 K /1 popelnici (110 l)/rok. Ze Zprávy

o innosti výboru ŽP zastupitelstva obce Nepomyšl za období íjen 2004–srpen

2005 bohužel nevyplývá, jaký byl aktuální po et obyvatel a vlastník  rekrea ních

objekt  ve vsi v roce 2004 a kolik lidí si p edplatilo jaký typ svozu odpadu. Zpráva
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pouze uvádí, že p íjmy z poplatku za odpady inily 34 000 K , dluhy na poplatcích

inily 6 000 K  a náklady na svoz sm sného komunálního odpadu byly 92 000 K .

Z toho vyplývá, že nakládání s odpady bylo pro obec i po zavedení poplatku velmi

neekonomické, a v roce 2004 skon ilo se ztrátou 58 000 K , což je pro obec

o zhruba 400 obyvatelích (v etn  místních ástí) opravdu nemalá ztráta [16].

Výše zmín ná zpráva hodnotí také ekonomickou stránku zavedení t íd ní

odpadu do obce. V kv tnu 2005 byly do Nepomyšle instalovány první kontejnery

na t íd ný odpad – barevné sklo, papír a sm sné plasty. Ve zpráv  se hodnotí

pouze období 3 m síc , avšak již v tomto krátkém období je z ejmé, že svoz

íd ného odpadu bude finan  náro nou záležitostí – za svoz 1 ks kontejneru si

oprávn ná osoba (v roce 2005 firma Likor Žatec) ú tovala 214 K  v . DPH.

K srpnu 2005 byl proveden svoz 2 kontejner , obec tedy za svoz zaplatila 428 K .

Odm nou od EKO-KOMu dostala 238 K . Odm na tedy pokryla 56 % náklad  na

íd ní odpadu. P esto byl rok 2004 pro Nepomyšl v odpadovém hospodá ství

velmi ztrátový.

stys Nepomyšl poskytl ješt  kompletní data za rok 2006. V tomto roce

si z necelých 400 obyvatel 129 poplatník  p edplatilo týdenní svoz v hodnot

100 K /osobu/rok a 49 poplatník  zaplatilo poplatek za 14denní svoz, jehož výše

inila 50 K /osobu/rok. Ostatní poplatníci k ukládání sm sného odpadu bu  užívali

kontejner nebo byli dlužníky. Cena za svoz 1 ks popelnice inila v roce 2006

u firmy Skládka Vrbi ka 740 K  (v . DPH)/popelnici/rok u týdenního svozu a

484 K  (v . DPH). Za týdenní svoz sm sného komunálního odpadu tak m stys

Nepomyšl zaplatil 95 640 K , za 14denní svoz 23 716 K . Za kontejnery na

sm sný odpad Nepomyšl zaplatila v roce 2006 5 894 K . Spolu s dalšími náklady

nakonec výdaje na svoz sm sného komunálního odpadu stály Nepomyšl v roce

2006 125 070 K . Poplatek na odpady p itom pokryl 32 242 K , obec tedy 74,22%

náklad  na svoz sm sného komunálního odpadu. Hospoda ení se sm sným

komunálním odpadem tak v Nepomyšli bylo v roce 2006 výrazn  ztrátové.

Podobn  neuspokojivá situace byla v Nepomyšli v roce 2006 p i

hospoda ení s t íd ným odpadem a s odpadem nebezpe ným. Svoz

nebezpe ného odpadu byl zajiš ován stejn  jako v minulých letech mobilním

sb rem a m stys Nepomyšl za n j uhradil ástku 8 128 K . T íd ný odpad v roce

2006 probíhal formou kontejnerového sb ru. V roce 2006 bylo stále pouze jedno

stanovišt  se 3 kontejnery. Vyvážení kontejner  zajiš ovala firma Likor a inila tak
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jednou za 14 dní anebo dle dohody, p emž druhá varianta byla využívan jší.

Údaj o tom, kolik svoz  t íd ného odpadu bylo v roce 2006 v Nepomyšli

realizováno chybí, nicmén  jsou známy náklady na tento svoz, a  ty inily 4 831

. Odm na EKO-KOMu za vyt íd ný odpad pak p edstavovala 1 100 K , tedy

necelých 23 % z celkových náklad . Hospoda ení s t íd ným odpadem, stejn

jako hospoda ení s odpadem nebezpe ným bylo tedy pro Nepomyšl v roce 2006

také ztrátové.

Ve sledovaných letech 2004 a 2006 nem l m stys Nepomyšl problém

pouze s velkoobjemovým odpadem, tedy z hlediska ekonomického – svoz

velkoobjemových kontejner  pro obec zajiš ovala nejmenovaná spole nost jako

protislužbu zdarma.

Zhodnotíme-li výše uvedená fakta a p ihlédneme-li ke skute nosti, že

poplatek za odpady v Nepomyšli oproti p edchozím let m vzrostl v roce 2010

pouze o 100 K  na sou asných 200 K /osobu, p itom ale bylo upušt no od

14denního svozu, m žeme s klidem konstatovat, že nakládání s odpady je

v Nepomyšli realizováno velice neekonomicky, s velkými ztrátami a do budoucna

bude zajisté vyžadovat významnou zm nu p ístupu k odpadovému hospodá ství

obce.

3.3.4 Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady v obci
Podbo anský Rohozec

Podbo anský Rohozec je nejmenší samosprávná obec na Podbo ansku, která

v sou asnosti ítá 130 stálých obyvatel a 33 rekrea ních objekt . Místní

samospráva bohužel poskytla pouze data za rok 2009, nicmén  poskytla data

kompletní a proto jsou zde uvád na, p estože celá práce se v nuje období od

roku 2003 do roku 2008. Ze získaných dat se totiž dá vysledovat ekonomická

efektivita nakládání s odpady v obci.

Sm sný komunální odpad sváží obci Podbo anský Rohozec firma Skládka

Vrbi ka, ostatní typy odpad  (nebezpe ný, velkoobjemový a t íd ný) má na

starosti firma Marius Pedersen, která p evzala spole nost Likor Žatec –

nebezpe ný odpad je svážen 1x do roka formou mobilního sb ru, stejn  jako

odpad velkoobjemový. T íd ný odpad je shromaždován na 2 stanovištích po
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3 kontejnerech (separuje se sklo, plasty a papír). Kontejnery na t íd ný odpad jsou

vyváženy po telefonické dohod .

Poplatek za odpady je v obci zavedený a v roce 2009 inil 500 K  za

týdenní svoz na osobu s trvalým pobytem nebo na rekrea ní objekt nebo 300 K

za 14denní svoz (tato výše poplatku je ur ena pouze pro stálé obyvatele).

Na poplatcích bylo v roce 2009 vybráno 70 341 K . Dalším p íjmem

odpadového hospodá ství je odm na od EKO–KOMu, která v roce 2009

edstavovala 7 500 K .

Výdaje Podbo anského Rohozce sestávaly v roce 2009 z 93 782 K  za

svoz sm sného komunálního odpadu, 23 283 K  za svoz t íd ného odpadu

(v etn  1 svozu velkoobjemového odpadu) a 13 518 K  za svoz nebezpe ného

odpadu.

Podbo anský Rohozec tedy získal 77 841 K  na p íjmové stran  a vydal

130 583 K  na stran  výdaj  za odpadové hospodá ství. Stejn  jako v p ípad

styse Nepomyšl, je i odpadové hospodá ství Podbo anského Rohozce ztrátové

– p íjmy kryjí pouze 59,6 % výdaj .

3.3.5 Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady v obci Petrohrad

Obdobn  jako obec Podbo anský Rohozec i obec Petrohrad poskytla autorovi

práce data za pouhý jeden rok, a to za rok 2008. Jednalo se o dotazník

poskytovaný obcí spole nosti EKO–KOM a. s.

Z údaj  uvedených v dotazník  sice není z ejmé, kolik stálých obyvatel

l Petrohrad a jeho p ilehlé obce v roce 2008, je zde však uveden údaj o po tu

rekrea ních objekt  – t ch bylo v obci 69. Po et obyvatel dle výkazu sout že

Sklen ná popelnice [38] v roce 2008 inil 659 osob hlášených k trvalému pobytu.

Podle dotazníku obec Petrohrad neprovozuje žádná sb rný dv r. Ke sb ru

nebezpe ného a velkoobjemového odpadu využívá mobilních svoz  –

nebezpe ný odpad sváží 2x do roka, velkoobjemový odpad byl v roce 2008

vyvezen 50x, p emž v obci a jejích spádových ástech jsou umíst ny

4 velkoobjemové kontejnery. Svoz všech výše zmín ných odpad  zajiš ovala

v roce 2008 pro obec Petrohrad firma Marius Pedersen (d íve Likor Žatec).

Náklady na svoz nebezpe ného odpadu p edstavovaly v roce 2008 celkem

6 555 K , náklady na svoz velkoobjemového kontejneru 202 934 K .
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íd ný odpad je v Petrohrad  a jeho spádových obcích likvidován na

4 stanovištích – 2 stanovišt  zahrnují pouze kontejnery na sm sný plast a barevné

sklo, 3. stanovišt  krom t chto kontejner  disponuje i kontejnerem na papír. Platba

za svoz t íd ného odpadu se realizovala v roce 2008 vždy za výsyp 1 nádoby.

Jednotková cena není uvedena, celkov  však Petrohrad za svoz t íd ného

odpadu v roce 2008 zaplatil 27 465 K , z toho 12 471 K  za plasty, 7 676 K  za

papír a 7 319 K  za sklo – sm sné plasty jsou tedy jednozna  nej ast ji

íd nou komoditou v obci. V dotazníku se bohužel neuvádí p íjem obce v podob

odm ny od EKO-KOM, nelze tedy p esn  vy íslit, z jaké ásti odm na pokryje

náklady na svoz t íd ného odpadu. Vzhledem k výt žnosti t íd ní odpadu, která

v Petrohrad inila v roce 2008 7,55 kg/osobu/rok, zatímco nap . v Kryrech byla

tém  dvojnásobná (13,47 kg/osobu/rok) [38], bude odm na EKO-KOM za

vyt íd ný odpad výrazn  nižší, než náklady na jeho svoz (v Kryrech pokrývala

odm na za svoz t íd ného odpadu zhruba 50 % náklad  na jejich svoz).

Svoz sm sného komunálního odpadu zajiš uje v Petrohrad  také firma

Marius Pedersen. V roce 2008 bylo v Petrohrad  evidováno 250 sb rných nádob.

Zda se jednalo o popelnice i kontejnery z dotazníku není z ejmé, stejn  tak jako

není z ejmé, jakou frekvenci svozu v Petrohrad  v roce 2008 využívali. Zda

týdenní i trnáctidenní anebo dokonce kombinovanou. Nicmén  náklady na svoz

sm sného komunálního odpadu jsou udávány ve výši 287 152 K . Náklady na

svoz sm sného odpadu jsou áste  hrazeny z p íjm  za poplatek za odpady,

který je v obci zaveden a iní 400 K /osobu/rok u trvale bydlících osob a

pravd podobn  i u rekrea ních objekt  (OZV obce nespecifikuje, v dotazník  není

uvedeno). V roce 2008 bylo na poplatcích vybráno 259 734 K .

Jak je tedy z výše uvedených údaj  z ejmé, v roce 2008 obec Petrohrad

celkov  na odpady vynaložila 524 106 K  na nakládání s odpady, její p íjmy

v oblasti odpadového hospodá ství inili 259 734 K  + odm na od EKO–KOM,

tedy n co málo p es 300 000 K . Zhruba 57 % náklad  na odpadové hospodá ství

tak obec musela uhradit z jiných p íjmových položek obecního rozpo tu.

Ztrátovost odpadového hospodá ství dokládají i náklady za rok 2007

vy íslené v OZV obce Petrohrad . 1/2008, kterou se m ní a dopl uje Obecn

závazná vyhláška . 1/2004, o místním poplatku za provoz systému

shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních

odpad . Zde jsou jako skute né náklady na OH za rok 2007 uvád na ísla
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440 491,07 K , z toho náklady na sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu

edstavovaly 262 128,28 K , náklady na velkoobjemový odpad 158 745,00 K .

i po tu 747 poplatník  pak skute né náklady a odpadové hospodá ství inily

589,68 K  na 1 poplatníka [25].

3.4 Vyhodnocení dotazníkového šet ení

3.4.1 Návratnost dotazník

Dotazníkové šet ení prob hlo ve dvou fázích. V prosinci 2009 byly realizovány

ízené osobní rozhovory v menších spádových obcích Podbo an a Krásného

Dvora – v Kašticích, Pšov , Sýrovicích a Vysokých T ebušicích. ízeným

rozhovorem bylo získáno 69 dotazník . Druhá fáze sociologického pr zkumu –

písemné dotazování – prob hla v období od 15. 1. do 15. 2. 2010. V tomto období

byly e-mailem i osobn  distribuovány dotazníky na níže uvedená místa:

1) ZŠ T. G. Masaryka v Podbo anech – 30 dotazník , návratnost 30 dotazník ;

oslovená skupina – žáci a pedagogové

2) SOŠ a SOU Podbo any – 40 dotazník , návratnost 40 dotazník ; oslovená

skupina – studenti a pedagogové

3) M stský ú ad Podbo any – 40 dotazník , návratnost 37 dotazník ; oslovená

skupina – zam stnanci M Ú

4) V znice Drahonice – 60 dotazník , návratnost 36 dotazník ; oslovená skupina

– zam stnanci instituce.

Výsledky dotazníkového šet ení jsou vyhodnocovány jednostup ov  podle

pohlaví, v ku a vzd lání. Druhá ást vyhodnocení dotazníku se zabývá korelacemi

mezi vybranými otázkami.

3.4.2 Respondenti podle v ku, pohlaví a vzd lání

Mezi respondenty bylo zjišt no 112 muž  a 100 žen. Nejvíce respondent  bylo ve

ku 31–50 let (N=87). Pom r respondent  v nejnižší v kové kategorii 0-15 let

(N=13) a nejvyšší v kové kategorii 65 a více let (N=12) byl tém  roven jedné.

Celkem 29 z dotázaných dosáhlo základního vzd lání. Vzhledem k tomu,

že 25 z t chto 29 je ve v ku do 30 let, je velmi pravd podobné, že dosp lých

respondent  se základním vzd láním se ve výb rovém vzorku p íliš
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nevyskytovalo. Vyu ených je mezi respondenty 52, lidí se st edoškolským

vzd láním s maturitou je v populaci tázaných 90 a vysokoškolák  39. Lze tedy íci,

že sledovaná populace vyhovovala kvótnímu výb ru podle pohlaví a v ku

respondent . Grafické znázorn ní zastoupení jednotlivých v kových a

vzd lanostních skupin podle pohlaví je uvedeno v Tabulkách 30 a 31 a

v Grafech 24, 25 a 26.

Tabulka 30 Rozd lení populace respondent  podle v ku a pohlaví (N=212)

Tabulka 30 Rozd lení populace respondent  podle v ku a pohlaví (N=212)
k

0-15 let 16-30 let 31-50 let 51-65 let 65 a více let celkem
muž 3 40 51 12 6 112
žena 10 31 36 17 6 100Pohlaví
celkem 13 71 87 29 12 212

Zdroj: vlastní data

Tabulka 31 Náklady m sta Podbo any na nakládání s odpady v letech 2003–2008

Tabulka 31 Rozd lení populace respondent  podle vzd lání a pohlaví (N=212)
Vzd lání

základní vyu en(a) st ední VŠ neodpov li celkem
muž 13 27 46 24 2 112
žena 16 25 44 15 0 100Pohlaví
celkem 29 52 90 39 2 212

Zdroj: vlastní data

Zastoupení v kových kategorií
v populaci respondent  (N=212)

6%

33%

41%

14%
6%

0-15 let
16-30 let
31-50 let
51-65 let
65 a více let

Graf 24 Zastoupení v kových kategorií v populaci respondent  (N=212)

Zdroj: vlastní data
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Zastoupení pohlaví
v populaci respondent  (N=212)

53%
47% muži

ženy

Graf 25 Zastoupení pohlaví v populaci respondent  (N=212)

Zdroj: vlastní data

Zastoupení vzd lánostních kategorií
v populaci respondent  (N=210)

14%

25%

42%

19%

základní
vyu en(a)
st ední
vysokoškolské

Graf 26 Zastoupení vzd lanostních kategorií v populaci respondent  (N=210)

Zdroj: vlastní data

3.4.3 Místní p íslušnost

Mezi dotázanými byli zástupci 42 obcí Podbo anska, n které obce však byly

zastoupeny jen jedním respondentem. Rozložení respondentské populace podle

obcí tedy nelze považovat za reprezentativní. Nejvíce dotázaných pocházelo

z Podbo an (42 %), Buškovic (6 %), Vroutku (6 %), Blšan, O ihova a Lubence

(všechny obce po 2,8 %), a dále z Valova, Nepomyšle, Brod  a Kryr (všechny

obce po 2,4 %). Ostatní obce byly zastoupeny mén  jak 5 obyvateli (viz

Tabulka 32, Mapa 1).
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Tabulka 32 Místní p íslušnost respondent  (N=212)

Tabulka 32 Místní p íslušnost
Obec Místní ást Po et

dotázaných
Blatno Blatno 3
Blšany Blšany 7

Lib šovice 1
Si em 1

Sob chleby 2
Stachov 1

Krásný
Dv r

Krásný Dv r 1

Brody 5
any 1

Vysoké
ebušice

3

Kryry Kryry 5
sno 2

Stebno 2
Strojetice 4

Lubenec Lubenec 6
Drahonice 3
Libkovice 1

íb nice 1
Nepomyšl Nepomyšl 5

ta 1
Chmelištná 1
Nová Ves 1

ihov ihov 6
ihovec 3

Petrohrad Petrohrad 4
Bílenec 2
ern ice 1

Podbo any Podbo any 89
Buškovice 12
Dolánky 4
Hlubany 3
Kaštice 1
Letov 2
Mory 1
Pšov 2

Sýrovice 3
Valov 5

Vroutek Vroutek 12
Skytaly 1

Vidhostice 1
Vrbi ka 2

neuvedeno 1
Celkem 212

Zdroj: vlastní data
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Mapa 1 Po et respondent  podle správních obvod  obcí Podbo anska

Zdroj: vlastní data

3.4.4 T íd ní odpad

Zcela dle o ekávání na otázku, zda odpady t ídí, odpov lo nejv tší procento

respondent , že ano. Tuto možnost zvolilo celkem 173 respondent  z 209, kte í

otázku zodpov li, tedy celých 82 %. Odpady ast ji t ídí muži (53 % z 209

respondent ). Mezi t mi, kdo odpady net ídí, je po et žen i muž  stejný (viz

Tabulka 33, Graf 27).

íd ní odpad  se nej ast ji v nuje skupina ve v ku 30-50 let (44%),

nejmén  (7%) pak – zcela dle o ekávání – lidé v d chodovém v ku (65 a více let).

Z respondent , kte í uvedli, že odpad net ídí, je jich nejvíce ve v ku do 30 let

(42%), což je pon kud p ekvapující zjišt ní – díky osv  ve školách autor

ekával, že tato skupina bude nej etn ji zastoupena u kladné odpov di, nikoliv

u odpov di záporné (viz Tabulka 34, Graf 28).

0 respondent

1–5 respondent

6–10 respondent

11-15 respondent
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íd ní odpad  je nepopulárn jší mezi st edoškoláky (tuto možnost zvolilo

77 ze 173 respondent ). Mezi t mi, kte í uvedli, že odpad net ídí, je pak nejvíce

respondent , jež jsou vyu eni (15 z 36) (viz Tabulka 35, Graf 29).

Nej ast ji t íd nou komoditou jsou plasty, které t ídí tém  74 %

dotázaných, kte í odpady t ídí. Následuje papír (70,8% respondent ) a sklo (67%).

Nápojové kartony t ídí pouhých 8,5 % respondent , oproti tomu bioodpad t ídí

9,4% dotázaných. Ob ísla jsou velmi nízká, p esto u bioodpadu se toto procento

dalo o ekávat, u nápojových karton  je však mírným p ekvapením. Zajímavou

skute ností také je, jak málo lidé t ídí odpad nebezpe ný – pouhých 28 %

respondent  uvedlo, že jej z b žného odpadu vyt uje, ostatní jej net ídí.

Zajímavé výsledky získáme p i sledování korelací mezi druhem t íd ného

odpadu a vzd láním – zatímco u nej etn ji t íd ných odpad  (papíru, plast  a

skle) mezi nejpiln jší t ídi e pat í lidé se st edním vzd láním a lidé

s vysokoškolským vzd láním i st edoškolským vzd láním bez maturity následují

hned po nich, u odpad  t íd ných mén asto (bioodpad, nebezpe ný odpad,

velkoobjemový odpad) p evažují p edevším respondenti s vyšším vzd láním

(st ední s maturitou a vysokoškolské), zatímco lidé s nižším vzd láním (základní

vzd lání a st ední bez maturity) se t íd ní t chto odpad  v podstat  nev nují (více

viz Tabulky 36, 37 a Graf 30, 31).

i srovnání podle v ku jednozna  vychází, že nejmén  t ídící skupinou

jsou d chodci, ovšem pokud už tito t ídí, pak u mén  b žných komodit t ídí ast ji

než jejich mladý protipól – lidé ve v ku nad 50 let tvo í p i t íd ní bioodpadu a

velkoobjemového odpadu 25–29 %, zatímco dotázaní ve v ku do 30 let jsou zde

zastoupeni pouze 15–18 % (viz Tabulka 38, Graf 32).

Z jiných odpad  t ídí n kte í respondenti kovy a stavební su . Možnost „jiný

odpad“ zvolili však pouze 4 dotázaní.

Ke t íd ní odpad  využívají respondenti ve v tšin  p ípad  barevné

kontejnery na t íd ný odpad. ada respondent  krom  kontejneru využívá také

sb rný dv r. Naprosto minimální procento dotázaných t ídí odpad do plastových

pytl . Dokonce ani skupina starších respondent , u nichž by bylo možné využití

tohoto zp sobu t íd ní pro jeho komfortnost o ekávat, t íd ní do pytl  nevyužívá

ve velké mí e (podrobn ji viz v Tabulka 38, 39 a 40 a Grafy 33, 34 a 35).

Umíst ní kontejner  na t íd ný odpad považují respondenti z 67 % za

vyhovující. Ti, kte í uvedli, že jim umíst ní kontejner  nevyhovuje, uvedli jako
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vod ve shodném po tu p ípad  jak jejich nedostate ný po et, tak jejich

nep im enou vzdálenost. Grafické i tabulkové znázorn ní výše uvedených

skute ností najde tená  v Tabulkách 41–43 a 41a–43a a Grafech 36, 36a, 37,

37a, 38 a 38a. Jako jiný d vod, pro  lidem nevyhovuje umíst ní kontejner  na

íd ní odpad, uvedlo n kolik respondent  jejich neestetický vzhled a nepo ádek

kolem nich.

Tabulka 33 T ídíte odpady? (srovnání podle pohlaví)

Tabulka 33 ídíte odpady? (srovnání podle pohlaví)
ídíte odpad …

ano ne neodpov li celkem
muž 92 18 2 112
žena 81 18 1 100Pohlaví

celkem 173 36 3 212
Zdroj: vlastní data

Otázka . 5 T ídíte odpad? (N=209)
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Graf 27 ídíte odpady? (srovnání podle pohlaví (N=209))

Zdroj: vlastní data
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Tabulka 34 T ídíte odpady? (srovnání podle v ku)

Tabulka 34 ídíte odpady? (srovnání podle v ku)
ídíte odpad …

ano ne neodpov li celkem
0-15 let 10 3 0 13

16-30 let 58 12 1 71
31-50 let 77 9 1 87
51-65 let 21 7 1 29

65 let a více 7 5 0 12

k

celkem 173 36 3 212
Zdroj: vlastní data

Otázka . 5 T ídíte odpad? (N=209)
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více

ano

ne

Graf 28 ídíte odpady? (srovnání podle v ku (N=209))

Zdroj: vlastní data

Tabulka 35 T ídíte odpady? (srovnání podle vzd lání)

Tabulka 5 ídíte odpady? (srovnání podle vzd lání)
ídíte odpad …

ano ne neodpov li celkem
základní 23 5 1 29

vyu en(a) 37 15 0 52
st ední 77 12 1 90

vysokoškolské 34 4 1 39
neodpov li 2  0 0 2

Vzd lání

celkem 173 36 3 212
Zdroj: vlastní data
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Otázka . 5 T ídíte odpad? (N=207)
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Graf 29 ídíte odpady? (srovnání podle vzd lání (N=207))

Zdroj: vlastní data

Tabulka 36 Jaký odpad t ídíte ... (srovnání podle pohlaví)

Tabulka 36 Jaký odpad t ídíte ... (srovnání podle pohlaví)
Pohlaví

muž žena celkem
ano 78 72 150
ne 34 28 62Papír
celkem 112 100 212
ano 77 65 142
ne 35 35 70Sklo
celkem 112 100 212
ano 81 75 156
ne 31 25 56Plasty
celkem 112 100 212
ano 9 9 18
ne 103 91 194Nápojové kartony
celkem 112 100 212
ano 11 9 20
ne 101 91 192Bioodpad
celkem 112 100 212
ano 31 28 59
ne 81 72 153Nebezpe ný odpad
celkem 112 100 212
ano 16 11 27
ne 96 89 185Velkoobjemový odpad
celkem 112 100 212
ano 4 0 4
ne 108 100 208

Ja
ký

 o
dp

ad
 t

íd
íte

 …

Jiný odpad
celkem 112 100 212
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Otázka . 5b Jaké odpady t ídíte?
(N pro každou komoditu=212, uvedeny jen kladné

odpov di)
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Graf 30 Jaké odpady t ídíte ... (srovnání podle pohlaví)

Zdroj: vlastní data
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Tabulka 37 Jaký odpad t ídíte ... (srovnání podle vzd lání)

Tabulka 37 Jaký odpad t ídíte ... (srovnání podle vzd lání)
Vzd lání

základní vyu en(a) st ední VŠ neodp. celkem
ano 20 33 67 29 1 150
ne 9 19 23 10 1 62Papír

celkem 29 52 90 39 2 212
ano 18 31 61 30 2 142
ne 11 21 29 9 0 70Sklo

celkem 29 52 90 39 2 212
ano 24 34 63 33 2 156
ne 5 18 27 6 0 56Plasty

celkem 29 52 90 39 2 212
ano 5 5 5 3 0 18
ne 24 47 85 36 2 194Nápojové kartony

celkem 29 52 90 39 2 212
ano 2 0 13 5 0 20
ne 27 52 77 34 2 192Bioodpad

celkem 29 52 90 39 2 212
ano 5 15 23 15 1 59
ne 24 37 67 24 1 153Nebezpe ný odpad

celkem 29 52 90 39 2 212
ano 2 1 16 8 0 27
ne 27 51 74 31 2 185Velkoobjemový odpad

celkem 29 52 90 39 2 212
ano 0 1 1 2 0 4
ne 29 51 89 37 2 208

Ja
ký

 o
dp

ad
 t

íd
íte

 …

Jiný odpad
celkem 29 52 90 39 2 212

Otázka . 5b Jaké odpady t ídíte?
(N pro každou komoditu=210, uvedeny jen kladné

odpov di)
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Graf 31 Jaké odpady t ídíte ... (srovnání podle vzd lání)
Zdroj: vlastní data
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Tabulka 37 Jaký odpad t ídíte ... (srovnání podle v ku)

Tabulka 37 Jaký odpad t ídíte ... (srovnání podle v ku)
k

0-15 16-30 31-50 51 - 65 65 a více celkem
ano 8 48 69 19 6 150
ne 5 23 18 10 6 62Papír

celkem 13 71 87 29 12 212
ano 7 46 61 21 7 142
ne 6 25 26 8 5 70Sklo

celkem 13 71 87 29 12 212
ano 10 54 64 21 7 156
ne 3 17 23 8 5 56Plasty

celkem 13 71 87 29 12 212
ano 2 10 6 0 0 18
ne 11 61 81 29 12 194Nápojové kartony

celkem 13 71 87 29 12 212
ano 0 3 12 4 1 20
ne 13 68 75 25 11 192Bioodpad

celkem 13 71 87 29 12 212
ano 1 23 23 15 1 63
ne 12 48 64 24 1 149Nebezpe ný odpad

celkem 13 71 87 39 2 212
ano 0 5 14 5 3 27
ne 13 66 73 24 9 185Velkoobjemový odpad

celkem 13 71 87 29 12 212
ano 0 1 2 1 0 4
ne 13 70 85 28 12 208

Ja
ký

 o
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ad
 t

íd
íte

 …

Jiný odpad
celkem 13 71 87 29 12 212

Otázka . 5b Jaké odpady t ídíte?
(N pro každou komoditu=212, uvedeny jen kladné

odpov di)
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Graf 32 Jaké odpady t ídíte ... (srovnání podle v ku)
Zdroj: vlastní data
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Tabulka 38 Ke t íd ní odpad  využíváte ... (srovnání podle pohlaví)

 Tabulka 38 Ke t íd ní odpad  využíváte ... (srovnání podle pohlaví)
Pohlaví

muž žena celkem
ano 79 75 154
ne 33 25 58Barevné kontejnery

celkem 112 100 212
ano 8 8 16
ne 104 92 196Plastové pytle

celkem 112 100 212

ano 50 41 91
ne 62 59 121Sb rný dv r

celkem 112 100 212
ano 3 0 3
ne 109 100 209K

e 
t

íd
ní

 o
dp

ad
 v

yu
ží

vá
te

 …

Jiný zp sob
celkem 112 100 212

Zdroj: vlastní data

Otázka . 6 Ke t íd ní odpadu využíváte ...
(N pro každý prost edek t íd ní=212,

uvedeny jen kladné odpov di)
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Graf 33 Ke t íd ní odpad  využíváte ... (srovnání podle pohlaví)

Zdroj: vlastní data
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Tabulka 39 Ke t íd ní odpad  využíváte ...  (srovnání podle vzd lání)

Tabulka 39 Ke t íd ní odpad  využíváte ... (srovnání podle vzd lání)
Vzd lání

základní vyu en(a) st ední VŠ neodp. celkem
ano 22 33 64 34 1 154
ne 7 19 26 5 1 58Barevné kontejnery

celkem 29 52 90 39 2 212
ano 3 3 7 3 0 16
ne 26 49 83 36 2 196Plastové pytle

celkem 29 52 90 39 2 212
ano 4 13 50 23 1 91
ne 25 39 40 16 1 121Sb rný dv r

celkem 29 52 90 39 2 212
ano 0 2 0 1 0 3
ne 29 50 90 38 2 209

K
e 

t
íd

ní
 o

dp
ad

 v
yu

ží
vá

te
 …

Jiný zp sob
celkem 29 52 90 39 2 212

Zdroj: vlastní data

Otázka . 6 Ke t íd ní odpadu využíváte ... (N=210)
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Graf 34 Ke t íd ní odpad  využíváte ... (srovnání podle vzd lání)

Zdroj: vlastní data
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Tabulka 40 Ke t íd ní odpad  využíváte... (srovnání podle v ku)

Tabulka 40 Ke t íd ní odpad  využíváte ... (srovnání podle v ku)
k

0-15 16-30 31-50 51-65 65 a více celkem
ano 6 52 67 21 7 153
ne 7 19 20 8 5 59Barevné kontejnery

celkem 13 71 87 29 12 212
ano 3 6 6 1 0 16
ne 10 65 81 28 12 196Plastové pytle

celkem 13 71 87 29 12 212
ano 0 21 50 15 5 91
ne 13 50 37 14 7 121Sb rný dv r

celkem 13 71 87 29 12 212
ano 0 2 1 0 0 3
ne 13 69 86 29 12 209

K
e 

t
íd

ní
 o

dp
ad

 v
yu

ží
vá

te
 …

Jiný zp sob
celkem 13 71 87 29 12 212

Zdroj: vlastní data

Otázka . 6 Ke t íd ní odpadu využíváte ...
(N pro každý prost edek t íd ní=212,

uvedeny jen kladné odpov di)
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Graf 35 Ke t íd ní odpad  využíváte... (srovnání podle v ku)

Zdroj: vlastní data
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Tabulka 36 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ... (srovnání podle pohlaví)

Tabulka 36 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ... (srovnání podle pohlaví)
Pohlaví

muž žena celkem
ano 78 64 142
ne 24 26 50

neodpov li 10 10 20
Vyhovuje Vám umíst ní

kontejner  …
celkem 112 100 212

Otázka . 7 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ...
(N=192)

78

64

24 26

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

muž žena

ano

ne

Graf 41 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ... (srovnání podle pohlaví)
Zdroj: vlastní data

Tabulka 36a Pro  Vám nevyhovuje umíst ní kontejner  ... (srovnání podle pohlaví)

Tabulka 36a Pro  vám nevyhovuje umíst ní kontejner  ... (srovnání podle pohlaví)
Pohlaví

muž žena celkem
jsou daleko 12 13 25
je jich málo 17 12 29
jiný d vod 1 2 3

Nevyhovuje umíst ní
kontejner

celkem 30 27 57

Otázka . 7b Pro  Vám nevyhovuje umíst ní kontejner
... (N=57)

12
13

17

12

1
2

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

muž žena

jsou daleko
je jich málo
jiný d vod

Graf 41a Pro  Vám nevyhovuje umíst ní kontejner  ... (srovnání podle pohlaví)
Zdroj: vlastní data
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Tabulka 37 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ... (srovnání podle vzd lání)

Tabulka 37 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ... (srovnání podle vzd lání)
Vzd lání

základní vyu en(a) st ední VŠ neodpov li celkem
ano 20 28 62 31 1 142
ne 8 14 21 6 1 50

neodpov li 1 10 7 2 0 20

Vyhovuje
Vám

umíst ní
kontejner

… celkem 29 52 90 39 2 212

Otázka . 7 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ...
(N=190)
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Graf 42 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ... (srovnání podle vzd lání)
Zdroj: vlastní data

Tabulka 37a Pro  Vám nevyhovuje umíst ní kontejner  ... (srovnání podle vzd lání)

Tabulka 37a Pro  Vám nevyhovuje umíst ní ... (srovnání podle vzd lání)
Vzd lání

základní vyu en(a) st ední VŠ neodp. celkem
jsou daleko 3 8 10 4 0 25
je jich málo 3 8 13 4 1 29
jiný d vod 0 0 3 0 0 3

Nevyhovuje
umíst ní

kontejner
celkem 6 16 26 8 1 57

Otázka . 7b Pro  Vám nevyhovuje umíst ní kontejner
... (N=56)
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Graf 42a Pro  nevyhovuje umíst ní kontejner  ... (srovnání podle vzd lání)
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Zdroj: vlastní data

Tabulka 38 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ... (srovnání podle v ku)

Tabulka 38 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ... (srovnání podle v ku)
k

0-15 let 16-30 let 31-50 let 51-65 let 65 a více celkem
ano 8 45 66 18 5 142
ne 3 21 17 6 3 50

neodpov li 2 5 4 5 4 20

Vyhovuje
Vám

umíst ní
kontejner

… celkem 13 71 87 29 12 212

Otázka . 7 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ...
(N=190)
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Graf 43 Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  ... (srovnání podle vzd lání)
Zdroj: vlastní data

Tabulka 38a Pro  Vám nevyhovuje umíst ní kontejner  ... (srovnání podle v ku)

Tabulka 38a Pro  Vám nevyhovuje umíst ní kontejner  ... (srovnání podle v ku)
k

0-15 let 16-30 let 31-50 let 51-65 let 65 a více celkem
jsou daleko 2 7 11 3 2 25
je jich málo 0 17 8 4 0 29
jiný d vod 0 0 3 0 0 3

Nevyhovuje
umíst ní

kontejner
celkem 2 24 22 7 2 57

Otázka . 7b Pro  Vám nevyhovuje umíst ní kontejner
... (N=56)
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Zdroj: vlastní data
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3.4.5 Poplatek za odpady

Poplatek za odpady zná 67 % respondent  z 208, kte í na tuto otázku odpov li.

ast ji poplatek znají muži (55 % ze 139 dotázaných, kte í uvedli „ano“), lidé se

st edním i vysokoškolským vzd láním (poplatek zná dohromady tém  78 %

respondent  se st edním a vysokoškolským vzd láním oproti necelým 22 %

dotázaných se základním vzd láním a s vyu ením) a lidé starší 15 let (v nejmladší

kové kategorii je nejvíce t ch, kte í poplatek neznají (61,5%)). Dle o ekávání

mezi respondenty nad 30 let je více t ch, kte í poplatek znají, mezi respondenty

mladšími 30 let p evažují ti, kte í výši poplatku neznají.

Nejvíce respondent  shledává poplatek p im eným (65 % z 209

dotázaných, kte í na otázku odpov li). Z t ch, kterým se poplatek nezdá,

evažují ti, kterým p ipadá p íliš vysoký (tém  20 %). Nízký p ipadal poplatek

pouze 3 dotázaným z 209.

Poplatek se zdá p íliš vysokým spíše ženám než muž m (54 % oproti 46 %

muž ). Nejvíce p ipadá poplatek vysoký lidem ve v ku 31-50 let (39 % z 41

respondent , kte í tuto možnost zvolili), hned na druhé míst  jsou lidé v p edchozí

kové kategorii 16–30 let (tém  32 %). P i hodnocení otázky podle

vzd lanostních kategorií zjistíme, že jako vysoký hodnotí poplatek nej ast ji lidé

se st edoškolským vzd láním (tém  37 %) a s vyu ením (34 %).

Na otázku, zda se dotázaní domnívají, že poplatek pokryje náklady obce na

svoz komunálního odpadu, odpov lo celkem 181 z 212 dotázaných. Pom r

mezi  t mi,  kte í  si  myslí,  že odpov  na tuto otázku zní  „ano“,  a mezi  t mi,  kte í

zvolili „ne“, je v tomto p ípad  velmi vyrovnaný – 47 % uvedlo ano, 51 % uvedlo

ne. Mírn  tedy p evažují ti, jejichž odpov  je správná, nicmén  z vyrovnaného

po tu obou odpov dí je z ejmé, že lidé v této otázce nemají p íliš jasno.

Mezi respondenty, kte í si myslí, že poplatek pokryje náklady, i mezi t mi,

kte í si myslí opak, p evažují muži, ženy jsou mírn  skepti jší, a to v obou

ípadech.

Mezi lidmi se základním vzd láním je pom r mezi optimisty a skeptiky

vyrovnaný (11x ano, 12x ne). Významné rozdíly zaznamenáme u vyšších

vzd lanostních kategorií – že poplatek pokryje náklady obce na svoz si myslí

edevším lidé s vyu ením a se st edoškolským vzd láním (u vyu ených je

o dostate né výši poplatku p esv eno 56,5 % respondent , opak si myslí
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43,5 % z 46 dotázaných vyu ených, u st edoškolák  je tento pom r 52,6 % ku

47,4 % ze 76). Oproti tomu mezi vysokoškoláky p evažují jednozna  ti, kte í

jsou p esv eni o tom, že poplatek náklady na svoz komunálního odpadu

nepokryje – 29 % z 34 vysokoškolák  odpov lo „ano“, 70,6% pak zvolilo

možnost „ne“.

To, že poplatek pokryje náklady na svoz odpad  si dále myslí p edevším

mladší respondenti. Mezi dotázanými ve v ku 0–15 let si tuto možnost vybralo

80 % dotázaných, mezi o n co staršími respondenty (16–30 let) necelých 51 %.

Ve starších v kových kategoriích se názor na poplatek m ní – respondenti ve

ku 31–50 let jsou o nedostate nosti poplatku p esv eni z 59 %, dotázání mezi

51 a 65 lety pak dokonce z 59 %. Nejstarší v ková kategorie pak o poplatku

smýšlí podobn  jako kategorie nejmladší – tém  55 % si myslí, že poplatek je pro

pokrytí náklad  dosta ující.

Podrobn jší údaje a jejich grafické zobrazení p inášejí Tabulky 39–47 a

Grafy 44–52.
Tabulka 39 Znáte výši poplatku ... (srovnání podle pohlaví)

 Tabulka 39 Znáte výši poplatku ... (srovnání podle pohlaví)
Znáte výši poplatku …

ano ne neodpov li celkem
muž 76 35 1 112
žena 63 34 3 100Pohlaví

celkem 139 69 4 212
Zdroj: vlastní data

Otázka . 8 Víte jaká je u Vás v obci výše poplatku za odpady?
(N=208)
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Graf 44 Znáte výši poplatku ... (srovnání podle pohlaví)

Zdroj: vlastní data
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Tabulka 40 Znáte výši poplatku ... (srovnání podle vzd lání)

 Tabulka 40 Znáte výši poplatku ... (srovnání podle vzd lání)
Znáte výši poplatku …

ano ne neodpov li celkem
základní 11 17 1 29

vyu en(a) 19 32 1 52
st ední 74 14 2 90

vysokoškolské 34 5 0 39
neodpov li 1 1 0 2

Vzd lání

celkem 139 69 4 212
Zdroj: vlastní data

Otázka . 8 Víte jaká je u Vás v obci výše poplatku za odpady?
(N=206)
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Graf 45 Znáte výši poplatku ... (srovnání podle vzd lání)

Zdroj: vlastní data

Tabulka 41 Znáte výši poplatku ... (srovnání podle v ku)

Tabulka 41 Znáte výši poplatku ... (srovnání podle v ku)
Znáte výši poplatku …

ano ne neodpov li celkem
0-15 let 1 11 1 13

16-30 let 32 38 1 71
31-50 let 66 20 1 87
51-65 let 29 0 0 29

66 a více let 11 0 1 12

k

celkem 139 69 4 212
Zdroj: vlastní data
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Otázka . 8 Víte jaká je u Vás v obci výše poplatku za odpady?
(N=208)
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Graf 46 Znáte výši poplatku ... (srovnání podle v ku)

Zdroj: vlastní data

Tabulka 42 Poplatek shledáváte ... (srovnání podle pohlaví)

Tabulka 42 Poplatek shledáváte ... (srovnání podle pohlaví)
Poplatek shledáváte …

vysokým im eným nízkým neopov li celkem
muž 19 75 3 15 112
žena 22 61 0 17 100Pohlaví

celkem 41 136 3 32 212
Zdroj: vlastní data

Otázka . 9 Poplatek za odpady shledáváte ... (N=180)
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Graf 47 Poplatek shledáváte ... (srovnání podle pohlaví)

Zdroj: vlastní data



123

Tabulka 43 Poplatek shledáváte ... (srovnání podle vzd lání)

Tabulka 43 Poplatek shledáváte ... (srovnání podle vzd lání)
Poplatek shledáváte …

vysokým im eným nízkým neopov li celkem
základní 2 20 1 6 29

vyu en(a) 14 28 1 9 52
st ední 15 61 1 13 90

vysokoškolské 10 25 0 4 39
neodpov li 0 2 0 0 2

Vzd lání

celkem 41 136 3 32 212
Zdroj: vlastní data

Otázka . 9 Poplatek za odpady shledáváte ... (N=178)

2

14 15
10

20
28

61

25

1 1 1 0
0

10

20

30

40

50

60

70

zá
kla

dn
í

vy
u

en
(a)

st
ed

ní

vy
so

ko
šk

ols
ké

vysokým
im eným

nízkým

Graf 48 Poplatek shledáváte ... (srovnání podle vzd lání)

Zdroj: vlastní data

Tabulka 44 Poplatek shledáváte ... (srovnání podle v ku)

Tabulka 44 Poplatek shledáváte ... (srovnání podle v ku)
Poplatek shledáváte …

vysokým im eným nízkým neopov li celkem
0-15 let 1 8 0 4 13

16-30 let 13 46 2 10 71
31-50 let 16 54 1 16 87
51-65 let 7 22 0 0 29

66 a více let 4 6 2 12

k

celkem 41 136 3 32 212
Zdroj: vlastní data
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Otázka . 9 Poplatek za odpady shledáváte ... (N=180)
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Graf 49 Poplatek shledáváte ... (srovnání podle v ku)

Zdroj: vlastní data

Tabulka 45 Pokryje poplatek náklady na svoz ... (srovnání podle pohlaví)

Tabulka 45 Pokryje poplatek náklady na svoz ... (srovnání podle pohlaví)
Pokryje poplatek náklady na svoz odpadu …

ano ne neodpov li celkem
muž 47 50 15 112
žena 41 43 16 100Pohlaví

celkem 88 93 31 212
Zdroj: vlastní data

Otázka . 10 Pokryje poplatek náklady na svoz odpadu ... (N=181)
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Graf 50 Pokryje poplatek náklady na svoz ... (srovnání podle pohlaví)

Zdroj: vlastní data
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Tabulka 46 Pokryje poplatek náklady na svoz ... (srovnání podle vzd lání)

Tabulka 46 Pokryje poplatek náklady na svoz ... (srovnání podle vzd lávání)
Pokryje poplatek náklady na svoz odpadu …

ano ne neodpov li celkem
základní 11 12 6 29

vyu en(a) 26 20 6 52
st ední 40 36 14 90

vysokoškolské 10 24 5 39
neodpov li 1 1 0 2

Vzd lání

celkem 88 93 31 212
Zdroj: vlastní data

Otázka . 10 Pokryje poplatek náklady na svoz odpadu ... (N=179)
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Graf 51 Pokryje poplatek náklady na svoz ... (srovnání podle vzd lání)

Zdroj: vlastní data

Tabulka 47 Pokryje poplatek náklady na svoz ... (srovnání podle v ku)

Tabulka 47 Pokryje poplatek náklady na svoz ... (srovnání podle v ku)
Pokryje poplatek náklady na svoz odpadu …

ano ne neodpov li celkem
0-15 let 8 2 3 13

16-30 let 32 31 8 71
31-50 let 31 39 17 87
51-65 let 11 16 2 29

66 a více let 6 5 1 12

k

celkem 88 93 31 212
Zdroj: vlastní data
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Otázka . 10 Pokryje poplatek náklady na svoz odpadu ... (N=181)
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Graf 52 Pokryje poplatek náklady na svoz ... (srovnání podle v ku)

Zdroj: vlastní data

3.4.6 erné skládky

V otázce týkající se erných skládek valná v tšina respondent  odpov la, že

o žádné erné skládce ve svém okolí neví. Tuto možnost zvolilo 80 % z 209

dotázaných, kte í na otázku odpov li (viz Tabulky 48–50 a Grafy 53–55).

Mezi t mi, kte í uvedli, že n jakou skládku ve svém okolí znají p evažují

ženy, st edoškolsky vzd laní respondenti a lidé ve v ku od 31 do 50 let.

Skládku ve svém okolí zaznamenali respondenti z B sna (poblíž h bitova),

Buškovic a Podbo an (shodn  uvád ná skládka na cest  mezi Buškovicemi a

Hlubany, skládka poblíž h bitova u cesty do Valova, skládka u vodní nádrže

v Podbo anech, za zahrádká skou kolonií, ve Valovském lese a na Žatecké ulici,

dále skládka na tankové cest  u Buškovic), dále obyvatelé Dolánek (skládka nad

obcí sm rem na Kaštice), O ihova a O ihovce (v rokli u O ihovce, v ke ích

u O ihova), Skytal (pravd podobn  p ímo ve Skytalech – respondent polohu

skládky nespecifikoval), Vroutku (skládka v lese) a Strojetic (skládka v lese) (viz

Mapa 2, Obrázek 11 a 12 (skládka Strojetice) a Obrázek 13 a 14 (skládka

Hlubany).
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Tabulka 48 Znáte n jakou ernou skládku? (srovnání podle pohlaví)

Tabulka 48 Znáte n jakou ernou skládku? (srovnání podle pohlaví)
Znáte n jakou ernou skládku ...

ano ne neodpov li celkem
muž 19 93 0 112
žena 23 74 3 100Pohlaví

celkem 42 167 3 212
Zdroj: vlastní data

Otázka . 11 Víte ve Vašem okolí o n jaké erné skládce (N=209)
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Graf 53 Znáte n jakou ernou skládku? (srovnání podle pohlaví)

Zdroj: vlastní data

Tabulka 49 Znáte n jakou ernou skládku? (srovnání podle vzd lání)

Tabulka 49 Znáte n jakou ernou skládku? (srovnání podle vzd lání)
Znáte n jakou ernou skládku …

ano ne neodpov li celkem
základní 8 20 1 29

vyu en(a) 7 45 0 52
st ední 18 70 2 90

vysokoškolské 8 31 0 39
neopov li 1 1 0 2Vz

d
lá

ní

celkem 42 167 3 212
Zdroj: vlastní data
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Otázka . 11 Víte ve Vašem okolí o n jaké erné skládce (N=207)
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Graf 54 Znáte n jakou ernou skládku? (srovnání podle vzd lání)

Zdroj: vlastní data

Tabulka 50 Znáte n jakou ernou skládku? (srovnání podle v ku)

Tabulka 50 Znáte n jakou ernou skládku? (srovnání podle v ku)
Znáte n jakou ernou skládku

ano ne neodpov li celkem
0-15 let 2 9 2 13

16-30 let 14 57 0 71
31 - 50 let 15 71 1 87
51 - 65 let 7 22 0 29

65 a více let 4 8 0 12

k

celkem 42 167 3 212
Zdroj: vlastní data

Otázka . 11 Víte ve Vašem okolí o n jaké erné skládce (N=209)
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Mapa 2 Lokalizace erných skládek na Podbo ansku podle odpov dí

 Zdroj: vlastní data

Obrázek 11 a 12 erná skládka u Strojetic
Foto: autor

erné skládky
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Obrázek 13 a 14 erná skládka mezi Buškovicemi a Hlubany
Foto: autor
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4 ZÁV R A DOPORU ENÍ

edkládaná práce se zabývala t emi oblastmi souvisejícími s nakládáním

s odpady na Podbo ansku. T mito tématickými okruhy byly: 1) Analýza produkce

odpad  na Podbo ansku v letech 2003–2008 podle množství i podle zp sobu

nakládání, 2) Zhodnocení ekonomické efektivity nakládání s odpady v obcích

Podbo anska a 3) Sociologický pr zkum spokojenosti obyvatel s odpadovým

hospodá stvím v regionu.

Na základ  vyhodnocení všech t í výše zmín ných ástí práce m žeme

konstatovat následující záv ry:

1)  Stejn  jako v mnoha jiných oblastech i v produkci odpad  vykazuje region

Podbo anska marginální charakter vnit ní periferie R. Ve srovnání

s ostatními regiony Ústeckého kraje (viz Tabulky 51-54) není Podbo ansko

tém  v bec zatíženo produkcí nebezpe ných odpad . Pokud už tyto

odpady na území regionu vzniknou, jsou vždy p edány oprávn né osob  a

jsou likvidovány mimo území regionu.

Tabulka 51 Produkce odpad  na Podbo ansku v letech 2003-2008 (abs. po et)

Produkce odpad  na Podbo ansku v letech 2003–2008 (absolutní po et)
Všechny odpady Nebezpe né odpady Ostatní odpady Komunální odpadyRok

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]
2003 107 981,1 1 419,6 106 561,5 29 822,3
2004 80 956,6 1 532,1 79 424,5 31 842,2
2005 77 440,2 1 705,4 75 734,8 31 013,0
2006 103 074,6 1 322,6 101 752,0 37 395,8
2007 116 085,7 1 201,4 114 884,3 38 788,4
2008 118 048,1 1 671,7 116 376,4 43 430,9

celkem 603 586,3 8 852,8 594 733,5 212 292,6
Zdroj: ISOH

Tabulka 52 Produkce odpad  na Podbo ansku v letech 2003-2008 (%)

Produkce odpad  na Podbo ansku v letech 2003–2008 (procentuální po et)
Všechny odpady Nebezpe né odpady Ostatní odpady Komunální odpadyRok

[%] [%] [%] [%]
2003 100 1,31 98,69 27,62
2004 100 1,89 98,11 39,33
2005 100 2,20 97,80 40,05
2006 100 1,28 98,72 36,28
2007 100 1,03 98,97 33,41
2008 100 1,42 98,58 36,79

Zdroj: ISOH
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Tabulka 53 Produkce odpad  v Ústeckém kraji v letech 2003-2008 (abs. po et)

Produkce odpad  v Ústeckém kraji v letech 2003–2008 (absolutní po et)

Všechny odpady Nebezpe né odpady Ostatní odpady Komunální odpadyRok
[1000 t/rok]  [1000 t/rok] [1000 t/rok] [1000 t/rok]

2003 5962,7 189,3 5773,4 331,7
2004 5079,5 190,4 4889,1 367,0
2005 2290,4 229,9 2060,4 374,0
2006 2569,5 159,5 2410,0 375,2
2007 2525,7 160,5 2365,2 405,5
2008 3207,4 327,7 2879,8 384,3

celkem 21635,1 1257,2 20377,9 2237,8
Zdroj: ISOH (upraveno podle [12])

Tabulka 54 Produkce odpad  v Ústeckém kraji v letech 2003-2008 (%)

Produkce odpad  v Ústeckém kraji v letech 2003–2008 (procentuální po et
Všechny odpady Nebezpe né odpady Ostatní odpady Komunální odpadyRok

[%] [%] [%] [%]
2003 100,0 3,2 96,8 5,6
2004 100,0 3,7 96,3 7,2
2005 100,0 10,0 90,0 16,3
2006 100,0 6,2 93,8 14,6
2007 100,0 6,4 93,6 16,1
2008 100,0 10,2 89,8 12,0

Zdroj: ISOH (upraveno podle [12])

2) Dominantní v produkci odpad  jsou v regionu odpady ostatní, které

edstavují bezmála 99 % veškeré produkce odpad  na Podbo ansku.

Nejv tší podíl (30%, v letech 2004 a 2005 dokonce až 40%) na produkci

ostatních odpad  pak mají odpady z kategorie 20 (komunální odpady),

následovány (sestupn ) odpady z kategorií 2 (odpady ze zem lství), 17

(stavební a demoli ní odpady), 19 (odpady z OV), 10 (odpady z tepelných

proces ) a 15 (odpadní obaly).

Z komunálních odpad  (kategorie 20) jsou nej ast ji zastoupeným druhem

odpady s kódem 20 03 01 (sm sné komunální odpady). Tyto odpady tvo ily

v roce 2003 okolo 65 % veškerých komunálních odpad  na Podbo ansku a

jejich množství v jednotlivých letech stále stoupalo – na konci sledovaného

období (v roce 2008) již p edstavovaly 79 % veškerých komunálních

odpad . Z stává nezodpov zenou otázkou, zda tento nár st (o tém

15 000 t za 5 let) souvisí se zavedením nových výrob na Podbo ansku
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v letech 2006 a 2007, i zda došlo k selhání prevence vzniku odpad  na

lokální (obecní) úrovni.

3)  Obdobn  jako v jiných regionech Ústeckého kraje je dominantním

zp sobem odstra ování odpad  na Podbo ansku skládkování (D1 Ukládání

v úrovni nebo pod úrovní terénu). Z vlastních odpad  (odpady A)

vyprodukovaných na Podbo ansku jich je 56 % p edáno oprávn né osob .

Z odpad  p edaných (odpady B) je 57 % skládkováno na území

Podbo anska. Vysoká míra skládkování souvisí zcela ur it  s existencí

skládky Vrbi ka v regionu.

Nej ast jším zp sobem využití odpad  je aplikace do p dy, která je

ínosem pro zem lství nebo zlepšuje ekologii (R10). Tímto zp sobem

bylo využito tém  43 % vlastních odpad  vyprodukovaných na

Podbo ansku.

Jiné zp soby odstra ování nebo využití odpad  byly zastoupeny naprosto

minimáln  (z využití odpad  m la v tší význam jen získání/regenerace

organických látek R3 u 12 % p evzatých odpad  a recyklace/znovuzískání

ostatních anorganických materiál  R5 u 6 % p evzatých odpad ) nebo

bec.

4) Nakládání s odpady v obcích Podbo anska je z hlediska ekonomického

vysoce neefektivní. Všechny sledované obce (2 m sta, 1 m stys, 2 obce)

vykázaly hospoda ení v této oblasti se ztrátou a lze d vodn  o ekávat, že

jiná bilance nebude ani u ostatních obcí, jež však nebyly v této práci

hodnoceny pro nedostatek relevantních dat.

Z analyzovaných dat vyplývá, že u v tších m st jsou ztráty na odpadovém

hospodá ství nižší ( ádov  kolem 30 % z celkových náklad ), zatímco

u menších a malých obcí je ztrátovost mnohem výrazn jší, mnohdy až

70 %. Tato skute nost pravd podobn  souvisí s výší poplatku za svoz

odpad  (ve m stech je vyšší) a s efektivitou jeho výb ru (po et dlužník

v menších obcích je kv li mén  p íznivé sociální skladb  obyvatel asto

vyšší než ve m stech).

Nejvyšší náklady vydávají obce na svoz sm sného komunálního odpadu.

Náklady na tento typ svozu se odvíjejí od etnosti svozu a od druhu

sb rných nádob, jejichž výsyp je provád n. Tém  všechny obce na

Podbo ansku využívají týdenní svoz odpad , který je komfortní z pohledu
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ob an , z hlediska ekonomického však pat í k nejdražšímu typu svoz . Jen

výjime  se setkáme se svozem kombinovaným (6 m síc  týdenní svoz,

6 m síc  14denní svoz), který je z ekonomického hlediska výrazn

výhodn jší. trnáctidenní ani m sí ní svoz sm sného komunálního odpadu

nepraktikuje žádná obec na Podbo ansku.

Poplatek za odpady se platí ve všech obcích Podbo anska. Všechny obce

bez výjimky vym ily poplatek na základ  ustanovení § 1 a § 10b zákona

. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ve m stech poplatek pokrývá tém

70 % náklad  na svoz sm sného komunálního odpadu, v menších obcích

vykrývá st ží 30 %. Poplatek odráží náklady obce na svoz odpadu,

nezohled uje ale p ístup jednotlivých poplatník  k nakládání s odpady –

platí se tzv. na hlavu, nikoliv podle skute  vyprodukovaného množství

odpadu. Poplatek tak v i ob an m neplní funkci ekonomického stimulu

pro efektivn jší t íd ní odpad .

íd ní sb ru zajiš uje v tšina obcí na Podbo ansku na té nejzákladn jší

nejnutn jší úrovni. T ídí se 3 základní komodity – papír, sklo a sm sné

plasty. N kolik málo obcí zajiš uje odd lení sb r nápojových karton .

Intenzita t íd ní odpad  je stále nízká, by  se oproti minulým let m

postupn  zvyšuje (v letech 2005–2006 obsazovaly obce Podbo anska

poslední místa v sout ži ve t íd ní odpad  Sklen ná popelnice, kam jsou

automaticky za azovány všechny obce zapojené do systému EKO-KOM,

v sou asnosti se pohybují ve st edu „pelotonu“ [38]). Odm na za vyt íd ný

odpad je tak ve srovnání s náklady na jeho svoz stále velmi nízká

(v menších obcích pokrývá mén  jak 30 % náklad  na svoz t íd ného

odpadu).

Všechny obce umož ují ob an m vyt ídit velkoobjemový odpad, mnohé

obce však nemají kontrolu nad tím, co je skute  do velkoobjemových

kontejner  ukládáno. Ty jsou tak asto napl ovány klasickým sm sným

komunálním odpadem i odpadem vyt íditelným, jejich vyvážení musí být

etn jší a náklady obcí na OH tak významn  nar stají. Neefektivní

hospoda ení s velkoobjemovým odpadem trápí p edevším ty obce, jež

neprovozují žádný sb rný i svozový dv r.

íd ní nebezpe ného odpadu je v obcích Podbo anska celkov  na nízké

úrovni, NO asto kon í práv  v již zmín ných velkoobjemových
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kontejnerech. Tato skute nost op t souvisí s absencí ádných sb rných

dvor , které by ob an m umož ovaly zbavovat se NO pr žn  b hem

celého roku, nikoliv jen 1-2x do roka p i mobilním svozu.

Biologicky rozložitelný odpad z domácností se net ídí v žádné z obcí

Podbo anska, kon í tak ve sm sném komunálním odpadu. Všechny obce

nabízejí možnost do velkoobjemových kontejner  ukládat odpad z údržby

ve ejné zelen  a zahrad.

Kvalita dat a rozsah údaj , jež obce autorovi práce poskytly, do zna né

míry vypovídá o jejich p ístupu k odpadovému hospodá ství. To rozhodn

nelze ozna it za prioritu zástupc  oslovených m st. Odpadové

hospodá ství leží spíše na okraji zájmu jednotlivých obcí, náklady, jež na n

vynakládají, považují za nutné zlo a nevyvíjí p íliš mnoho snah o zvýšení

efektivity nakládání s odpady jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu

environmentální.

5) i realizaci sociologického šet ení bylo získáno 69 dotazník ízeným

rozhovorem. Dalších 143 dotazník  bylo získáno osobní distribucí i

rozesláním e-mailem na vybrané organizace a školy.

Pom r muž  a žen v respondentské populaci byl pom rn  vyrovnaný

(112 muž  na 100 žen). Nejvíce respondent  bylo ve v kové kategorii 31–

50 let, tedy v produktivním v ku. Tém  dv  t etiny dotázaných dosáhlo

st edoškolského vzd lání s maturitou. Vzorek díky kvótnímu výb ru

(vztaženo k údaj m za celé Podbo ansko) vykazoval dostate nou

reprezentativnost.

es 82 % dotázaných t ídí odpady, nej ast ji sm sné plasty (74 %

dotázaných), papír (71 % dotázaných) a sklo (67 % dotázaných). Nápojové

kartony t ídí pouhých 9 % respondent . Zajímavým zjišt ním bylo, že stejný

po et respondent  t ídí bioodpad, a  svoz bioodpadu (rozum j bioodpadu

z domácností) žádná z obcí nezajiš uje. Lze tedy p edpokládat, že se jedná

o lidi, kte í bioodpad kompostují a využívají jej p i obd lávání svých zahrad.

Pom rn  málo respondent  t ídí nebezpe ný odpad – pouhých 28 %.

Nej ast ji jsou ke t íd ní využívány barevné kontejnery. Sb r do plastových

pytl i jiný zp sob využívá minimum dotázaných. Tento fakt souvisí zcela

logicky s tím, jaký typ svozu t íd ného odpadu zajiš ují – pytlový sb r je
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efektivn jší z hlediska množství vyt íd ného odpadu i z hlediska po tu lidí,

kte í t ídí, je však náro jší na organizaci a ve v tších obcích také dražší.

Výši poplatku za odpady zná 67 % dotázaných. Zde je nutné podotknout,

že velké procento t ch, kte í výši poplatku neznali, tvo ili respondenti ve

ku do 30 let (z nich pak ješt  pom rn  velké procento bylo ve v ku do

15 let), tedy skupina, která asto ješt  žije ve spole né domácnosti s rodi i

a o finan ní stránce chodu domácnosti (kam platba poplatku za odpady

pat í) p irozen  nemá p íliš p ehled.

tšina respondent  shledává poplatek p im eným, druhou nejpo etn jší

skupinou jsou respondenti, jimž poplatek p ipadá p íliš vysoký. Na otázku,

zda si myslí, že poplatek pokryje náklady obce na svoz odpad ,

odpov lo tém  shodné procento dotázaných ano stejn  jako ne. Je tedy

patrné, že v otázkách náklad  na odpadové hospodá ství respondenti

nemají p íliš jasno. Zcela dle o ekávání v tší p ehled mají lidé

s vysokoškolským vzd láním, mezi kterými odpov  „ne“ na tuto otázku

zvolilo 71 %.

Oproti o ekávání nebylo mezi dotázanými p íliš mnoho lidí, kte í by ve

svém okolí evidovali ernou skládku. P ehled o erných skládkách m li

edevším obyvatelé Podbo an a obcí t sn  sousedících s Podbo any.

S ohledem na výše uvedené lze pro zefektivn ní odpadového hospodá ství na

Podbo ansku navrhnout následující:

1) S ohledem na cíle POH R a POH ÚK i s ohledem na efektivitu

odpadového hospodá ství v obcích je t eba na Podbo ansku významn

zm nit p ístup k t íd ní odpad . V sou asnosti obce považují t íd ní za

co ne p íliš významného pro ekonomiku jejich nakládání s odpady,

v mnoha p ípadech t íd ní považují spíše za (nejen) ekonomickou p ít ž.

itom situace by mohla být zcela jiná. Vzroste-li podíl vyt íd ného odpadu,

sníží se množství sm sného komunálního odpadu. Bude tak možné

up ednostnit mén etné a mén  nákladné zp soby svozu komunálního

odpadu. Již jen tento krok, tj. nahrazení týdenního svozu svozem

14denním, eventueln  m sí ním by s ekonomickou efektivitou významn

zahýbal.

2) Aby se docílilo zvýšení t íd ní odpad , je nutné, aby k tomu obce aktivn

vytvá ely podmínky a aby intenzivn  pracovaly s ve ejností v oblasti
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environmentální výchovy, vzd lávání a osv ty. Informovat o nutnosti t ídit

odpady je jist  záslužné, nicmén  nedosta ující. Je nutné, aby obce

vytvo ily pro ob any aktivní systém motiva ních nástroj . Rezervy lze

hledat p edevším v poplatkové politice. Zp sob, jakým jsou v sou asné

dob  formulovány poplatky, je siln  demotivující – stejn  vysoký poplatek

platí ob an, který intenzivn  t ídí, i ob an, který net ídí v bec. Cesta m že

být v zavedení r zných výší poplatku podle typu svozu, ve využití

individuálních smluv z ob any podle § 17 zákona . 185/2001 Sb.,

o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , ve kterých lze zohlednit

množství produkovaného sm sného odpadu, i v r zných úlevách na

poplatcích, jež mohou být zvláštní cenou v sout žích ve t íd ní odpad

apod. V této oblasti jsou skryté velké rezervy. Zm ny však vyžadují aktivní

ístup zástupc  obcí, což m že být problém.

3) i osv tových akcích je nutné zam it se na skupinu lidí s nižším

vzd láním, na lidi d chodového v ku, ale paradoxn  (navzdory již pom rn

intenzivní ekologické výchov  na školách) i na lidi ve v ku od 15 do 30 let.

Tato skupina lidí je nejproblemati jší co se t íd ní odpadu tý e (net ídí),

stejn  tak i v oblasti informovanosti o ekonomických záležitostech

souvisejících s odpady – mladí lidé s nižším vzd láním, stejn  jako lidé

v d chodovém v ku, jsou nej ast ji p esv eni o tom, že za odpady platí

íliš mnoho. Je proto nutné tuto po etnou skupinu lidí podchytit, má-li se

íd ní odpad  v regionu zefektivnit.

4) Pro snížení skládkovaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu

(BRKO) by bylo žádoucí zavést na Podbo ansku (a nejen na Podbo ansku)

íd ní tohoto odpadu. Nejde p itom jen o zavedení hromadného sb ru a

svozu BRKO. Cesty lze hledat i jinde – vzhledem k charakteru bytové

zástavby, kdy v rámci celého regionu p evládá bydlení v rodinných domech,

bylo by možné nap . úlevou na poplatcích podporovat domácí

kompostování v malých kompostérech. Komunitních kompostér  lze využít i

panelové zástavb . Možnosti jsou, jde jen o to je objevit a využít.

5) Zefektivnit nakládání s odpady v obcích Podbo anska by mohlo i z ízení

sb rných dvor  v každé obci. Sb rný dv r umož uje pr žné t íd ní NO,

umíst ním velkoobjemových kontejner  ve sb rném dvo e lze dob e

kontrolovat kvalitu odpadu do nich ukládaného a tento odpad eventueln
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ješt  dot ídit. Ve t íd ní bioodpadu by mohly sb rné dvory hrát velkou roli

za p edpokladu, že by tyto dvory v budoucnu mohly fungovat jako malé

obecní kompostárny.

Shrneme-li výše uvedené, pak lze konstatovat, že p ísp vek regionu k celkové

produkci odpad  v Ústeckém kraji je sice minimální, p ísp vek k nenapl ování

díl ích cíl  POH ÚK je však o n co mén  zanedbatelný (viz výše). V nakládání

s odpady je Podbo ansko velmi konzervativní a zaostalé – moderní p ístupy

k nakládání s odpady, regionální spolupráce v této oblasti, to jsou záležitosti, jež

jsou v regionu zatím stále ješt  velkou neznámou. Má-li být dosaženo všech cíl

POH ÚK i POH R, bylo by do budoucna vhodné, aby ídící orgány ústeckého

kraje zam ily svou pozornost i na tento marginální region, který prozatím není

regionem nejproblemati jším, avšak vzhledem k jeho charakteru by se jím mohl

stát.
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BD bytový d m

CeHo Centrum pro hospoda ení s odpady

CENIA eská informa ní agentura životního prost edí

R eská republika

DPH da  z p idané hodnoty

EU Evropská unie

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (Integrovaná

prevence a omezování zne išt ní)

ISOH Informa ní systém odpadového hospodá ství

KÚ ÚK Krajský ú ad Ústeckého kraje

Ú stský ú ad

MPO Ministerstvo pr myslu a obchodu

MZ Ministerstvo zdravotnictví

MŽP Ministerstvo životního prost edí

NO nebezpe ný odpad

OH odpadové hospodá ství

ORP obec s rozší enou p sobností

OZV obecn  závazná vyhláška

OŽP odbor životního prost edí

PCB polychlorované bifenyly

PET polyethylentereftalát; výrobky z PET

POH R Plán odpadového hospodá ství eské republiky

POH ÚK Plán odpadového hospodá ství Ústeckého kraje

RD rodinný d m

SOŠ st ední odborná škola

SOU st ední odborné u ilišt

TKO tuhý komunální odpad

TO íd ný odpad

VO velkoobjemový odpad

VŠB –TUO Vysoká škola bá ská – Technická Univerzita Ostrava

ZŠ základní škola
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ÍLOHA 1 Tabulky pro starosty obcí

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
zpracovávám bakalá skou práci na téma Analýza stavu hospoda ení s odpady v regionu
Podbo ansko. Její sou ástí má být ekonomické zhodnocení nakládání s odpady v obcích
Podbo anska. Obracím se proto na Vás s prosbou o vypln ní p iložených tabulek a zodpov zení
níže uvedených otázek k nakládání s odpady ve Vaší obci.
V p ípad  dotaz  jsem Vám pln  k dispozici. P edem d kuji za Vaši ochotu a za Váš as.

Zden k ada

OSTATNÍ ODPAD
1)  Likvidujete n jakým zp sobem v obci bioodpad? Jak?
2)  Má Vaše obec sb rný dv r? Kde? Jak funguje?
3) Vyhlášky o nakládání s odpady za roky 2003-2009 (posta í elektronická podoba)
4)  Vyhlášky o poplatcích za roky 2003-2009 (posta í elektronická podoba)

Kdo Vám v uvedených letech zajiš oval svoz ...
(uve te název firmy)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
sm sného
komunálního
odpadu

íd ného odpadu
velkoobjemového
odpadu
nebezpe ného
odpadu

SM SNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Po et plátc  a dlužník  poplatku
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

po et plátc
(stálí
obyvatelé)
po et plátc
(chalupá i)
po et
dlužník
(stálí
obyvatelé)
po et
dlužník
(chalupá i)

Jaký typ sb rných nádob na sm sný komunální odpad jste využívali v uvedených letech
(uve te jejich po et v jednotlivých letech) ...

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
popelnice
kontejner
velkoobjemový
kontejner
jiný (uve te
jaký)
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Pokra ování P íloha 1
Jaký typ svozu sm sného komunálního odpadu jste využívali v uvedených letech ...
(zak ížkujte pole odpovídající Vašim podmínkám – využívali-li jste více typ  svozu,

zaškrtn te p íslušné typy)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

týdenní
svoz
(1 x týdn )

popelnice

kontejner
velkoobjemový
kontejner
jiný (uve te)

14denní
svoz
(1 x 14
dní)

popelnice

kontejner
velkoobjemový
kontejner
jiný (uve te
jaký)

sí ní
svoz

popelnice

kontejner
velkoobjemový
kontejner
jiný (uve te
jaký)

jiný typ popelnice
kontejner
velkoobjemový
kontejner
jiný (uve te)

Uve te ceny za svoz sm sného komunálního odpadu podle typu svozu a typu sb rné
nádoby

(v K /nádobu/ asové období)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

popelnice
kontejner
velkoob. kontejner

týdenní svoz

jiný (uve te jaký)
popelnice
kontejner
velkoob. kontejner

14denní svoz

jiný (uve te jaký)
popelnice
kontejner
velkoob. kontejner

sí ní svoz

jiný (uve te jaký)
popelnice
kontejner
velkoob. kontejner

jiný typ

jiný (uve te jaký)
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Pokra ování P íloha 1
ÍD NÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Jaké sb rné prost edky na t íd ný odpad jste využívali v uvedených letech ...
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

kontejnery
pytle
jiné (uve te
jaké)

Jaký typ svozu t íd ného odpadu jste využívali v uvedených letech ...
(zak ížkujte pole odpovídající Vašim podmínkám – využívali-li jste více typ  svozu,

zaškrtn te p íslušné typy)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

týdenní
svoz
(1 x týdn )

kontejnery

pytle
jiný (uve te
jaký)

14denní
svoz
(1 x 14 dní)

kontejnery

pytle
jiný (uve te
jaký)

sí ní
svoz

kontejnery

pytle
jiný (uve te
jaký)

jiný typ kontejnery
pytle
jiný (uve te
jaký)

Uve te ceny za svoz t íd ného odpadu podle typu svozu a typu sb rné nádoby
(v K /nádobu/ asové období)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
kontejnery
pytle

týdenní
svoz
(1 x týdn ) jiný (uve te

jaký)
kontejnery
pytle

14denní
svoz
(1 x 14 dní) jiný (uve te

jaký)
kontejnery
pytle

sí ní
svoz

jiný (uve te
jaký)
kontejnery
pytle

jiný typ

jiný (uve te
jaký)



148

Pokra ování P íloha 1
Jaké komodity jste u Vás v obci t ídili v uvedených letech ...

(t ídili-li jste, uve te ano)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

papír
sklo bílé
sklo barevné
plasty
nápojové
kartony
bioodpad
nebezpe ný
odpad
jiný (uve te
jaký)

Jaké množství jste u Vás v obci u jednotlivých komodit vyt ídili v uvedených letech ...
(údaje by Vám m la poskytovat svozová firma nebo EKO-KOM))

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
papír
sklo bílé
sklo barevné
plasty
nápojové
kartony
bioodpad
nebezpe ný
odpad
jiný (uve te
jaký)

Odm na za vyt íd ný odpad
(údaje by Vám m la poskytovat svozová firma nebo EKO-KOM))

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
odm na v

NEBEZPE NÝ ODPAD
1)  Jakým zp sobem jste ve Vaší obci likvidovali nebezpe ný odpad (kontejnery, sb rný dv r,

odvoz specializovanou firmou za ur ité asové období apod.) – uve te do kolonky zp sob.
2)  Jaké náklady jste vynaložili na likvidaci nebezpe ného odpadu v jednotlivých letech – uve te

do kolonky cena.
3)  V jakém množství byl u Vás v jednotlivých letech vyt íd n nebezpe ný odpad (souhrnné

množství) – uve te do kolonky množství.
4)  Jaký nebezpe ný odpad (údaje by Vám m la poskytovat firma zajiš ující pro Vás nakládání

s nebezpe ným odpadem formou výkaz )?
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Pokra ování P íloha 1
Likvidace nebezpe ného odpadu

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
zp sob
cena
množství

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
1)  Jakým zp sobem jste ve Vaší obci likvidovali velkoobjemový odpad (kontejnery, sb rný dv r,

odvoz specializovanou firmou za ur ité asové období apod.) – uve te do kolonky zp sob.
2)  Jaké náklady jste vynaložili na likvidaci velkoobjemového odpadu v jednotlivých letech –

uve te do kolonky cena.
3)  Jaké množství velkoobjemového odpadu byl u Vás v jednotlivých letech vyt íd no – uve te do

kolonky množství.

(Údaje by Vám m la poskytovat firma zajiš ující pro Vás nakládání s velkoobjemovým odpadem
formou výkaz ).

Likvidace velkoobjemového odpadu

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
zp sob
cena
množství
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ÍLOHA 2 Formulá  dotazníku pro sociologický pr zkum

Sociologický pr zkum spokojenosti obyvatel Podbo anska s nakládáním s odpady

1.  Pohlaví
 muž  žena

2. V k
 0-15 let   16-30 let  31-50 let  51-65 let  66 a více let

3. Vzd lání
 základní   vyu en(a)  st ední  vysokoškolské

4.  Místo bydlišt  (název obce, místní ásti):

................................................................................................................................................
5.  T ídíte odpad?

 ano  ne

 Pokud ano, jaký odpad t ídíte:
  papír
 sklo
 plasty
 nápojové kartony
 bioodpad
 nebezpe ný odpad
 velkoobjemový odpad
 jiný odpad (napište jaký): .........................................................................................

6.  Ke t íd ní odpad  využíváte:
 barevné kontejnery
 pytle na t íd ný odpad
 sb rný dv r
 jiný zp sob t íd ní (uve te jaký): ................................................................................

7.  Vyhovuje Vám umíst ní kontejner  na t íd ný odpad:
 ano  ne  Pro :   jsou daleko

  je jich málo
  jiný d vod .......................................................

8.  Víte, jaká je u Vás v obci výše poplatku za odpady?
 ano  ne

9.  Poplatek za odpady shledáváte:
 vysokým  p im eným  nízkým

10. Domníváte se, že poplatek za odpady, který platíte, pln  pokryje náklady obce,
na svoz komunálního odpadu?

 ano  ne

11. Víte ve Vašem okolí o n jaké erné skládce?
 ano  ne

Pokud ano, m žete napsat, kde se nachází: ..................................................................

kuji za Váš as .


