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Anotace  

Tato práce se zabývá systémem nakládání s odpady ve  městě Duchcov. 

V první části je stručná charakteristika tuhého komunálního odpadu. Následně 

je zpracován současný systém nakládání s odpady ve městě Duchcov.   

Problematika nakládání s odpady se týká každého občana.  Obce si více 

uvědomují svoji významnou úlohu při zajištění funkčního systému nakládání 

s komunálními odpady. Jsou původci a tedy i majitelé komunálního odpadu a 

mají nejblíže k občanům. Systémy nakládání s odpady jsou v obcích zaváděny 

obecně závaznou vyhláškou. Závěrem práce je navržení obecně závazné 

vyhlášky – nakládání s odpady ve městě Duchcov. 

 

Klíčová slova:  systém nakládání s odpady, komunální odpad, Duchcov, 

obecně závazná vyhláška, separovaný odpad, obec 

 

Summary 

This thesis deals with the waste management system in the town of 

Duchcov. The first part contains a brief characterization of solid municipal 

wastes. Then the present waste management system in the town of Duchcov is 

elaborated. The problems of dealing with wastes concern every citizen. 

Municipalities become more aware of their important role in providing a 

functional municipal waste management system. They are producers and 

consequently also owners of municipal wastes and are the nearest to citizens. 

Waste management systems are established by a by-law in municipalities. The 

conclusion of the thesis is designing a by-law – dealing with wastes in the town 

of Duchcov. 

 

Key words: waste management system, municipal waste, Duchcov, by-law, 

separated waste, municipality 
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1  Úvod 

 Ve své diplomové práci jsem se zabývala odpadovým hospodářstvím 

v obcích a hospodařením s odpady. Odpadové hospodářství se neustále vyvíjí, 

klade důraz na materiálové a energetické využití odpadů a ochranu životního 

prostředí. 

 Udržitelný rozvoj odpadového hospodářství znamená předcházet vzniku 

odpadů a jejich nebezpečnosti, využívat odpady jako zdroje surovin a energie a 

nevyužitelné zbytky bezpečně odstraňovat. 

 Hlavní cíle pro hospodaření s odpady jsou rozděleny do oblasti životního 

prostředí, oblasti hospodářské a oblasti výchovy. Cílem v oblasti životního 

prostředí je oddělit od komunálního odpadu složky s nebezpečnými vlastnostmi 

a bezpečně je zpracovat, přispět k omezení spotřeby neobnovitelných 

přírodních zdrojů surovin a energie cestou využívání odpadů, zlepšit čistotu 

obcí a prostředí, které ovlivňuje zdraví lidí a zvířat a také snížit množství 

odpadu ukládaného na skládky, které jsou zátěží pro přírodu a krajinu. V oblasti 

hospodářské je cílem pro hospodaření s odpady zvýšit množství složek odpadu, 

které budou materiálově a energeticky využity a snížit množství směsného 

odpadu a tím uspořit finanční prostředky potřebné k jeho odstranění. V oblasti 

výchovy je cílem přesvědčit občany o účelnosti předcházení vzniku odpadů, 

zapojit občany do hospodaření s využitelnými druhy odpadů a přesvědčit 

občany o nutnosti odděleného sběru nebezpečných druhů odpadů z důvodu 

ochrany zdraví lidí a zvířat, zlepšení životního prostředí a ochrany přírody. 

      Hospodaření s odpady má stanoveny pevné zásady v pevně daném 

pořadí, je lepší vzniku odpadů předcházet nebo omezit jejich množství, než 

pouze hledat cesty, jak odpady bezpečně odstraňovat. Hlavní zásadou 

hospodaření s odpady je předcházení vzniku odpadů a opětovné použití 

odpadů. Opětovné použití jsou postupy, kdy jsou výrobky nebo jejich části 

znovu použity pro tentýž účel, pro který byly vyrobeny. Tato základní zásada 

vyžaduje změnu chování podnikatelských subjektů a občanů. Předcházení 

vzniku odpadů znamená úsporu energií a neobnovitelných zdrojů. Další 

zásadou, která je neméně důležitá, je recyklace. Tato zásada směřuje k úspoře 

surovin z neobnovitelných přírodních zdrojů a ke snižování důsledků jejich 

těžby a zpracování na životní prostředí. Recyklace je způsob využití odpadu 
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jakýmkoliv způsobem, při kterém je odpad zpracován na výrobky, materiály 

nebo látky pro původní nebo jiné účely. Vrácení použitého materiálu do výroby 

je nejefektivnější formou přepracování druhotné suroviny. Nejméně efektivní 

forma recyklace je použití materiálu pro něco naprosto jiného. Zásada 

energetického využití odpadů zahrnuje celou řadu technologických procesů, při 

kterých jsou využívány fyzikálně chemické vlastnosti odpadů.  

 Při každém odstraňování odpadů nebo jejich využití musí být stanoveny a 

dodržovány přísné emisní limity, aby docházelo k co nejmenším rizikům 

znečištění životního prostředí. Další zásadou je minimalizace přepravy odpadu 

z místa výskytu do místa zpracování. Pokud se nakládá s odpady v blízkosti 

jejich vzniku, je zájem občanů o jejich využití a minimalizaci větší.  

 Původcem komunálních odpadů, které vznikají na území obce a mají 

původ v činnosti fyzických osob nepodnikajících, je podle zákona o odpadech 

obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická 

osoba odloží odpad na místo k tomu určené. Základní povinností obce je 

povinnost nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu 

životního prostředí. Obec je povinna odpady zařazovat podle druhů a kategorií, 

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a 

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením či únikem. 

Tyto povinnosti může obec zajistit vydáním obecně závazné vyhlášky obce, ve 

které stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů vznikající na jejím katastrálním území, 

včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Obec musí zajistit 

přednostní využití odpadů před jejich odstraňováním. Uložení odpadů na 

skládku je v posloupnosti nakládání s odpady až na samém konci.  

 Obec, která produkuje více než 1000 tun komunálního odpadu ročně je 

povinna zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění.  

 

 

 

 

 

 



Bc.Vladimíra Müllerová: Odpadové hospodářství města Duchcova 

2011  

 

3 

 

2  Charakteristika tuhého komunálního odpadu 

 Komunální odpad vzniká ve městě nebo v obci při činnosti fyzických osob 

s výjimkou odpadů, které vznikají u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných podnikat. [1] 

Jednou velkou součástí komunálního odpadu jsou jednotlivé domácnosti, 

tomuto odpadu se říká domovní odpad a druhou velkou součástí je odpad 

z údržby města nebo obce, odpad z odpadkových košů, posekaná tráva 

z parků, odpad sebraný při zametání ulic. 

Každá obec či město, by mělo podporovat sběrné systémy separovaných 

komunálních odpadů.  Aby odpad mohl být využit nebo být bezpečně 

likvidován, je třeba jej třídit již v domácnostech a ukládat na místa pro daný 

druh určená.  

Nejobvyklejším způsobem odstranění komunálního odpadu je 

skládkování. Skládkování by mělo být v systému nakládání s odpady až na 

posledním místě v řetězci odstraňování odpadů. Jedním ze způsobů, jak naložit 

se směsnými odpady je spalování v energetických zařízeních. Energie 

uvolněná z odpadů při spalovacích procesech se využívá pro výrobu tepla nebo 

pro výrobu elektrické energie. Energetické využití komunálních odpadů je spolu 

s recyklací nejvýznamnějším způsobem využití těchto odpadů. V České 

republice jsou provozovány 3 velké spalovny komunálního odpadu, v Praze, 

v Brně a v Liberci. Spalování je zatím v současné době v porovnání se 

skládkováním výrazně dražší. Kompostování je způsob nakládání s biologicky 

rozložitelným komunálním odpadem. Cílem tohoto způsobu je snížit maximální 

množství rozložitelných odpadů ukládaných na skládkách. [2] 

Komunikace s obyvateli je jedna z možností, jak ovlivňovat jejich chování 

ke správnému nakládání s odpady. Správné třídění odpadů může zásadně 

ovlivnit náklady spojené s následným zpracováním. Systém nakládání s odpady 

je nastaven v obecně závazné vyhlášce obce. Občan musí být informován, 

které složky má z domovního odpadu vytřídit, kde je má skladovat a kam a kdy 

je odložit. Důležitá je také motivace obyvatel. Každý občan by měl být 

přesvědčen o tom, že je správné třídit a že je nutné dodržovat obecně 

závaznou vyhlášku o systému nakládání s odpady. Měla by být dostupná 

informace o tom, jaké jsou náklady na svoz a likvidaci domovního odpadu, jak 
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obec nakládá s vytříděným domovním odpadem. Od nákladů na svoz 

netříděného komunálního odpadu z domácností se také odvíjí výše místního 

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

a odstraňování komunálních odpadů, ten může mít obec zavedený v případě, 

že má obec zavedenu obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání 

s odpady. Každý občan by si měl uvědomit, že pokud bude třídit odpad, sníží se 

objem komunálního odpadu a tím i náklady na úložné na skládkách. Výše 

místního poplatku se vypočítává ze skutečných nákladů, které byly vynaloženy 

pouze na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednu osobu. 

V případě, že občané budou třídit odpad, náklady budou nižší a tím může být 

nižší i místní poplatek, který zasahuje do každé domácnosti. Toto je také jedna 

z motivací proč třídit.  [1] 

Hlavní skupiny komunálního odpadu jsou domovní odpad a obalový 

odpad, biologický odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, kaly ze septiků a 

jiných zařízení, uliční smetky, živnostenský odpad. 

 

2.1  Domovní odpad a obalový odpad 

 Charakteristikou a hlavní vlastností domovního odpadu je množství a 

skladba. Domovní odpad je odpad z domácností a z  činností spojených 

s úklidem obytných objektů. Je to především běžný odpad z denní spotřeby 

domácnosti. Domovní odpad tvoří největší podíl komunálního odpadu.  

V kontejnerech a sběrných nádobách na domovní odpad jsou smíchány různé 

druhy odpadů. Takovýto odpad se již nedá třídit a je odvezen a uložen rovnou 

na skládky nebo do spaloven odpadů. V průběhu let se složení domovního 

odpadu mění, snížil se například podíl popelovin, skla a kovů a zvýšil se podíl 

papíru a plastů. Významnou složkou odpadů jsou spalitelné odpady, do této 

kategorie patří zejména dětské jednorázové pleny a hygienické potřeby. 

V jednotlivých typech zástavby  i v jednotlivých oblastech a regionech se 

složení odpadů liší. Složení odpadů závisí na skladbě obyvatel, typu zástavby, 

způsobu vytápění, životním stylu a věkovém složení obyvatelstva a dalších 

faktorech. Pro rozhodování obcí o způsobu separace domovního odpadu je 

důležitá znalost skladby domovního odpadu. Při budování a rozvoji sběrné sítě 

je zase důležitá znalost objemu odpadů, při této znalosti lze stanovit 
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předpokládané množství sběrných nádob a frekvenci svozu v jednotlivých 

lokalitách a frekvenci svozu pro jednotlivé druhy odpadů.    

 Každý z občanů vyhodí za rok asi 150 až 200 kg  odpadů. V případě, že 

se v domácnostech bude třídit odpad, umožní se tak recyklovat více než třetina 

tohoto množství. Za rok lze takto vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg 

skla na osobu. Takto vytříděný odpad lze dále zpracovat a využít na nové 

materiály. 

 Prioritou pro nakládání s domovním odpadem je tedy předcházet jejich 

vzniku a třídit odpad již v domácnostech. Každá obec by měla odděleně 

shromažďovat a sbírat nebezpečné a využitelné složky odpadu a zajisti jejich 

předání k oddělenému zpracování, přednostně k využití.  

 Za využitelné složky odpadů vznikající v obci se považují podle katalogu 

odpadů papír a lepenka, nápojové kartony, sklo, biologicky rozložitelný odpad, 

oděvy, textilní materiál, plasty, kovy a dřevo. [2] 

 

Tabulka č.1: Průměrná skladba směsného domovního odpadu (hmotnostní %) 

  

papír, 
lepenka 

plasty sklo 
nápojový 

karton 
kovy bioodpad textil 

nebezp. 
odpad 

ostatní 

11,8 11,5 5,2 0,9 2,5 23,8 5,6 0,6 38,1 

 

Zdroj dat: EKO-KOM 

průměrná skladba směsného domovního odpadu (hmotnostní %)
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Graf č.1: Průměrná skladba směsného domovního odpadu (hmotnostní %) 

Zdroj dat: EKO-KOM 
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Tabulka č.2: Vývoj vytříděného množství využitelných komunálních odpadů v obcích 

zapojených do systému EKO-KOM (t/rok) 

  papír plast sklo 
nápoj. 
karton kov 

celkový 
součet 

2002 66 033 30 566 47 414 38 72 162 216 213 

2003 81 348 38 511 54 415 99 91 820 266 193 

2004 98 769 45 485 60 354 236 127 133 331 977 

2005 113 731 51 138 69 461 638 125 009 359 977 

2009 137 017 59 591 81 779 1 279 153 420 433 086 

2007 158 084 68 827 91 112 1 755 165 916 485 694 

2008 177 927 78 495 105 366 2 368 174 946 539 102 
 

Zdroj dat: EKO-KOM 
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Graf č.2: Vývoj vytříděného množství využitelných komunálních odpadů v obcích zapojených do 

systému EKO-KOM (t/rok) 

Zdroj dat: EKO-KOM 
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Tabulka č.3: Vytříděné množství využitelných odpadů v obcích dle krajů v t/rok - r.2008 

 

  papír plast sklo 
nápojový 

karton kov celkem 

Hlavní město Praha 28 439 10 660 13 334 702 3 616 56 751 

Jihočeský kraj 10 727 4 426 6 807 104 12 743 34 807 

Jihomoravský kraj 18 867 5 482 10 574 164 7 538 42 625 

Karlovarský kraj 4 875 1 790 2 608 29 2 200 11 502 

Královéhradecký kraj 8 952 5 285 6 482 70 16 683 37 472 

Liberecký kraj 10 152 2 573 4 387 187 14 980 32 279 

Moravskoslezský 
kraj 16 077 9 445 11 309 257 28 969 66 057 

Olomoucký kraj 13 842 5 108 7 097 182 20 749 46 978 

Pardubický kraj 8 266 4 537 6 202 71 18 955 38 031 

Plzeňský kraj 10 552 5 681 6 883 90 5 350 28 556 

Středočeský kraj 16 858 10 970 12 455 220 6 524 47 027 

Ústecký kraj 13 491 4 100 5 206 73 20 108 42 978 

Vysočina 8 104 4 282 5 894 121 6 488 24 889 

Zlínský kraj 8 725 4 163 6 127 89 10 042 29 146 

 
Zdroj dat: EKO-KOM 

 

2.1.1  Papír a lepenka  

  Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná 

domácnost za rok hmotnostně nejvíce. Papírové odpady by se měly třídit a 

ukládat do zvláštních sběrných nádob. Papír je svážen vozidly určenými pro 

svoz tříděného papíru a předáván na dotříďovací linky, kde se slisuje do 

velkých balíků. Denně je dotříděno více než 475 tun papíru. Ročně je 

recyklováno a využito až 94 % papírových obalů. Papírové odpady jsou 

z mnoha různých papírů, každý druh papíru se jinak zpracovává. Dotříděný 

papír se odváží ke zpracování do papíren. V papírnách probíhají ještě další 

procesy, papír se dotřídí podle jednotlivých druhů papíru jako jsou noviny, 
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časopisy, karton-lepenka a ostatní papír a zbaví se postupně  nejrůznějších 

nečistot, jako jsou například kancelářské spony a podobně.  Nejběžnější formou 

recyklace papíru je jeho opětovná výroba v papírnách.  Skoro polovinu vstupní 

suroviny v papírnách při výrobě nového papíru představuje sběrový papír. Papír 

se dá recyklovat pětkrát až sedmkrát, v některých případech až dvacetkrát. 

Z recyklovaného papíru se například vyrábí novinový papír, 98 % vydaných 

novin je na recyklovaném papíře, lepenkové krabice, sešity, toaletní papír apod.  

 Další využití recyklovaného papírového odpadu je výroba tepelných izolací 

a příměsí do stavebních hmot. [13] 

 Recyklovaný papír je jeden z nejznámějších recyklovaných materiálů, 

začal se sbírat již v 50. letech minulého století. 
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Graf 3: Vytříděné množství využitelných odpadů v obcích dle krajů v t/rok (r.2008) - papír 

Zdroj dat:  EKO-KOM 

 

2.1.2  Nápojové kartony 

 Nápojových kartonů je podstatně méně než jiných tříděných druhů 

odpadu. Někdy se třídí společně s jiným druhem odpadu, například s plasty 

nebo papírem a následně se dotříďují na dotříďovacích linkách.  Na nápojové 

kartony nejsou zvláštní nádoby a tak v některých obcích je tento sběr řešen 

pytlovým svozem. Na nápojové kartony se používají oranžové pytle, které si 
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mohou občané zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Denně je roztříděno a 

slisováno do balíků 7,6 tun nápojových kartonů. 

Nápojové kartony lze recyklovat dvěma způsoby, v papírnách nebo na 

speciálních linkách. Většinu tohoto obalu tvoří kvalitní papír, lze ho tedy 

zpracovat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu se mohou využít 

přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody, nebo zpracovat na palety. 

Druhý způsob zpracování je, že se nápojové kartony rozdrtí a drť se za tepla 

lisuje do desek, které se mohou použít jako stavební izolace, podlahová krytina 

nebo na stavbu celého domu. Z nápojových kartonů se také vyrábí papír, který 

má vysokou kvalitu.   

 

   

vytříděné množství využitelných odpadů v obcích dle 
krajů  t/rok  (r.2008)

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Hla
vn

í m
ěs

to
 P

ra
ha

Jih
oč

es
ký

 kr
aj

Jih
om

or
av

sk
ý 
kr
aj

Kar
lo
va

rs
ký

 k
ra

j

Krá
lo
vé

hr
ad

ec
ký

 kr
aj

Li
be

re
ck

ý k
ra

j

M
or

av
sk

os
lez

sk
ý 
kr
aj

O
lo
m

ou
ck

ý k
ra

j

Par
du

bi
ck

ý k
ra

j

Plze
ňs

ký
 k
ra

j

Stře
do

če
sk

ý k
ra

j

Úst
ec

ký
 k
ra

j

Vys
oč

ina

Zlín
sk

ý k
ra

j

nápojový karton

 

Graf 4: Vytříděné množství využitelných odpadů v obcích dle krajů v t/rok (r.2008) – nápojové 

kartony 

  Zdroj dat: EKO-KOM 

 

2.1.3  Sklo   

 Ročně se sveze z obcí České republiky přes 107 tisíc tun vytříděného 

skla. Sklo, které se stává v domácnostech odpadem, jsou většinou láhve od 

nápojů, zavařovací sklenice či rozbité skleničky. Na sklo jsou používány zelené 

nebo bílé kontejnery, v případě, že jsou k dispozici oba druhy kontejnerů, je 
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důležité třídit zvlášť bílé sklo a barevné. Do těchto kontejnerů by se neměla 

vhazovat keramika, porcelán nebo zrcadla. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, 

jelikož jde dál na dotříďovací linky.  Třídění skla, před jeho dalším zpracování, 

je vysoce náročné na kvalitu. Na dotříďovacích linkách je v České republice  

denně dotříděno více než 295 tun skla. Dotříďovací linky jsou buď samostatné 

nebo jsou součástí skláren. Při třídění se musí odstranit vše, co do skla nepatří, 

dotřídění musí být velmi důkladné, aby nedošlo ke znehodnocení skleněných 

výrobků. Sklo se drtí a nakonec se čistí pomocí optoelektrických čidel, aby se 

odstranily všechny nečistoty. V ČR je ročně recyklováno a využito až 73 % 

skleněných obalů. [13] 

 Ve sklárnách představuje používání tříděného skleněného odpadu velké 

energetické úspory a náhradu primárních surovin. Při výrobě se může použít 60 

až 85% tříděného skla. Velkou výhodou je, že sklo se může recyklovat 

neomezeně. V novém skleněném výrobku může být až 100% recyklovaného 

skla. Nejčastěji se z vytříděného skla vyrábí obalové sklo, ale také se z něj 

vyrábí tepelné izolace jako je skelná vata a pěnové sklo. Může se také použít 

do speciálních druhů betonů.   
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Graf 5: Vytříděné množství využitelných odpadů v obcích dle krajů v t/rok - r.2008 – sklo 

Zdroj dat: EKO-KOM 
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2.1.4  Biologicky rozložitelný odpad   

 Biologicky rozložitelný odpad tvoří odpady, které jsou schopny 

anaerobního nebo aerobního rozkladu.  Bioodpad z domácností jsou běžné 

kuchyňské odpady, například zbytky zeleniny, ovoce, potravin, čaje, vaječné 

skořápky, papírové utěrky, hobliny či popel ze dřeva, ale také odpad ze zahrad 

soukromých vlastníků. Tento druh odpadu tvoří asi 20 % z celkového množství 

komunálního odpadu v domácnosti. V některých obcích se již využívají zvláštní 

sběrné nádoby, které jsou odvětrávané, tyto nádoby jsou většinou umístěny u 

rodinných domů, v sídlištní zástavbě je tato problematika složitější. Interval 

svozu tohoto druhu odpadu by z hygienických důvodů neměl překročit 7 dní. 

Biologicky rozložitelný odpad mohou také občané ukládat na sběrné dvory.   

2.1.5  Plasty 

 Většinu plastových odpadů v domácnosti tvoří obaly od potravin a 

spotřebního zboží. Z důvodu narůstajícího množství plastů v komunálním 

odpadu přistoupila řada obcí již na počátku 90.let minulého století k zavedení 

tříděného sběru tohoto druhu odpadu.  

  Z celkové skladby domovního odpadu tvoří plasty asi 12 %.  Pro sběr 

plastů jsou v domácnosti využívány zvláštní koše či pytle. Takto roztříděný 

odpad lze uložit do kontejnerů na třídění odpad, tyto sběrné nádoby jsou 

většinou žluté nebo jsou označeny žlutou nálepkou s nápisem plasty. Do těchto 

nádob nepatří obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek či podlahové 

krytiny. 

Plasty jsou nejrozšířenější komoditou využitelných odpadů, která se 

v obcích sbírá.  

Ročně je svezeno z obcí více než 85 tisíc tun plastu. Vytříděné plasty se 

musí dotřídit a zbavit příměsí. Toto se provádí na dotříďovacíh linkách. Plasty 

se třídí podle materiálu na základní skupiny – PET, fólie, duté plastové obaly, 

polystyren a směsný plast. Každý druh se zpracovává samostatně. Plastový 

odpad PET lahve se ještě dotříďují podle barev. Roztříděné a slisované plasty 

se odváží v balících z třídící linky ke zpracovatelům, kde se přetvářejí na 

suroviny pro výrobu konečných produktů. Nejběžnějším produktem recyklace 

plastů je regranulát, který se používá jako vstupní surovina pro výrobu nových 

plastů.  
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Recyklované plasty mají široké použití. Pěnový polystyren se zpracovává 

do izolačních tvárnic a dalších tepelných izolací. Stavební a zahradní prvky, 

jako jsou například ploty, zatravňovací dlažba či protihlukové zábrany, jsou 

vyráběny z druhově neroztříděných směsných plastů. Z vytříděných PET lahví 

se vyrábějí technická nebo textilní vlákna a z nich oděvy, koberce či nové láhve. 

Plastové sáčky, fólie, tašky se převážně zpracovávají na regranulát, který slouží 

k výrobě nových fólií. Plasty, které nejsou materiálově využity, se využívají jako 

energetický potencionál ve spalovacích procesech jako náhrada fosilního paliva 

ve spalovnách nebo cementárnách. Tento způsob využití je mnohdy 

ekonomicky výhodnější a k životnímu prostředí šetrnější než energeticky 

náročná materiálová recyklace.  

Ročně je recyklováno a využito v ČR 59 % plastových obalů. [13]   
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Graf 6: Vytříděné množství využitelných odpadů v obcích dle krajů v t/rok (r.2008) - plast 

Zdroj dat: EKO-KOM 

 

 

2.1.6 Kovy 

 Kovy jsou velmi ceněnou surovinou pro další výrobu. Sběr kovů má 

v České republice dlouhou historii. Sběr probíhá prostřednictvím výkupen 
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druhotných surovin nebo také prostřednictvím sběrných dvorů. V domovním 

odpadu se kov vyskytuje v podobě obalových odpadů, například jsou to 

plechovky, drobné kovové předměty a konzervy. Úlomky železných a 

barevných kovů, které jsou z různých součástek přístrojů, jsou dalším kovovým 

odpadem z domácnosti.  Kovového komunálního odpadu není mnoho. Je to 

z důvodu, že občané většinou kov odvážejí do výkupen Sběrných surovin za 

úplatu. [26] 

 Kovy železné i neželezné jsou využitelnou druhotnou surovinou. Používají 

se při výrobě kovových výrobků a slitin.  
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Graf 7: Vytříděné množství využitelných odpadů v obcích dle krajů v t/rok (r.2008) – kov 

Zdroj dat: EKO-KOM 

 

2.2  Biologický odpad 

 Biologicky rozložitelný odpad je jakýkoliv odpad aerobně nebo anaerobně 

rozložitelný.    Jsou to například odpady ze zeleně, především odpad z údržby 

parků, sadů, lesoparků či sídlištní a uliční zeleně, ale také biologicky 

rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven a z domácností. Množství 

biologického odpadu v obci závisí na výměře, způsobech a intenzitě údržby 

zeleně, tento druh odpadu patří k nejlépe využitelným biologicky rozložitelným 
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odpadům.  Také do této skupiny patří papír, dřevo, část textilních odpadů na 

bázi přírodních vláken, odpad z tržišť a objemný odpad. 

 

Tabulka č.4: Podíl biologicky rozložitelného odpadu v jednotlivých druzích odpadu v % 

papír, lepenka 100 

biologicky rozložitelný odpad ze stravoven 100 

oděvy 75 

textilní materiály 75 

dřevo 100 

biologicky rozložitelný odpad ze zahrad 100 

směsný komunální odpad 48 

odpad z tržišť 75 

objemný odpad 30 

 

Zdroj dat: EKO-KOM  

 

Běžnými biologickými metodami, jako je kompostování či anaerobní 

digesce, lze zpracovat a využít pouze část biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu.  

 Součástí integrovaných systémů nakládání s komunálním odpadem se 

postupně stává využívání bioodpadů ke kompostování, výroba bioplynu a 

energetické využití.  

 Biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládku  

musí být postupně omezován, na skládkách je tento odpad zdrojem 

skládkového plynu a škodlivých produktů. Dle Plánu odpadového hospodářství 

České republiky a krajů je nutné tento podíl omezit do roku 2013 na 50% a do 

roku 2020 na 35% z celkového množství biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu vzniklého v roce 1995. Směsné komunální odpady obsahují více než  

70% z celkové produkce evidovaných biologicky degradabilních odpadů v ČR. 

V současnosti jedinou provozovanou technologií zpracování směsného 

komunálního odpadu, z hlediska odklonu od skládkování, jsou zařízení pro 

energetické využití komunálních odpadů – spalovny. [2] 

 Od roku 2006 mohou obce ve své samostatné působnosti stanovit obecně 

závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití 
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zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. Velice 

rozšířené je kompostování na zahradách, tento způsob nakládání 

s bioodpadem z domácností je v některých obcích podporován nákupem 

kompostérů, které jsou hrazeny jak z prostředků obce, tak dotací operačních 

programů a jiných grantových programů. V současné době již řada měst a obcí 

zavádí oddělený sběr bioodpadů. Oddělený sběr biologicky rozložitelných 

odpadů z domácností je v současné době ve stádiu rozvoje, množství a kvalita 

je podmíněna intenzivní a nepřetržitou informovaností a osvětou obyvatelstva. 

Oddělený sběr bioodpadů se provádí formou sběrných nádob upravených 

speciálně pro sběr bioodpadů, velkokapacitními kontejnery, pytlovým svozem či 

prostřednictví sběrných dvorů. Ve sběrných dvorech je odpad ukládán do 

velkokapacitních kontejnerů, určených pouze pro tento druh odpadu a následně 

je svážen ze sběrných dvorů do kompostáren nebo jiného biotechnologického 

zařízení.  Zavedení plošného sběru bioodpadů z domácnosti je v současné 

době z ekonomických důvodů možné pouze v oblastech, kde je kompostárna již 

zřízena a je zajištěn odbyt materiálů na trhu. [20] 

 Zpracování odděleně sebraných komunálních bioodpadů se provádí 

především domácím kompostováním, kompostováním v zahrádkářských 

koloniích, průmyslovým a zemědělským kompostováním nebo centrálním 

anaerobním zpracováním na bioplynové stanici. Domácí kompostování je 

jednoduchý způsob jak omezit podíl biododpadů ze zahrad a kuchyňských 

bioodpadů  ve směsném komunálním odpadu. V menších obcích by měl být 

tento způsob podporován ze strany obce. Při komunitním kompostování, 

například v zahrádkářských koloniích, se využívají kompostové základky na 

volné ploše nebo otevřené boxy. V současné době se kompostování považuje 

za prevenci vzniku odpadů, kompostovaný materiál není považován za odpad. 

Průmyslové a zemědělské kompostování organizují obce. Jde o náročnou 

činnost, která musí splňovat řadu předpisů vodohospodářských a hygienických, 

ale i předpisů z oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. 

Centrální kompostování se provozuje na zařízení pro zpracování bioodpadu – 

kompostárně. V České republice je v provozu asi 180 kompostáren o různých 

kapacitách zpracovávaného materiálu, většina provozovatelů kompostáren jsou 

zároveň původcem bioodpadů – údržba parků, technické služby, zahradní 

provozovny. Některé komunální bioodpady, jako je bioodpad z domácností, 
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odpady z veřejného stravování a tráva, jsou výhodným materiálem pro výrobu 

bioplynu. Hlavním výstupem z bioplynových stanic je bioplyn, tento lze bez 

větších úprav využít pro spalování v klasických kotlových hořácích. Plyn lze též 

využít pro výrobu elektrické energie pomocí spalovacích motorů. 

 

2.3  Nebezpečný odpad 

 Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů 

v Katalogu odpadů, jakýkoliv jiný odpad, který vykazuje jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech a odpad, 

který je smíšen nebo znečištěn některou z nebezpečných složek uvedených 

v příloze č. 5 zákona o odpadech nebo některým z nebezpečných odpadů. [4] 

Nebezpečné odpady je obec povinna ze zákona o odpadech odděleně 

shromažďovat, sbírat a předávat k oddělenému zpracování. Obec je povinna 

zajistit místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve 

stanovených termínech a to minimálně dvakrát ročně a zajisti odvoz 

oprávněnou osobou. 

Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a 

životní prostředí. Z tohoto důvodu musí být využity nebo odstraněny ve 

speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžných sběrných nádob na 

směsný odpad.  

Nebezpečné druhy odpadu se vyskytují jak v domovním odpadu, tak 

v objemném odpadu. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří léky, 

zářivky, akumulátory, galvanické články, ledničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby 

jimi znečištěné a některá elektrická a elektronická zařízení. [2] 

V případě, že tento druh odpadu bude vhazován do směsného domovního 

odpadu, může dojít k ohrožení zdraví lidí a životního prostředí. Každý z výše 

uvedených odpadů má určité vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví a 

bezpečnost pracovníků, které nakládají s odpady, znehodnotit složení 

komunálního odpadu z hlediska dalšího možného využití a ohrozit kvalitu 

podzemních vod, ovzduší a půdy v případě nesprávného nakládání. Příkladem 

jsou zářivky, které při rozbití uvolňují rtuť či zbytky barev, ředidel a jiných 

hořlavých látek bývají příčinou požárů na skládkách.  
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 Takovýto druh odpadů se nejčastěji odváží na sběrné dvory, které jsou 

vybaveny speciálními ekosklady. Sběrné dvory jsou vybaveny pro tento druh 

odpadů speciálními nádobami či kontejnery. Také se při sběru nebezpečného 

komunálního odpadu uplatňují mobilní svozy oprávněnou osobou.  

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, chladničky, baterie a akumulátory, 

elektrická a elektronická zařízení jsou výrobky, které podléhají zpětnému 

odběru. Tyto výrobky při odevzdání občanem nejsou klasifikovány jako odpad, 

tudíž nemají být evidovány v evidenci odpadů. Jako odpad jsou tyto výrobky 

evidovány pouze tehdy, pokud sběrné místo v obci není místem zpětného 

odběru nebo pokud výrobek není úplný.    

Nebezpečný odpad byl v komunálním odpadu zastoupen 1-2 %, po 

rozšíření systému zpětného odběru na elektrospotřebiče se výrazně tato 

hodnota snížila na cca 0,2-0,4 %. [26] 

Zpětný odběr je odebírání použitých výrobků povinnými osobami od 

spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití či odstranění. 

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na použité oleje, galvanické články, 

elektrické akumulátory, výbojky a zářivky, elektrozařízení pocházející 

z domácnosti, autovraky a pneumatiky. Základní povinnosti zpětného odběru 

jsou uloženy výrobcům a dovozcům, kteří uvádějí vyjmenované výrobky na  trh, 

musí zajistit zpětný odběr použitých výrobků, zajistit využití nebo odstranění 

použitých výrobků a informovat spotřebitele. Informovanost spotřebitele probíhá 

prostřednictví posledních prodejců a ti mají většinou i povinnost odebírat 

použité výrobky přímo na své prodejně. [1]  [15] 

 

2.4  Objemný odpad 

 Objemný odpad je odpad, který se svými rozměry překračuje možnost 

jeho uložení do nádob na směsný komunální odpad. Do této kategorie jsou 

zařazovány především zařizovací předměty domácnosti, vysloužilé nástroje a 

nářadí pro volný čas. Také nelze tento odpad odkládat do sběrných nádob 

z důvodu jeho dalších vlastností, může se jednat o nebezpečný odpad nebo o 

využitelné složky. Objemný odpad je například i nebezpečný odpad či výrobky 

určené ke zpětnému odběru jako jsou televize a počítače. 
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 V objemných odpadech je značný podíl dále využitelných surovin pro 

materiálovou i energetickou recyklaci. Podíl využitelných surovin z objemného 

odpadu je asi 25 – 30 %, je to zejména dřevo, papír, plast a kovy. [26] 

 Objemné odpady se sbírají a sváží pomocí velkokapacitních kontejnerů, 

které jsou rozmístěny na předem určených místech na území obce nebo jsou 

umístěny přímo ve sběrných dvorech. Výhodou sběrných dvorů je, že občané 

mohou odložit tento odpad celoročně, nevýhodou je někdy vzdálenost sběrných 

dvorů, to znamená, že občané si musí sami zajistit vlastní dopravu. Mobilní 

svoz objemného odpadu je výhodný z hlediska dostupnosti, ale nevýhodou je, 

že občané do volně přístupných kontejnerů bez obsluhy odkládají veškerý 

odpad, poté jsou vysoké náklady na následné odstranění nepatřících odpadů a 

úklid nepořádku okolo těchto kontejnerů. Sesbírané objemné odpady se 

především skládkují a náklady na odstranění jsou srovnatelné nebo i vyšší než 

náklady na odstranění směsného komunálního odpadu. Náklady na odstranění 

objemného odpadu se dají snížit tím, že budou z tohoto odpadu vytříděny 

využitelné složky a tím dojde k redukci množství ukládaného na skládku.   

 

2.5  Kaly ze septiků a jiných zařízení 

 Kal ze septiků je směs kapalných a tuhých odpadů z domácnosti 

z různých typů kapalin. Je to výsledek přírodních nebo umělých procesů.  

Nejvhodnějším způsobem nakládání s kaly ze septiků a žump je jejich 

odstranění na čistírně odpadních vod. S povinností napojení obcí do 2000 

obyvatel na kanalizaci a čistírnu odpadních vod bude těchto odpadů ubývat. 

Pokud je obsah septiků a žump vyvážen k odstranění na čistírnu odpadních 

vod, jedná se o nakládání s odpadními vodami podle zákona o vodách. [14] 

 

2.6  Uliční smetky 

 Součástí komunálního odpadu jsou uliční smetky a odpad z tržišť. Uliční 

smetky jsou odpady z čištění veřejných prostranství a odpad uložený do 

uličních nebo parkových košů. Uliční smetky a odpad z odpadkových košů jsou 

odstraňovány na skládkách komunálního odpadu. Odpady z tržišť se třídí a 
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využitelný obalový odpad je předáván k materiálovému využití, biologické 

odpady ke kompostování a zbytkový odpad je skládkován. 

 

2.7  Živnostenský odpad 

 Živnostenský odpad je velice podobný odpadu komunálnímu. Vlastnosti 

odpadu jsou podobné komunálním odpadům, nejedná se o specifické odpady 

z výrob. Tímto odpadem se rozumí odpad z obchodu a služeb a průmyslový 

odpad nesouvisející s výrobou i odpad z veřejného stravování, odpad 

z kanceláří, škol, sociálních ústavů či kulturních a sportovních zařízení. 

Původcem živnostenského odpadu není obec, ale jsou jimi právnické osoby a 

fyzické osoby oprávněné k podnikání. Ve většině případů jde o drobné 

podnikatelské subjekty a tito mají možnost ze zákona využít, na základě 

písemné smlouvy s obcí a za úplatu, systému zavedeného obcí pro nakládání 

s komunálním odpadem. Tito původci mají také povinnosti, stejně jako obec, 

odpady shromažďovat utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií a 

přednostně odpady využívat. Nevyužité odpady musí být předány osobám, 

které mají k jejich převzetí oprávnění.  
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3  Systém nakládání s odpady ve městě Duchcov 

  Provoz systému nakládání s odpady umožňuje občanům odkládat své 

odpady odděleně podle možností jejich využití nebo odstranění. Důraz je kladen 

na třídění materiálově využitelných odpadů. Město Duchcov vydalo obecně 

závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města 

Duchcov, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a dbá na její 

dodržování. Do systému mají možnost se zapojit osoby, které produkují 

živnostenský odpad. Obecně závazná vyhláška je zpracována v souladu 

s Plánem odpadového hospodářství města Duchcov.   

 

3.1  Geografická, územní a demografická charakteristika města 

Duchcov 

  Město Duchcov leží na úpatí Krušných hor 8 km západně od Teplic. 

Katastrální výměra je přibližně 15,4 km2 a zahrnuje tři katastrální území: 

Duchcov (největší z nich), Hrdlovka a Liptice. Město Duchcov má necelých 

9000 obyvatel.  

3.2  Produkce odpadů města Duchcov 

 Produkce směsného komunálního odpadu ve městě Duchcov se nepatrně 

každým rokem navyšuje. Město Duchcov, na základě obecně závazné 

vyhlášky, přiděluje sběrné nádoby fyzickým osobám, provádí kontroly zda 

právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému 

zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a v případě, že 

využívají systému nakládání s odpady města, zda mají sepsané písemné 

smlouvy, či mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s platnou 

legislativou, nařizuje likvidace černých skládek, nařizuje přistavení sběrných 

nádob na separovaný odpad do vybraných lokalit, či velkoobjemových nádob do 

určitých lokalit. Tuto činnost má na starosti odbor výstavby a životního 

prostředí.  

 Odpady z území města Duchcov sváží Technické služby města Duchcov, 

s.r.o., které vedou agendu svozu odpadu a osvětu obyvatelstva, informují 



Bc.Vladimíra Müllerová: Odpadové hospodářství města Duchcova 

2011  

 

21 

 

obyvatelstvo o připravovaných sběrech, případně zajišťují informace týkající se 

čistoty města, za tuto činnost jsou finančně ohodnoceny. 

 

Tabulka č.5: Vybrané druhy odpadu v určitých letech v tunách 

rok papír sklo pet 
domovní 

odpad 
celkem 

2001 2,45 0,00 3,95 1 674,10 1 680,50 

2002 2,12 0,00 6,45 1 709,71 1 718,28 

2003 14,02 3,30 4,70 1 798,93 1 820,95 

2004 57,95 2,86 4,66 1 922,80 1 988,27 

2005 46,01 15,12 11,72 1 917,05 1 989,90 

2006 16,52 19,06 9,94 1 976,00 2 021,52 

2007 30,49 36,70 13,25 1 931,31 2 011,75 

2008 26,03 32,69 16,73 2 018,47 2 093,92 

2009 33,81 21,84 28,60 2 030,00 2 114,25 

2010 38,34 14,82 39,59 2 006,59 2 099,34 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 

 3.2.1  Směsný komunální odpad 

 Směsný komunální odpad má dle evidence odpadů města Duchcov 

největší produkci. Od roku 2001 se produkce lehce navyšuje. Sběrné nádoby 

používané na území města Duchcov jsou typizované nádoby určené 

k odkládání složek odpadů. V lokalitách, kde jsou převážně rodinné domy se 

používají nádoby s objemem 110 l a v sídlištní zástavbě, či v problémové 

zástavbě se používají velkoobjemové kontejnery s objemem 1 100 l. Po městě 

je celkem rozmístěno 1171 ks sběrných nádob s objemem 110 l a 137 ks 

sběrných nádob s objemem 1 100 l. Ve sběrných nádobách se složky odpadu 

shromažďují do doby svozu. Pro obyvatele rodinných domů platí, dle obecně 

závazné vyhlášky, že 1 sběrná nádoba o objemu 110 l je určena až pro 5 osob 
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trvale hlášených v rodinném domě, tento stav byl nedostačující, vyskytovaly se 

v okolí nádob pytle s odpadky. V roce 2009 byl zaveden v Duchcově pytlový 

svoz pet a tetrapaků a situace se zlepšila. Pytle na svoz pet a tetrapaků si  

občané rodinných domů mohou vyzvednou na úřadě, kde dostanou i informace 

o časovém plánu svozu těchto pytlů, pytle s pet odpadem se sváží každý druhý 

týden a pytle s tetrapaky 1x  měsíčně. Plán svozu pet a tetrapaků je zveřejněn i 

na webových stránkách města. Směsný komunální odpad je svážen 1x týdně, 

to se týká všech 110 litrových nádob a 18 ks 1 100 litrových nádob. Svoz 

odpadů 2x týdně se provádí v panelové zástavbě a týká se 119 ks 1 100 

litrových nádob. Vlastníkem nádob jsou Technické služby města Duchcov, s.r.o.  

 Směsný komunální odpad byl do 31.12.2005 svážen na skládku Nelson II.  

Skládka Nelson byla skládka interního odpadu a vlastníkem skládky bylo Město 

Duchcov. Skládka měla povolení k provozu do 31.12.2005. Od 1.1.2006 je 

odpad předáván na skládku Celio, společnosti Celio, a.s., Litvínov a skládku 

v Modlanech jejímž provozovatelem je firma Marius Pedersen. Skládka Celio je 

umístěna v k.ú. obce Růžodol u Litvínova ve skládkovém komplexu. Tento 

komplex je vzdálen od Duchcova 26 km. V areálu se nachází skládka 

nebezpečného odpadu, interního odpadu, biodegradační plocha, linka na 

úpravu odpadů stabilizací a linka na úpravu elektroodpadu. Skládka Modlany je 

od Duchcova vzdálena 14 km. Směsný komunální odpad z území města sváží 

Technické služby města Duchcov, s.r.o.  Produkce směsného komunálního 

odpadu v roce 2010 činila 228,72 kg na 1 obyvatele. 

 

Tabulka č.6: Domovní odpad ve vybraných letech v tunách 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

domovní 
odpad 1 674 1 710 1 799 1 923 1 917 1 976 1 931 2 018 2 030 2 007 

 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 
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Graf č.8: Domovní odpad ve vybraných letech v tunách 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 

3.2.2  Separovaný odpad   

 Produkce plastů každým rokem narůstá, významný byl vzestup v roce 

2005 a 2010. Tato skutečnost byla způsobena nárůstem sběrných nádob na 

PET lahve a také tím, že do nádob mohou občané ukládat i plastový odpad. Od 

poloviny roku 2009 má město jiného odběratele, který je schopen třídit a dále 

zpracovávat jak drobné plasty tak i PET. V roce 2005 bylo do různých lokalit 

Duchcova rozmístěno 36 ks sběrných nádob o objemu 1 100 litrů, do roku 2004 

bylo rozmístěno pouze polovina těchto nádob, v letech 2006 až 2010 byl tento 

počet průběžně zvyšován až na konečných 50 ks nádob. Nejvíce nádob je 

umístěno v sídlištní zástavbě.  

 Sběrné nádoby na separovaný odpad byly také přistaveny ke všem šesti 

základním a středním školám ve městě, které projevily zájem o třídění odpadů. 

V roce 2010 činila produkce plastů na 1 obyvatele 4,51 kg.  Tento druh odpadu 

sváží svozová firma Technické služby s.r.o. Duchcov  na skládku společnosti 

Marius Pedersen a.s. v Teplicích.  

 

Tabulka č.7: Separovaný odpad PET lahve ve vybraných letech v tunách 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PET 
lahve   3,95 6,45 4,70 4,66 11,72 9,94 13,25 16,73 28,60 39,59 

 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o.  
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Graf č.9:  Separovaný odpad PET lahve ve vybraných letech v tunách 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 

 

 Produkce papíru a lepenky v letech 2001 až 2006 značně kolísá. Do roku 

2005 bylo do lokalit města rozmístěno 22 ks sběrných nádob na papír, což bylo 

nedostačující. Počet nádob byl průběžně každým rokem zvyšován, v roce 2006 

byl zvýšen o 6 ks, v roce 2007 o 5 ks, v roce 2008 o 4 ks a v roce 2010 o další 

4 ks, na konci roku 2010 bylo rozmístěno po městě 41 ks nádob. Tento druh 

odpadu je rovněž svážen na skládku společnosti Marius Pedersen, a.s. 

v Teplicích. Teplice jsou od Duchcova vzdáleny 7 km, kde probíhá další třídění 

a úprava tohoto odpadu.  

 Společnost EKO-KOM a.s. zapůjčila městu Duchcov dle smluv o výpůjčce 

nádoby na separovaný odpad. 

 Produkce papíru činila v roce 2010 na 1 obyvatele  4,37 kg. 

 

Tabulka č.8: Separovaný odpad papír ve vybraných letech v tunách 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

papír   2,45 2,12 14,02 57,95 46,01 16,52 30,49 26,03 33,81 38,34 

 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 
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Graf č. 10: Separovaný odpad papír ve vybraných letech v tunách 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 

 

 Produkce skla v posledních letech mírně klesá, důvodem je, že podíl 

nevratných skleněných obalů klesá, sklo je nahrazováno plastovými obaly.  

 Ve městě je rozmístěno 41 kontejnerů typu iglů o objemu 1 100 litrů. Do 

roku 2002 nebyly rozmístěny v Duchcově žádné nádoby na tento odpad, až od 

roku 2003 do roku 2005 bylo postupně umístěno 24 ks a v průběhu posledních 

pěti let byl nárůst nádob zvýšen o 17 ks. Tato komodita je svážena na skládku 

společnosti Marius Pedersen, a.s. do Teplic, kde dochází ke třídění na čiré sklo 

a barevný mix. V roce 2010 činila produkce skla na 1 obyvatele 1,7 kg. 

 

Tabulka č.9: Separovaný odpad sklo ve vybraných letech v tunách 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

sklo 0,00 0,00 3,30 2,66 15,12 19,06 36,70 32,69 21,84 14,82 

 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 
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Graf č. 11: Separovaný odpad sklo ve vybraných letech v tunách 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 

3.2.3  Objemný odpad   

 Do září 2007 byl objemný odpad svážen formou rozmísťování 

velkokapacitních kontejnerů. Tyto kontejnery byly vždy na víkend přistavovány 

do různých částí města, občané byli o umístění informováni v místním tisku. 

Občané však odkládali do kontejnerů veškerý odpad a mnohdy i okolo 

kontejnerů, poté Technické služby města Duchcov, které měly na starosti svoz 

kontejnerů, musely odvoz zajistit ještě dalším nákladním autem a uklidit 

nepořádek v okolí kontejneru, tudíž náklady na následné odstranění byly 

vysoké. Od září 2007 byl zprovozněn v Duchcově sběrný dvůr a velkokapacitní 

kontejnery byly trvale umístěny na sběrném dvoře. V současné době se do  

kontejnerů ukládá pouze objemný odpad, který kontroluje obsluha. Tento druh 

odpadu je svážen na skládku společnosti Marius Pedersen, a.s. do Teplice 

nebo na skládku Celio v k.ú. obce Růžodol. O tom, kam se tento odpad sveze, 

rozhoduje cena za uložení, pracovnice technických služeb sledují vývoj cen za 

uložení. Produkce tohoto druhu odpadu za rok 2010 činila 49,9 kg na 1 občana 

města. 

Tabulka č.10: Objemný odpad ve vybraných letech v tunách 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

objemný 
odpad 709,30 776,40 713,50 447,60 517,53 

 
1676,00 2114,07 465,01 524,00 438,00 

 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 
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Graf č. 12: Objemný odpad ve vybraných letech v tunách 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 

3.2.4  Nebezpečný odpad   

 Produkce nebezpečného odpadu se do roku 2009 lehce zvyšovala. Do 

roku 2007 byl sběr tohoto druhu odpadu řešen formou mobilního svozu. Mobilní 

kontejnery byly přistavovány 2x nebo 3x ročně společností Celio, a.s., Litvínov 

oprávněnou k takovéto činnosti do určitých lokalit na určitou dobu. O tomto 

svozu byli občané informování formou místního tisku, letáků a místním 

rozhlasem. Od roku 2007 mají občané možnost uložit nebezpečný odpad do  

sběrného dvora v Duchcově, kde jej převezme obsluha. Technické služby 

spolupracují se společností ELEKTROWIN, a.s., která zajišťuje zpětný odběr 

velkých i malých domácích spotřebičů a elektrických a elektronických nástrojů,  

a společností ASEKOL, s.r.o., která rovněž zajišťuje zpětný odběr velkých a 

malých domácích spotřebičů, informačních zařízení a telekomunikačních 

zařízení, spotřebitelských zařízeních, osvětlovacích zařízení a další. Tyto firmy 

bezplatně poskytují kontejnery a odvoz včetně ekologického zpracování těchto 

zařízení. 

 Monočlánky mohou občané odevzdat v prodejnách sortimentu elektro a 

elektronika, kde jsou umístěny malé kontejnery.  

 Na sběrném dvoře je také umístěn sběrný box na použité lineární zářivky. 

V roce 2007 byla sepsána dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného 

odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností. Zpětný odběr 

zajišťuje společnost EKOLAMP, s.r.o.   
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 V současné době jedná město Duchcov se společností ASEKOL o 

rozmístění stacionárních kontejnerů po městě. Do stacionárních kontejnerů 

patří například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony a další. 

Tato společnosti zajišťuje bezplatné dodání kontejnerů a svoz tohoto druhu 

odpadu. Tyto kontejnery budou umístěny u některých již vzniklých separačních 

stání. 

Pneumatiky je možno odevzdat na sběrném dvoře v Duchcově, kde se 

skladují a po naplnění kontejneru jsou odváženy do Cementárny Čížkovice 

nebo společnosti Geodesie Trade, s.r.o. Pracovnice technických služeb sleduje 

vývoj cen a podle tohoto ukazatele se rozhoduje kam se pneumatiky uloží. 

V současné době se jedná o doplnění obecně závazné vyhlášky – nakládání s 

odpady, kde bude stanoven počet pneumatik, které mohou občané uložit 

bezplatně na sběrný dvůr za rok  z důvodu zneužívání sběrného dvora. 

 Nebezpečný odpad je odvážen na skládku Celio společnosti Celio, a.s., 

Litvínov.  Produkce nebezpečného odpadu v roce 2010 činila na 1 obyvatele 

2,61 kg. 

Tabulka č.11: Nebezpečný odpad ve vybraných letech v tunách 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

nebezp. 
odpad 2,30 4,00 6,10 10,83 8,97 7,59 11,98 48,66 46,56 22,98 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 
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Graf č. 13: Nebezpečný odpad ve vybraných letech v tunách 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 
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3.2.5  Biologicky rozložitelný odpad, kovy, dřevo, textil 

 Produkce biologicky rozložitelného odpadu je poměrně vysoká. Jedná se 

většinou o odpad z městské zeleně. Městskou zeleň udržují Technické služby 

města Duchcov, s.r.o., které tento odpad odvážejí do střediska firmy 

EKODENDRA, která zpracovává bioodpady, vyrábí komposty, substráty a 

mulče.  

 Kovy, dřevo a textil se na sběrném dvoře téměř nevyskytují, občané kovy 

většinou odevzdávají do výkupny Sběrných surovin, která je v Duchcově. Kovy, 

pokud jsou uloženy na sběrném dvoře, se odvážejí do Kovošrotu Děčín a  

dřevo se vozí ke zpracování do Jeníkova na pilu. Textilní odpad je v Duchcově 

ukládán do sběrných nádob soukromé Firmy KOUTECKÝ, s.r.o., která se 

souhlasem města rozmístila tyto nadobylo městě. Firma třídí tento textilní 

odpad dle charakteru materiálu a konkrétních požadavků zákazníků. Z textilního 

odpadu jsou firmou KOUTECKÝ, s.r.o. například vyráběny čistící hadry. 

 

Tabulka č.12: Bioodpad  ve vybraných letech v tunách 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

bioodpad 149,90 137,00 477,00 601,00 855,00 249,00 216,87 463,00 533,00 648,00 
 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 
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Graf č. 14: Bioodpad ve vybraných letech v tunách     

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 
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3.2.6  Stavební odpad 

 Stavební odpad je možno ukládat do velkoobjemových kontejnerů 

oprávněné osoby, která  následně odveze tento odpad na skládku k tomu 

určenou na náklady fyzické  nebo právnické osoby, které tento odpad vznikl. Od 

září 2007, kdy se uvedl do provozu sběrný dvůr, řeší město Duchcov nakládání 

se stavebním odpadem obecně závaznou vyhláškou, kde je stanoveno 

maximální možné množství odpadů, které může občan s trvalým pobytem 

v Duchcově bezplatně uložit na sběrný dvůr v Duchcově. Stavební odpad je 

ukládán na skládku společnosti NEXTA, s.r.o., která recykluje stavební a 

demoliční odpad na recyklačních linkách.  Tato společnost se zabývá výrobou a 

prodejem recyklátů.  

Od zprovoznění sběrného dvora byl zaznamenán velký nárůst tohoto 

odpadu. V roce 2010 se již začala obsluha zaměřovat na původ této komodity.  

V roce 2010 činila produkce tohoto druhu odpadu na 1 obyvatel 73,42 kg.  

 

Tabulka č.13: Stavební odpad  ve vybraných letech v tunách 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Stavební 
odpad 55,30 45,01 41,00 85,00 135,08 138,00 252,51 835,01 812,83 644,28 

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 

 

 

stavební odpad ve vybraných letech v tunách 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

stavební odpad

 

Graf č. 15: Stavební odpad  ve vybraných letech v tunách  

Zdroj dat: Technické služby města Duchcova, s.r.o. 
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3.3  Náklady na odpadové hospodářství města Duchcov 

 Náklady na odpadové hospodářství města Duchcov jsou vysoké a téměř 

každým rokem se zvyšují. Výdaje na svoz a odstranění komunálního odpadu 

značně převyšují příjmy. Výdaje ovlivnit výrazně nejdou, lze ale hledat 

možnosti, kde je možné ušetřit, případně kde je možné zvýšit vybírané částky.  

 Za provozování systému nakládání s komunálním odpadem může obec 

vybírat úhradu, a to třemi způsoby. Jedním ze způsobů je zpoplatnění občana 

na základě smlouvy, dalším způsobem je ustanovení zvláštního poplatku za 

komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech. Třetí a nejčastěji využívaná 

forma je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona č.565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento způsob využívá 

asi 85 % obcí včetně města Duchcov. V Duchcově je místní poplatek stanoven 

obecně závaznou vyhláškou a výše tohoto poplatku činí  v součastné době 

480,- Kč na osobu a rok.  

 

Tabulka č.14: Výdaje na odpadové hospodářství dle druhů v určitých letech v tis.Kč 

druh 
výdajů 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

sběrné 
nádoby 3 383 3 460 3 624 3 867 4 264 4 194 

kontejnery 518 2 000 2 719 1 549 1 764 723 

tříděný 
odpad 273 381 596 813 783 765 

sběrný 
dvůr 0 0 333 2 772 3 526 3 316 

skládka 
Nelson 887 0 0 0 0 0 

černé 
skládky 0 0 0 252 91 106 

výdaje 
celkem 5 061 5 841 7 272 9 253 10 428 9 104 

 

Zdroj dat: Město Duchcov. 
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Graf č.16: Výdaje na odpadové hospodářství dle druhů v určitých letech v tis.Kč 

Zdroj dat: Město Duchcov 

 

 

 

 

 

Tabulka č.15: Výdaje a příjmy na odpadové hospodářství v určitých letech v tis.Kč 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

výdaje 
celkem 5 061 5 841 7 272 9 253 10 428 9 104 

příjmy z 
poplatků od 
občanů 2 907 2 930 3 150 3 012 3 428 3 352 

rozdíl výdajů 
a příjmů 2 154 2 911 4 122 6 241 7 000 5 752 

 

Zdroj dat: Město Duchcov 
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 Graf č.17:  Výdaje a příjmy na odpadové hospodářství v určitých letech v tis.Kč 

Zdroj dat: Město Duchcov 

 

Z grafu č.16 je patrné jak mnoho překračují výdaje na odpadové hospodářství 

města Duchcova  příjmy. 

 V roce 2010 se začala již přijímat některá opatření na snížení výdajů. Což 

se projevilo v celkových nákladech za rok 2010 oproti roku 2009. 
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4  Návrh obecně závazné vyhlášky – nakládání 

s odpady ve městě Duchcov 

 Každá obec má možnost, nikoliv povinnost, ve své samostatné působnosti 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou určí systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Podle zákona 

128/2000 Sb., o obcích, může vydat obecně závaznou vyhlášku města pouze 

zastupitelstvo.  

 Vyhláška musí být v souladu se všemi zákony a obecně závaznými 

předpisy. Každá vyhláška musí být vyhlášena a vyvěšena na úřední desce 

obecního úřadu na dobu 15ti dnů. Účinnost vyhlášky nastává 15tým dnem 

následujícím po dni vyhlášení. Návrh obecně závazné vyhlášky byl zpracován 

na základě získaných poznatků a zkušeností z praxe.  

  

4.1  Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území města Duchcova 

 Městské zastupitelstvo Duchcov se na svém zasedání dne ……………… 

usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 

10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

4.2  Úvodní ustanovení   

 Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území 

města Duchcova, včetně nakládání se stavebním odpadem.  

 Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny občany trvale 

bydlící v obci, pro vlastníky nemovitostí na území obce a pro právnické a 
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fyzické osoby, provozující činnost na území obce na základě živnostenského 

nebo jiného oprávnění a produkují odpad zařazený dle Katalogu odpadů.  

  

4.3  Základní pojmy  

 Základní používané pojmy:  

a) komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících  u právnických  osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální 

odpad v Katalogu odpadů, [3] 

b) objemný odpad – část komunálního odpadu, která vzhledem ke svým 

rozměrům nemůže být umístěna do sběrných nádob na domovní odpad, 

c) sběrné nádoby – nádoby a kontejnery určené ke shromažďování 

komunálního odpadu do doby jeho svozu, 

d) stavební a demoliční odpad – odpady vznikající při zřizování, údržbě, 

rekonstrukcích a odstraňování staveb, 

e) tříděný odpad – vybrané složky komunálního odpadu do speciálních 

sběrných nádob, 

f) sběrný dvůr – místo určené obcí ke shromažďování a sběru vybraných 

složek komunálních odpadů – různé typy kontejnerů, sběrné boxy apod., 

g) nebezpečný odpad – druhy odpadů získané odděleným sběrem a označené 

v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad. Odpad vykazující jednu nebo 

více nebezpečných vlastností, 

h) směsný odpad – zbylý komunální odpad po vytřídění. 

 

4.4  Třídění komunálního odpadu 

 Komunální odpad se třídí na: 

a) tříděný odpad – papír, kartony, sklo, výrobky z PET,  

b) objemný odpad,  

c) nebezpečné složky komunálního odpadu, 

d) směsný odpad.  
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4.5  Shromažďování tříděného odpadu 

 Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní 

sběrné nádoby jsou umístěny na vybraných místech – viz příloha č.1. a č.2. 

Sběrné nádoby jsou barevně rozlišeny: 

- modrá barva – papír, 

- žlutá barva – výrobky z PET, 

- bílá barva – sklo.  

 

Rodinné domy – zajištěn svoz výrobků z PET a nápojových kartonů ve 

speciálních pytlích. Speciální pytle jsou k vyzvednutí v podatelně Městského 

úřadu Duchcov.  

Rozpis svozových dnů: 

- internetové stránky Města Duchcov, 

- Technické služby města Duchcov, 

- ekonomický odbor Městského úřadu Duchcov, 

- odbor životního prostředí Městského úřadu Duchcov, 

- podatelna Městského úřadu Duchcov. 

  

4.6  Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

 Nebezpečný odpad:  

1) nebezpečné složky komunálního odpadu lze odevzdávat ve sběrném 

dvoře v areálu Technických služeb města Duchcova, Bezručova ulice, 

2)  sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťováno 

dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených stanovištích do 

zvláštních speciálních nádob k tomuto sběru určených. Informace o 

sběru jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu, místním 

rozhlasem, internetové stránky města, výlepové plochy. 

 

4.7  Sběr a svoz objemného odpadu 

 Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům 

nemůže být umístěn do sběrných nádob, 
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1) objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře v areálu Technických 

služeb města Duchcov, Bezručova ulice, 

2) objemný odpad lze uložit do velkoobjemových kontejnerů, které jsou 

rozmístěny po městě dvakrát ročně, informace o rozmístění 

velkoobjemových kontejnerů jsou zveřejňovány na úřední desce 

městského úřadu, internetových stránkách, místním rozhlasem a 

výlepových plochách. 

 

 4.8  Shromažďování směsného odpadu   

 Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této 

vyhlášky sběrnými nádobami jsou: 

1) typizované sběrné nádoby o objemu 110 l určené ke shromažďování 

směsného komunálního odpadu – pro obyvatele rodinných domů -1 

sběrná nádoba s týdenním vývozem je určena až pro 5 osob, 

2) typizované sběrné nádoby o objemu 1100 l určené ke shromažďování 

směsného komunálního odpadu – pro obyvatele panelových domů – 1 

sběrná nádoba s týdenním vývozem je určena až pro 50 osob, 

3) odpadkové koše – jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, 

slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 

 

Sběrné nádoby jsou trvale nebo přechodně umístěny na stanovištích za 

účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. 

Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

 

4.9  Práva a povinnosti fyzických osob   

 1) práva fyzických osob 

-  používat sběrné nádoby na komunální odpad, 

- používat zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad a speciální 

pytle na svoz výrobků z PET a nápojových kartonů, 

- osoby s trvalým pobytem na území města Duchcova mají právo 

využívat sběrný dvůr Technických služeb města Duchcov 

bezplatně,  
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- odevzdávat objemný odpad do velkoobjemových kontejnerů 

bezplatně, 

- odevzdávat nebezpečné odpady při provádění mobilního svozu 

bezplatně. 

 2) povinnosti fyzických osob 

- předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství,  

- ukládat do sběrných nádob pouze odpady, které sběrnou nádobu 

nepoškodí, popřípadě neznemožní vyprázdnění sběrné nádoby, 

- provádět třídění komunálního odpadu podle systému stanoveného 

obcí, 

- vytříděné složky komunálního odpadu ukládat pouze do sběrných 

nádob a na určená místa, 

- objemný odpad ukládat na sběrný dvůr nebo místo k tomu určené, 

- nepoškozovat sběrné nádoby, 

- neodkládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, 

cihly, uhynulá zvířata, 

- nespalovat odpad ani jeho složky ve sběrných nádobách a na 

volných plochách, 

- neodkládat odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich 

stanoviště. 

 

4.10 Povinnosti Technických služeb města Duchcov, s.r.o. 

Mezi povinnosti TSMD patří: 

1) dodržovat harmonogram svozu směsného a komunálního odpadu, 

2) provádět opravu a výměnu vlastních sběrných nádob, 

3) kontrolovat technický stav sběrných nádob, 

4) zajistit, aby při svozu a přepravě složek odpadu nedocházelo k úniku 

odpadu, v případě znečištění veřejného prostranství jsou Technické 

služby povinny toto znečištění odstranit, 

5) provozovat sběrný dvůr, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečný 

a objemný odpad, 
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4.11 Povinnosti právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání 

Povinnost PO a FO: 

1) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou 

považovány za původce odpadu, pokud při jejich podnikatelské činnosti 

vzniká odpad, 

2) právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou využít systém sběru, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovených 

touto vyhláškou na základě písemné dohody s Technickými službami 

města Duchcova, na základě písemné dohody bude poskytnuta sběrná 

nádoba se zvláštním označením, 

3) právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí svůj vyprodukovaný 

odpad odkládat do sběrných nádob občanů a odpadových košů na 

veřejných prostranstvích, ani do obecných kontejnerů. 

 

4.12  Nakládání se stavebním odpadem 

Stavební a demoliční odpad jsou odpady vznikající při zřizování, údržbě, 

rekonstrukcích a odstraňování staveb, materiálovou základnou, jsou to zejména 

zeminy, horniny a stavební výrobky.  Stavební odpad není odpadem 

komunálním. 

1) stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob musí být 

ukládán do vhodných nádob, např.velkokapacitní kontejnery zajištěné na  

vlastní náklady, 

2) stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným 

způsobem, 

3) fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Duchcova mohou 

bezplatně 1x měsíčně v maximálním množství 2 m3 předat stavební 

odpad ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb města Duchcov. 

4.13  Sankce 

 Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním 

odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů. 
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4.14  Závěrečná ustanovení 

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ……………….. 

 

 

 

…………………………….    ……………………………….. 

starosta města      místostarosta města  

 

 

 

 

vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ………………… 

sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ……………………. 
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4.15  Příloha č.1 – seznam míst (ulic) na separovaný odpad 

1. Malinovského   – pet, papír, sklo 

2. Velká Okružní – pet, papír, sklo 

3. Bydžovského – pet, papír, sklo 

4. Vrchlického – pet, papír, sklo 

5. Sadova – pet, papír, sklo 

6. Maršála Koněva – pet, papír, sklo 

7. V Domkách – pet, papír, sklo¨ 

8. Dvořákova – pet, papír, sklo 

9. Družby  – pet, papír, sklo 

10. Dělnická – pet, papír, sklo 

11. U Koupaliště – pet, papír, sklo 

12. Fučíkova – pet, papír sklo 

13. J.Pešaty – pet, papír, sklo 

14. Osecká – pet, papír, sklo 

15. Osecká – pet, papír, sklo 

16. V Domkách – pet, papír, sklo 

17. V Domkách – pet, papír sklo 

18. V Domkách – pet, papír, sklo 

19. V Domkách – pet, papír, sklo 

20. Dělnická – pet, papír, sklo 

21. Vrchlického – pet, papír, sklo 

22. Nemocniční – pet, papír, sklo 

23. Horská cesta – pet, papír, sklo 

24. Bydžovského – pet, papír, sklo 

25. Horská cesta – pet, papír, sklo 

26. J.A.Komenského –pet,papír,sklo 

27. Družby-  2x pet, papír, sklo 

28. Zahradnictví – pet, papír, sklo 

29. Jungmannova – pet, papír, sklo 

30. Tyršova – pet, papír, sklo 

31. Sadova – pet, papír, sklo 

32. Družby – 2x pet, papír, sklo 

33. V.Soboty – pet, papír, sklo 

34. Třebízského – pet, papír, sklo 

35. Teplická – pet, papír, sklo 

36. Nové Sady – 2x pet, papír, sklo 

37. nám.J.z Poděbrad – 2x pet,    

      papír, sklo 

38. Bílinská – pet, papír, sklo 

40. Školní – pet, papír, sklo 

41. Kubicových – pet, papír, sklo 

42. Osecká - pet 
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4.16  Příloha č.2 – mapa míst na separovaný odpad 
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5  Závěr 

 Cílem této práce bylo navrhnout obecně závaznou vyhlášku nakládaní 

s odpady ve městě Duchcov. Tato vyhláška byla zpracována na základě 

zjištěných informací a poznatků získaných z praxe.  

V úvodní části práce je stručná charakteristika tuhého komunálního 

odpadu. V další části je popsán současný systém nakládání s odpady ve městě, 

je zde uveden vývoj produkce odpadů, způsob nakládání s jednotlivými druhy 

odpadů i náklady města na odpadového hospodářství. 

Předcházet vzniku odpadů a opětovné použití je jednou z nejdůležitějších 

zásad v odpadovém hospodářství. Rozvoj odpadového hospodářství vyžaduje 

změny chování podnikatelských subjektů i občanů, aby se dařilo snižovat 

negativní dopady nakládání s odpady na životní prostředí a zdraví lidí. 

Informační nástroje, výchova a vzdělávání je nutné, aby podnikatelské subjekty 

i občané pochopili nebezpečí, které vyplývá z hromadění odpadů. Některé 

podnikatelské subjekty již používají technologie, kde se alespoň část odpadu 

vrací zpět do výrobního procesu, čímž se nejen předchází vzniku odpadů 

mnohdy i nebezpečných, ale současně vzniká úspora prvotní suroviny. U 

občanů je prevence spojena spíše se snahou omezit množství odpadů, které je 

bezúčelně uloženo na skládky.  Pokud již odpady vzniknou je důležitá následná 

peče o ně. Některé odpady mohou být využity jako druhotné suroviny, aby bylo 

možné odpady materiálově využít je velice důležité třídění u zdroje.  

 Kvalitu vytříděného odpadu ovlivňuje přístup občanů, sběrný systém a 

technika používaná při svozu odpadů. V některých případech se stává, že 

surovina získaná z komunálního sběrového systému je velmi nekvalitní 

s vysokým podílem nežádoucích příměsí a celá dodávka pak končí na skládce. 

Z tohoto důvodu je nutné občany neustále informovat jaký odpad mohou 

například uložit do sběrné nádoby na sklo či do kontejnerů na plast, jelikož 

úprava odpadů na dotříďovací lince představuje další náklady, které se pohybují 

ve stovkách až tisících korunách na 1 tunu sebraných a upravených odpadů.  

 Výchova nové generace zaměřená na ochranu životního prostředí a  

nakládání s odpady je velice důležitá. Ve školách jsou již zařazeny předměty, 

které se zabývají ochranou životního prostředí, probíhají různé vzdělávací 

programy, které jsou přenášeny do výuky, jak svým odpovědným přístupem 
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chránit životní prostředí.  Tyto vzdělávací programy jsou určeny již pro děti od 8 

let a jejich cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a 

propagace tříděného sběru odpadů.  

 Aktivní účast občanů na systému odpadového hospodářství města je 

velmi potřebnou součástí. Občané musí dostávat správné informace, například 

jaké množství odpadů vytřídili za rok, kde se dotříďuje a co se z něj vyrábí. 

Pokud je zaveden místní poplatek, musí občané vědět, že to není cena pouze 

za odpadovou nádobu, ale za komplexní službu do které patří tříděný, objemný 

a nebezpečný odpad, sběr elektrozařízení, likvidace černých skládek, 

odpadkové koše a v neposlední řadě i provoz sběrného dvora.  Současně musí 

být motivováni, jeden z motivačních prvků je - čím více vytřídí, o to míň se musí 

zaplatit za odstranění odpadů na skládkách. Výše místního poplatku se odvíjí 

od nákladů za odvoz a uložení směsného odpadu na skládku za předešlé 

období.  Většina obcí a měst se podílí více jak 30% na nákladech za svoz a 

uložení odpadů z rozpočtu obce nebo města. Pokud by se snížilo množství 

odpadů ukládaných na skládky, snížily by se náklady za uložení a tyto 

prostředky by mohly být využity pro občany města na jiné prospěšnější účely.  

V současné době se sice zvyšuje množství odděleně sebraných 

využitelných komunálních odpadů a také nebezpečných složek komunálních 

odpadů, ale množství sládkovaných komunálních odpadů ukládaných na 

skládku se výrazně nesnižuje. 

 V závěrečné části práce je vypracován návrh obecně závazné vyhlášky 

města Duchcova – nakládání s odpady. Tato vyhláška byla vypracována dle 

zjištěných poznatků. Ve vyhlášce jsou vysvětleny základní pojmy a informace o 

způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Občan musí být o těchto 

skutečnostech dostatečně informován prostřednictvím vyhlášky. 

Moderní přístupy k nakládání s odpady vedou k předcházení nebo 

alespoň k omezování jejich vzniku. Výchova společnosti, která vede k ochraně 

životního prostředí a nakládání s odpady je dlouhodobá záležitost.  
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