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1 Úvodní �ást          
 
1.1 Cíl vyhodnocení 
 
Plán odpadového hospodá�ství kraje Vyso�ina (dále jen POH KV) byl zpracován na základ� 
§43 zákona  �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní, který ukládá kraji v samostatné 
p�sobnosti zpracovat plán odpadového hospodá�ství kraje pro jím spravované území.  

Ú�elem plánu odpadového hospodá�ství kraje je stanovit optimální zp�sob dosažení souladu 
s požadavky právních p�edpis� �R a EU v oblasti odpadového hospodá�ství na území kraje 
Vyso�ina a s tím spojené ekonomické dopady. 

 

Plánovací proces v oblasti odpadového hospodá�ství v �R je tvo�en osou:  

- Plán odpadového hospodá�ství �R,  

- Plány odpadového hospodá�ství kraj�,  

- Plány odpadového hospodá�ství p�vodc� odpad�.  

 

POH KV obsahuje závaznou a sm�rnou �ást �ešení. Závazná �ást plánu �eší p�edevším 
opat�ení k p�edcházení a vzniku odpad�, omezování jejich množství a nebezpe�ných 
vlastností, zásady pro nakládání s komunálními, nebezpe�nými a vybranými odpady, zásady 
pro vytvá�ení jednotné a p�im��ené sít� za�ízení k nakládání s odpady a také podíly odpad� 
recyklovaných a ukládaných na skládku.  

Cílem vyhodnocení POH kraje Vyso�ina je zjistit stav pln�ní cíl� stanovených v závazné �ásti 
POH (krátkodobé, st�edn�dobé a dlouhodobé cíle) v roce 2010. Vyhodnocení pln�ní POH se 
provádí na základ� odst. 11 §43 Zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní. 
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1.2 Postup zpracování 
 
 
1.2.1 Postup zpracování vyhodnocení pln�ní cíl� POH KV 
 
Po zadání vyhodnocení pln�ní cíl� POH KV zpracovatel obdržel data z ORP o produkci 
a  zp�sobech nakládání s odpady na území kraje Vyso�ina. Zpracovatel  provedl základní 
verifikaci dat a opravil zjevné chyby v evidenci, které by výrazným zp�sobem ovlivnily 
výsledek vyhodnocení. 

Vlastní vyhodnocení pln�ní cíl� POH KV bylo provedeno v souladu s požadavky zákona 
o odpadech �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní a dle zpracované metodiky pro vyhodnocení 
pln�ní cíl� POH �R zpracované MŽP. Použité materiály a hodnocení jsou popsány 
v následující kapitole. 

  
 
1.2.2 Zp�sob vyhodnocení pln�ní jednotlivých úkol� 
 
Na základ� získaných informací o pln�ní každého úkolu bylo vypracováno odborné 
hodnocení. Stru�n� byl charakterizován stav pln�ní úkolu ve sledovaném roce p�íp., pokud je 
to k pln�ní pr�b�žného úkolu relevantní, v letech dalších. Sou�ástí hodnocení je i vymezení 
p�ípadných problém�, signalizujících ohrožení spln�ní úkolu v zadaných termínech platnosti 
POH KV, nebo návrh dalších opat�ení.  
 
Pro sjednocení záv�r� hodnocení jednotlivých úkol� byla využita následující stupnice: 
 
1 - cíl je spln�n 
2 - cíl je pln�n bez výhrad 
3 - cíl je pln�n s výhradami 
4 - cíl není pln�n 
5 - cíl nebyl posuzován 
 
Metodická poznámka:  
"Spln�n" znamená, že cíl byl spln�n (dosažen), není  t�eba jej dále sledovat, v dalším roce již 
nebude hodnocen. 
"Pln�n bez výhrad" znamená, že cíl pokra�uje, není ukon�en, bude hodnocen i v dalším 
období. Z hodnocení nevyplynuly žádné výhrady  (p�ipomínky, problémy) k pr�b�hu jeho 
pln�ní v roce 2009. 
Cíl bude znovu hodnocen v dalším období,  zatím nejsou doporu�ována žádná opat�ení 
ke zm�n� nebo další, resp. nové, kroky 
"Pln�n s výhradami" znamená, že cíl pokra�uje, není ukon�en, bude hodnocen i v dalším 
období, v sou�asné dob� nejsou realizovány všechny pot�ebné díl�í kroky nutné ke spln�ní 
cíle. P�esto z hodnocení vyplývá, že byla uskute�n�na �ada krok� (�inností, opat�ení) 
správným sm�rem.  
„Cíl není pln�n“ znamená, že pln�ní cíle nenastalo. 
„Pln�ní cíle nebylo posuzováno“ – cíl není posuzován, vzhledem k datu pln�ní, p�ípadn� 
nedostatku pot�ebných údaj� pro hodnocení pln�ní cíle. 
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1.3 Použité podklady 
 
1.3.1 Zdroje dat 
 
K vyhodnocení pln�ní cíl� POH kraje Vyso�ina byla použita data z evidence o produkci 
a zp�sobech nakládání s odpady za rok 2010 vedené ORP a zasílané na Krajský ú�ad. Dále 
byly použity údaje zasílané provozovateli za�ízení pro nakládání s odpady, provozovanými na 
území kraje Vyso�ina. 

Použita byla také data z �SÚ, kde jsme �erpali informace o po�tu obyvatel. Údaje o produkci 
a zp�sobech nakládání s odpady v roce 2010 jsme porovnali s údaji o produkci a zp�sobech 
nakládání s odpady v letech 1998 – 2002 uvedených v POH kraje Vyso�ina a dále jsme je 
porovnali z údaji za roky 2003 až 2009. 

 
1.3.2 Soustava indikátor� OH 

 

Stav a vývoj odpadového hospodá�ství a míra pln�ní stanovených cíl� byla zajiš�ována 
jednak prost�ednictvím „Soustavy indikátor� stavu a zm�n odpadového hospodá�ství kraje 
Vyso�ina“, dále pak vyhodnocením jednotlivých krajských opat�ení, k nimž nebyly stanoveny 
indikátory. Indikátory umož�ují sledovat pln�ní kvantifikovaných i obecných cíl� 
odpadového hospodá�ství stanovených v POH kraje a byly zvoleny tak, aby byl zajišt�n jejich 
soulad s indikátory stanovenými v POH �R. 

K vyhodnocení výše uvedených indikátor� byl použit program EVI 9, který umož�uje 
vyhodnotit vybrané indikátory POH. 

 
Matematické vyjád�ení výpo�tu „Soustavy indikátor� OH“ v souladu s vyhláškou 
�.351/2001 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (aktualizace k 30.6. 2011):  
 
Vzhledem k dopo�tu produkce odpad� od firem, které nezaslaly hlášení nebo nesplnily limit 
pro ohlášení je pro výpo�et vytvo�ena samostatná pracovní databáze.  
 
V pracovní databázi se: 

� vymažou všechny druhy (kat. �íslo odpadu) 20 03 04, v�etn� �íselných hodnot 
množství odpadu; 

� vymažou všechny �íselné hodnoty množství odpadu u druh� odpad� (kat. �ísla 
odpad�) skupiny „20“ Katalogu, u kterých byl vykázán kód nakládání „A00“ od 
p�vodc�, kte�í v Hlášení o produkci a nakládání s odpady (p�íloha �. 20 vyhlášky 
�. 383/2001 Sb.) ozna�ili, že provozovna je zapojena do systému sb�ru 
komunálních odpad� obce; 

� vymažou všechny �íselné hodnoty množství odpadu u druh� odpad� (kat. �ísla 
odpad�) 16 01 04 a 16 01 06 (autovraky), u kterých byl vykázán kód nakládání 
„A00“; 

� u každého jednotlivého množství odpadu u kat. �ísla 19 08 05 se množství uvedené 
u kódu nakládání „A00“ vynásobí hodnotou sušiny a následn� vyd�lí 100 z listu �.3 
p�ílohy �. 20.; 

� u každého jednotlivého katalogového �ísla odpadu, u kterého se vyskytne kód 
nakládání XR12, XD8, XD9, XD13, XD14 nebo XN14 a zárove� se vyskytne kód 
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nakládání BN40, se provede odpo�et množství odpadu uvedené u kódu nakládání 
BN40 od množství odpadu uvedeného u odpovídajícího kódu nakládání XR12, XD8, 
XD9, XD13, XD14 nebo XN14. Tento dopo�et se vždy provede v rámci jednotlivého 
ro�ního Hlášení p�íslušného ohlašovatele, který v Hlášení uvedl kód BN40, 

� provede dopo�et produkce odpad� firem, které nezaslaly Hlášení. 
 
Indikátory I.2, I.9, I.11, I.12, I.18, I.19, I.26, I.28, I.29, I.34 a I.35 stanovené v POH �R se na 
území kraj� za rok 2010 nevyhodnocují. 

P�i výpo�tu produkce stavebních a demoli�ních odpad� a podílu stavebních a demoli�ních 
odpad� na celkové produkci a nakládání s nimi se nezapo�ítává podskupina odpad� 17 04 
(Kovy – v�etn� jejich slitin). 

P�i výpo�tu podílu biologicky rozložitelných komunálních odpad� (BRKO) ukládaných na 
skládky pro rok 2010 se dle metodiky užívají koeficienty stanovené 2000 (2001). 

Na základ� požadavku MŽP nejsou v indikátorech využití zapo�ítávány odpady p�eshrani�n� 
p�epravené, vyvezené a dovezené, protože všechny odpady nepodléhají povolení MŽP 
a z tohoto d�vodu nejsou známa skute�ná množství t�chto odpad�. 
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2 Hodnocení stavu pln�ní úkolu        
 
2.1 Pln�ní soustavy indikátor� stanovených POH �R 
 
2.1.1 Základní indikátory I.1 až I.18: 
 

Produkce  2010 
�íslo Definice indikátoru M�rná 

jednotka Celková NO OO KO 

I.1 Celková produkce odpad�. 1000 t/rok 857,06 100,51 756,55 214,96 

I.2 Celková produkce odpad� na 
jednotku HDP. t/1000 EUR/rok Nevyhodnocuje se 

l.3 Podíl na celkové produkci odpad�.  
% z celkové 

produkce 
odpad� v kraji 

100,00 11,73 88,27 25,08 

I.4 Produkce na obyvatele. kg/obyvatele 
/rok 1 664,85 195,24 1 469,61 417,56 

I.5 Podíl využitých odpad� (R1 až R12, 
N1, N2, N8, N10 až N13, N15 ). 

% z celkové 
produkce 

skupiny odpad� 
40,12 3,43 44,99 17,70 

I.6 
Podíl materiálov� využitých odpad� 
(R2 až R12, N1, N2, N8, N10 až 
N13, N15 ). 

% z celkové 
produkce 

skupiny odpad� 
39,97 3,43 44,83 17,69 

I.7 Podíl energeticky využitých odpad� 
(R1). 

% z celkové 
produkce 

skupiny odpad� 
0,14 0,00 0,16 0,00 

I.8 Podíl odpad� odstran�ných 
skládkováním (D1, D5, D12).  

% z celkové 
produkce 

skupiny odpad� 
24,47 0,90 27,60 66,36 

I.9 Podíl odpad� odstran�ných jiným 
uložením (D3, D4). 

% z celkové 
produkce 

skupiny odpad� 
Nevyhodnocuje se 

I.10 Podíl odpad� odstran�ných 
spalováním (D10). 

% z celkové 
produkce 

skupiny odpad� 
0,20 1,52 0,03 0,04 

I.11 Podíl odpad� vyvážených za ú�elem 
jejich odstran�ní. 

% z celkové 
produkce 

skupiny odpad� 
Nevyhodnocuje se 

I.12 Podíl odpad� dovážených za ú�elem 
jejich materiálového využití. 

% z celkové 
produkce 

skupiny odpad� 
Nevyhodnocuje se 

I.13 
Celková kapacita za�ízení pro 
využívání odpad� (R1 až R11, Z3, 
Z5, Z6, Z8 ).  

t/rok 1 083 642,57 – ostatní odpady 
44 478,00 – nebezpe�né odpady 

I.14 
Celková kapacita za�ízení pro mat. 
využívání odpad� (R2 až R11, Z3, 
Z5, Z8). 

t/rok 1 058 192,57 – ostatní odpady 
40 828,00 – nebezpe�né odpady 

I.15 Celková kapacita za�ízení na 
energetické využívání odpad� (R1). t/rok 25 450,00 – ostatní odpady 

3 650,00 – nebezpe�né odpady 

I.16 Celková kapacita za�ízení na 
spalování odpad� (D10). t/rok 2 710,00 

I.17 Celková kapacita za�ízení pro 
skládkování odpad� (D1, D5, D12). m3 4 239 700,00 m3 ostatní odpady 

3 771 700,00 m3 komunální odpady 

I.18 Celková kapacita za�ízení pro jiné 
uložení odpad� (D3, D4). m3 Nevyhodnocuje se 
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2.1.2 Dopl�kové indikátory stanovené k základním indikátor�m  I.19 až I.22: 
 

Po�adové �íslo 
indikátoru Definice indikátoru M�rná jednotka 2010 

I.19 Množství sb�rových míst nebezpe�ných odpad�. Po�et Nevyhodnocuje se 

I.20 Podíl nebezpe�ných odpad� ze zdravotnictví na 
celkové produkci odpad� ze zdravotnictví. % 87,40 

I.21 Produkce odd�leného sb�ru komunálních odpad� 
a obal� (podskupina 20 01 a 15 01 z obcí). kg/obyvatele/rok 98,30 

I.22 
Podíl biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu (BRKO) ukládaného na skládky 
vzhledem ke srovnávací základn� 1995. 

% 84,71 

 
 

2.1.3 Specifické indikátory I.23 až I.35: 
 
�íslo 

indikátoru Definice indikátoru M�rná jednotka 2010 

l.23 Podíl stavebních a demoli�ních odpad� na celkové 
produkci odpad�. 

% z celkové produkce 
odpad� 32,50 

l.24 Podíl využitých stavebních a demoli�ních odpad� 
(R1, R3,R4,R5,R11, N1, N8, N10 až N13, N15). 

% ze stavebních a 
demoli�ních odpad� 84,24 

I.25 Podíl stavebních a demoli�ních odpad� 
odstran�ných skládkováním (D1, D5, D12). 

% ze stavebních a 
demoli�ních odpad� 18,50 

I.26 Podíl stavebních a demoli�ních odpad� 
odstran�ných jiným uložením (D3, D4). 

% ze stavebních a 
demoli�ních odpad� Nevyhodnocuje se 

I.27 Celková produkce odpad� s obsahem PCB. t/rok 18,26 
l.28 Celková produkce odpadních olej�. t/rok Nevyhodnocuje se 
I.29 Celková produkce odpadních baterií a akumulátor�. t/rok Nevyhodnocuje se 
I.30 Celková produkce kal� z �istíren odpadních vod. t/rok 7 053,72 

l.31 Podíl kal� z produkce �istíren odpadních vod 
použitých na zem�d�lské p�d� (R10, N2). 

% z celkové produkce 
kal� 132,14 

I.32 Celková produkce odpad� s obsahem azbestu. t/rok 1 913,37 
I.33 Celková produkce autovrak�. t/rok 7 242,85 

I.34 Pln�ní cíl� recyklace a využití odpad� z obal� ve 
struktu�e p�ílohy �. 3 zákona o obalech. 

% za všechny položky 
tabulky Nevyhodnocuje se 

I.35 
Rozdíl pr�m�rné ceny za spalování tuny odpadu na 
skládku v�etn� poplatk� v �len�ní na nebezpe�né a 
ostatní odpady. 

Nevyhodnocuje se 
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2.1.4 Vývoj vybraných indikátor� v letech 2002 - 2010 
 
Tato podkapitola je zam��ena na vývoj vybraných indikátor� v �asovém období pro roky 
2002 až 2010. Soustava indikátor� je vyhodnocována na základ� Zpracování matematického 
vyjád�ení výpo�tu „Soustavy indikátor� OH“ v souladu s vyhláškou �. 351/2008 Sb., kterou 
se m�ní vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� 

Matematické vyjád�ení pro vyhodnocení „Soustavy indikátor� OH“ pro rok 2010 je vztaženo 
k legislativ� platné k 30.6. 2011.  

 
2.1.4a  Indikátor I.1 - Celková produkce odpad�  
 
Tabulka 2.1.4a: Celková produkce odpad� v letech 2002 – 2010. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení  [1000 t/rok] [1000 t/rok] [1000 t/rok] [1000 t/rok] 
2002 1 729,63   26,87 1 702,76 135,13 
2003 1 506,52 136,57 1 369,95 126,07 
2004 1 644,32   63,47 1 580,85  145,99 
2005 1 104,13   65,09 1 039,04 136,26 
2006 1 272,32   73,85 1 198,47 155,80 
2007    875,03   70,38   804,65 156,00 
2008   777,55    80,56    696,99  197,66  
2009   743,24    48,74    694,50  214,43  
2010   857,06  100,51    756,55  214,96  

 

Graf 2.1.4.a1: Celkové produkce odpad� v letech 2002 – 2010 na území kraje Vyso�ina.   
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2.1.4b Indikátor I.3 - Podíl na celkové produkci odpad�  
 
Tabulka 2.1.4b:  Podíl odpad� na celkové produkci v letech 2002 – 2010.   

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení  [%] [%] [%] [%] 
2002 100,00   1,55 98,45   7,81 
2003 100,00   9,07 90,93   8,37 
2004 100,00   3,86 96,14   8,88 
2005 100,00   5,90 94,10 12,34 
2006 100,00   5,80 94,20 12,25 
2007 100,00   8,04 91,96 17,83 
2008 100,00 10,36 89,64 25,42 
2009 100,00 6,56 93,44 28,85 
2010 100,00 11,73 88,27 25,08 

Graf 2.1.4b1: Podíl nebezpe�ných, ostatních a komunálních odpad� na celkové produkci 
v letech 2002 – 2010.    
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Graf 2.1.4.b2: Procentuelní zastoupení ostatních a nebezpe�ných odpad� v roce 2010.    
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2.1.4c Indikátor I.4 - Produkce na obyvatele   
 
Tabulka 2.1.4c: Produkce odpad� na obyvatele v letech 2002 – 2010.   

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady 

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [kg/obyv./rok] [kg/obyv./rok] [kg/obyv./rok] [kg/obyv./rok] 
2002 3 359,81 52,20 3 307,61 262,48 
2003 2 926,42  265,29  2 661,12  244,88  
2004 3 194,10  123,29  3 070,81  283,59  
2005 2 144,78  126,45  2 018,33  264,68  
2006 2 471,49  143,45  2 328,03  302,64  
2007 1 699,75  136,71  1 563,03  303,03  
2008 1 510,38  156,48  1 353,91  383,96  
2009 1 443,75  94,68  1 349,07  416,54  
2010 1 664,85  195,24  1 469,61  417,56  

 

Graf 2.1.4c: Produkce odpad� na obyvatele v letech 2002 – 2010.   
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2.1.4d  Indikátor I. 6 - Podíl materiálov� využitých odpad� (R2 až R12, N1, N2, N8, N10 až 
N13, N15) 

 
Tabulka 2.1.4d: Podíl materiálov� využitých odpad�  v letech 2002 – 2010. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [%] [%] [%] [%] 
2002 46,02 15,60 46,50   9,01 
2003 24,63   0,80 27,01   9,37 
2004 20,79 18,33 20,89 22,32 
2005 23,08   0,90 24,47 21,67 
2006 23,97   0,55 25,41 13,83 
2007 23,45   4,87 25,07 10,77 
2008 37,55   0,72 41,81 12,52 
2009 41,75 12,85 43,78 16,71 
2010 39,97  3,43  44,83  17,69  

Graf 2.1.4d1: Podíl materiálov� využitých všech odpad� v letech 2002 – 2010. 
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Graf 2.1.4d2: Podíl materiálov� využitých nebezpe�ných a ostatních odpad� v letech 2002 –                     
2010. 
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2.1.4e Indikátor I. 7 - Podíl energeticky využitých odpad� (R1) 
 
Tabulka 2.1.4e: Podíl energeticky využitých odpad�  v letech 2002 – 2010. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [%] [%] [%] [%] 
2002 0,72 2,08 0,70 0,27 
2003 1,63 0,06 1,79 0,03 
2004 1,59 0,10 1,65 0,00 
2005 0,88 0,04 0,93 0,13 
2006 0,51 0,00 0,54 0,03 
2007 0,90 0,01 0,97 0,47 
2008 0,83 0,11 0,91 0,40 
2009 0,39  0,00  0,42  0,40  
2010 0,14  0,00  0,16  0,00  

Graf 2.1.4e1: Podíl všech  energeticky využitých odpad� v letech 2002 – 2010.     
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Graf 2.1.4e2: Podíl energeticky  využitých nebezpe�ných a ostatních odpad� v letech 2002  
– 2010.   
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2.1.4f  Indikátor I. 8 - Podíl odpad� odstran�ných skládkováním (D1, D5, D12) 
 
Tabulka 2.1.4f: Podíl odpad� odstran�ných skládkováním v letech 2002 – 2010. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [%] [%] [%] [%] 
2002 9,21 1,72 9,32 71,75 
2003 14,96 1,16 16,33 111,41 
2004 9,90 0,61 10,28 81,89 
2005 16,67 0,87 17,66 103,17 
2006 15,75 1,36 16,64 89,78 
2007 25,49 1,61 27,58 98,52 
2008 29,05 1,32 32,26 85,04 
2009 31,03 1,43 33,11 73,25 
2010 24,47 0,90 27,60 66,36 

 
Graf 2.1.4f1: Podíl všech odpad� odstran�ných skládkováním v letech 2002 – 2010. 
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Graf 2.1.4f2: Podíl nebezpe�ných a ostatních odpad� odstran�ných skládkováním v letech 
2002 – 2010. 
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2.1.4g Indikátor I. 10 - Podíl odpad� odstran�ných spalováním (D10) 
 
Tabulka 2.1.4g: Podíl odpad� odstran�ných spalováním  v letech 2002 – 2010. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [%] [%] [%] [%] 
2002 0,11 0,96 0,10 0,28 
2003 0,08  0,29  0,06  0,44  
2004 0,03  0,10  0,03  0,21  
2005 2,22  0,99  2,30  0,07  
2006 3,00  2,29  3,05  0,06  
2007 0,20  2,11  0,03  0,06  
2008 0,22  1,80  0,04  0,03  
2009 0,23  3,32  0,01  0,02  
2010 0,20  1,52  0,03  0,04  

 
Graf 2.1.4g1: Podíl všech odpad� odstran�ných spalováním v letech 2002 – 2010.    
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Graf 2.1.4g2: Podíl nebezpe�ných a ostatních odpad� odstran�ných spalováním v letech  

2002 – 2010.   
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2.1.4h Indikátor I. 20 - Podíl nebezpe�ných odpad� ze zdravotnictví na celkové produkci 
odpad� ze zdravotnictví 

 
Tabulka 2.1.4h: Podíl nebezpe�ných odpad� ze zdravotnictví  na celkové produkci 

ze zdravotnictví v letech 2002 – 2010. 
 

Rok Nebezpe�né 
odpady 

Vyhodnocení [%] 
2002 90,28 
2003 90,45 
2004 89,08 
2005 85,90 
2006 87,15 
2007 84,45 
2008 90,94 
2009 89,67 
2010 87,40 

 
 
Graf 2.1.4h: Podíl nebezpe�ných odpad� ze zdravotnictví na celkové produkci 

ze zdravotnictví v letech 2002 – 2010.  
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2.1.4ch Indikátor I. 21 - Produkce odd�leného sb�ru komunálních odpad� a obal� 
(podskupina 20 01 a 15 01) z obcí  

 
Tabulka 2.1.4ch: Produkce odd�leného sb�ru komunálních odpad� a obal� na obyvatele 

z obcí v letech 2002 – 2010. 
 
 

Rok Komunální odpady 
a obaly 

Vyhodnocení [kg/obyv./rok] 
2002 32,61 
2003 29,18  
2004 34,59  
2005 29,48  
2006 31,64  
2007 36,09  
2008 82,46  
2009 91,80  
2010 98,30  

 
Graf 2.1.4ch: Produkce odd�leného sb�ru komunálních odpad� a obal� na obyvatele z obcí 

v letech 2002 – 2010.  
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2.1.4i Indikátor I. 22 - Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 
ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací základn� 1995 

  
Tabulka 2.1.4i: Podíl BRKO ukládaného na skládky (srovnávací základna r. 1995) v letech 

2002 – 2010.  
 

Rok BRKO ukládaného 
na skládku  

Vyhodnocení [%] 
2002 52,02 
2003 80,89  
2004 70,04  
2005 80,37  
2006 79,29  
2007 89,39  
2008 98,82  
2009 92,45  
2010 84,71  

 
Graf 2.1.4i: Podíl BRKO ukládaného na skládky v letech 2002 – 2010.  
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2.1.4j Indikátor I. 23 - Podíl stavebních a demoli�ních odpad� na celkové produkci odpad�  
 
Tabulka 2.1.4j1: Podíl stavebních a demoli�ních odpad� na celkové produkci odpad� 

v letech 2002 - 2010 . 

Rok Stavební a 
demoli�ní odpady 

Vyhodnocení [%] 
2002 4,15 
2003 7,97  
2004 6,34  
2005 10,48  
2006 22,36  
2007 34,89  
2008 22,87  
2009 30,76  
2010 32,50  

 
Tabulka 2.1.4j2: Produkce stavebních a demoli�ních odpad� z celkové produkce odpad� 

v letech 2002 – 2010.  
Rok Všechny odpady Stavební a demoli�ní odpady 

Vyhodnocení  [1000 t/rok] [1000 t/rok] 
2002 1 729,63   71,78 
2003 1 506,52 120,07 
2004 1 644,32 104,25 
2005 1 104,13 115,71 
2006 1 272,32 284,49 
2007    875,03 305,30 
2008   777,55  177,83 
2009   743,24  228,62 
2010   857,06  278,54 

Graf 2.1.4j: Srovnání produkce stavebních a demoli�ních odpad� s celkovou produkcí 
odpad� v  letech 2002 – 2010.  
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2.1.4k Indikátor I. 24 - Podíl využitých stavebních a demoli�ních odpad� (R1, R3, R4, R5, 
R11, N1, N8, N10 až N13).  

 
 
Tabulka 2.1.4k: Podíl využitých stavebních a demoli�ních odpad� v letech 2003 – 2010. 
  

Rok Využité stavební 
a demoli�ní odpady 

Vyhodnocení [%] 
2003 55,32 
2004 95,74  
2005 66,45  
2006 48,22  
2007 18,22  
2008 83,16  
2009 78,27  
2010 84,24  

 

Graf 2.1.4k: Podíl využitých stavebních a demoli�ních odpad� v letech 2003 - 2010.  
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2.1.4l Indikátor I. 25  - Podíl stavebních a demoli�ních odpad� odstran�ných skládkováním 
(D1, D5, D12)  

 
 
Tabulka 2.1.4l: Podíl odstran�ných stavebních a demoli�ních odpad� v letech 2002 – 2010.  
 

Rok Skládkování stavebních 
a demoli�ních odpad� 

Vyhodnocení [%] 
2002 21,23 
2003 46,46  
2004 16,64  
2005 9,92  
2006 9,49  
2007 11,28  
2008 16,39  
2009 22,73  
2010 18,50  

 
 
Graf 2.1.4l: Podíl odstran�ných stavebních a demoli�ních odpad� v letech 2002 - 2010.  
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2.1.4m Indikátor I. 27 - Celková produkce odpad� s obsahem PCB  
 
 
Tabulka 2.1.4m: Celková produkce odpad� s obsahem PCB v letech 2002 – 2010.  
 

Rok Odpady s obsahem 
PCB 

Vyhodnocení [t/rok] 
2002 28,68 
2003 9,74 
2004 16,73 
2005 4,79 
2006 18,05 
2007 13,33 
2008 11,00 
2009 5,59 
2010 18,26 

 
Graf 2.1.4m: Celková produkce odpad� s obsahem PCB v letech 2002 – 2010.  
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2.1.4n Indikátor I. 30 - Celková produkce kal� z �istíren odpadních vod  
 
 
Tabulka 2.1.4n: Celkové produkce kal� z �istíren odpadních vod v letech 2002 – 2010.  
 

Rok Kaly z �istíren 
odpadních vod 

Vyhodnocení [t/rok] 
2002 19 933,62 
2003 22 134,51 
2004 20 449,02 
2005 12 577,20 
2006 10 469,07 
2007 9 442,30 
2008 4 114,98 
2009 6 387,82 
2010 7 053,72 

 
Dle metodiky pro rok 2010 je indikátor definován jako celková produkce sušiny kal� 
z �istíren komunálních odpadních vod, které byly na sledovaném území vyprodukovány 
a evidovány dle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a provád�cích vyhlášek v platném zn�ní.  
 
 
Graf 2.1.4n: Celková produkce kal� z �istíren odpadních vod v letech 2002 – 2010.  
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2.1.4o Indikátor I. 31 - Podíl kal� z produkce �istíren odpadních vod použitých na zem�d�lské 
p�d� (R10, N2) 

 
 Tabulka 2.1.4o1: Podíl kal� z produkce �istíren odpadních vod použitých na zem�d�lské 

p�d� v letech 2002 – 2010.  

Rok Kaly z produkce �OV 
použitých na zem�d�lské p�d�  

Vyhodnocení [%] 
2002 6,98 
2003 1,25  
2004 21,23  
2005 108,73  
2006 84,56  
2007 94,41  
2008 88,31  
2009 101,29  
2010 132,14  

 
Tabulka 2.1.4o2: Produkce kal� z �OV použitých na zem�d�lské p�d� v letech 2002 – 2010.  

Rok Kaly z �istíren 
odpadních vod 

Kaly z produkce �OV použitých 
na zem�d�lské p�d� 

Vyhodnocení [t/rok] [t/rok] 
2002 19 933,62  1 391,37 
2003 22 134,51     276,68 
2004 20 449,02  4 341,33 
2005 12 577,20 13 675,19 
2006 10 469,07   8 852,65 
2007 9 442,30   8 914,48 
2008 4 114,98 3 633,94 
2009 6 387,82 6 470,22 
2010 7 053,72 9 320,79 

 
Graf 2.1.4o: Srovnání produkce kal� z �OV použitých na zem�d�lské p�d� s celkovou 

produkcí kal� z �OV v letech 2002 – 2010.  
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2.1.4p Indikátor I. 32 - Celková produkce odpad� s obsahem azbestu  
 
 
Tabulka 2.1.4p: Celková  produkce odpad� s obsahem azbestu v letech 2002 – 2010.  
 

Rok Odpady s obsahem 
azbestu 

Vyhodnocení [t/rok] 
2002 126,65 
2003 186,17  
2004 1 512,40  
2005 249,61  
2006 934,08  
2007 873,75  
2008 1 575,24  
2009 1 382,61  
2010 1 913,37  

 
Graf 2.1.4p: Celková produkce odpad� s obsahem azbestu  v letech 2002 – 2010.  
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2.2 Hodnocení soustavy indikátor� stanovených v POH kraje Vyso�ina 
 

�íslo cíle Název strategického 
cíle Indikátor Cílová 

hodnota 2010 

3.1.1.I 

P�vodci odpad� aplikují 
zásady správné provozní 
praxe v nakládání 
s odpady  

Podíl p�vodc� odpad� se 
zavedenou správnou 
provozní praxí 

50% (2005), 
100% (2010) 

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 

3.1.1.II 
P�vodci odpad� aplikují 
preven�ní p�ístupy (IPP, 
CP, EMS/EMAS, BAT) 

Podíl p�vodc� odpad� 
uplat�ujících preven�ní 
p�ístupy 

25% (2005), 
50% (2010) 

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 

3.1.1.III 

Spot�ebitelé jsou trvale 
informováni o environ. 
charakteristikách 
výrobk� a služeb  

Podíl informovaných 
spot�ebitel� 

75% (2005), 
100% (2010) 

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 

3.1.2.I 
Zajistit sb�r 
nebezpe�ných složek 
komunálního odpadu 

Podíl nebezpe�ných složek 
komunálního odpadu ve 
sb�rném systému 

50% (2005), 
75% (2010) více než 50 % 

3.1.2.II 
Zajistit sb�r, recyklaci a 
využití odpad� 
spot�ebitelských obal�  

Podíl recyklovaných a 
využitých odpad� obal� 

Podle p�. 3, 
Zákona �. 
477/2001  

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 

3.1.2.III 
Zajistit sb�r a využití 
vy�azených za�ízení 
(objemných odpad�) 

Podíl využitých vy�azených 
za�ízení 

50% (2005), 
75% (2010) 0,7 % 

3.1.2.IV 
Zvýšit materiálové 
využívání komunálních 
odpad�   

Podíl materiálov� využitých 
komunálních odpad� 50% (2010) 17,69 % p�ímo 

na území kraje 

3.1.2.V 
Snížit podíl biologicky 
rozložitelných odpad� 
uložených na skládky 

Podíl skládkovaných 
biologicky rozložitelných 
komunálních odpad� 

Na 75% 
(2010/1995),  
na 50% 
(2013/1995),  
na 35% 
(2020/1995)  

84,71 

3.1.2.VI 
Dosp�lá populace má 
dostatek informací 
k rozhodování 

Podíl dostate�n� 
informované populace 100% (2005) 100 % 

3.1.2.VII 
D�tská populace 
prochází systémem 
EVVO  

Podíl d�tské populace 
procházející systémem 
EVVO 

100% (2005) 100 % 

3.1.3.I Snížit produkci 
nebezpe�ných odpad�   

Podíl nebezpe�ných odpad� 
na celkové produkci 

O 20% 
(2010/ 2000) 

(2010/2000) 
8 % 

3.1.3.II 

Upravovat fyzikáln� -
chemickými postupy 
nebezpe�né anorganické 
odpady   

Podíl upravených 
nebezpe�ných 
anorganických odpad� na 
celkové produkci 

100% (2010) nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 

3.1.3.III 
Využívat energeticky 
nebezpe�né organické 
odpady   

Podíl energeticky využitých 
nebezpe�ných organických 
odpad� na celkové produkci 

100% (2010) nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 
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�íslo cíle Název strategického 
cíle Indikátor Cílová 

hodnota 2010 

3.1.4.1.I 

Zajistit v nejkratší 
možné dob�, nejpozd�ji 
však do konce roku 
2010, odstran�ní PCB, 
odpad� s obsahem PCB 
a za�íz. s obsahem PCB 

Výskyt PCB, odpad� 
s obsahem PCB a za�ízení 
s obsahem PCB 

0  (2010) 18,26 t 

3.1.4.2.I 

Zajistit sb�r a využití 
odpadních olej� a 
zvyšovat množství 
zp�tn� odebraných 
odpadních olej� 

Podíl využitých odpadních 
olej� z ro�ního množství 
uvedeného na trh 

38% (2006), 
50% (2012)  

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 
– zp�tný odb�r 

3.1.4.3.I 

Zajistit sb�r a využití 
s up�ednostn�ním 
recyklace použitých 
olov�ných akumulátor� 

Podíl využitých použitých 
olov�ných akumulátor� 
z ro�ního množství 
uvedeného na trh 

85% (2005), 
95% (2012) 

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 
– zp�tný odb�r 

3.1.4.3.II 

Zajistit sb�r a využití 
použitých Ni-Cd 
akumulátor� s úplným 
využitím kovové 
substance 

Podíl využitých použitých 
Ni-Cd akumulátor� 
z ro�ního množství 
uvedeného na trh 

100%  (2005)  
nelze stanovit 

p�esnou hodnotu 
– zp�tný odb�r 

3.1.4.3.III 
Zajistit sb�r a využití 
použitých p�enosných 
zdroj� proudu 

Pr�m�rná míra odd�leného 
sb�ru; Materiálové využití 
sebraných použitých 
p�enosných zdroj� proudu 

100g/ob. rok 
(2006); 50% 
(2006) 

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 
– zp�tný odb�r 

3.1.4.4.I 

Zvýšit využití kal� �OV 
zejména v zem�d�lství, 
pro rekultivace, 
kompostování a výrobu 
alternativních paliv 

Podíl využitých kal� �OV Není 
kvantifikován 

132,14 % 
produkce 

3.1.4.6.I 
Zabránit rozptylu 
azbestu a azbestových 
vláken do složek ŽP 

Zabránit rozptylu azbestu a 
azbestových vláken do 
složek životního prost�edí 

Není 
kvantifikován 

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 

3.1.4.7.I Zajistit sb�r a využití 
autovrak� 

Podíl op�tovn� používané a 
využívané hmotnosti všech 
autovrak�  

Zákona �. 
185/2001 Sb. 

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 
– zp�tný odb�r 

3.1.4.8.I 
Zajistit sb�r a využití 
stavebních a 
demoli�ních odpad� 

Podíl využitých stavebních a 
demoli�ních odpad� ze 
vznikajících stavebních a 
demoli�ních odpad� 

50% (2005), 
75% (2012) 84,24 % 

3.1.4.8.II 

Zneškod�ovat veškeré 
nebezpe�né stavební a 
demoli�ní odpady po 
úprav� na skládkách 
nebezpe�ných odpad�  

Podíl nebezpe�ných 
stavebních a demoli�ních 
odpad� ze vznikajících 
nebezpe�ných stavebních a 
demoli�ních odpad� 

100% (2005) nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 

3.1.4.9.I Zajistit sb�r a využití 
zá�ivek 

Podíl využitých použitých 
zá�ivek ze vznikajících 
odpadních zá�ivek 

80% (2005), 
90% (2010) 

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 
– zp�tný odb�r 

3.1.4.10.I Zajistit sb�r a využití 
pneumatik 

Podíl využitých použitých 
pneumatik z prodaných 
pneumatik v klouzavém 
pr�m�ru za léta 2002-2004 

90% (2005), 
100% (2010) 

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 
– zp�tný odb�r 
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�íslo cíle Název strategického 
cíle Indikátor Cílová 

hodnota 2010 

3.1.4.11.I 

Zajistit sb�r a využití 
použitých chladni�ek 
používaných 
v domácnostech  

Podíl chladni�ek 
používaných 
v domácnostech na 
celkovém po�tu chladni�ek 
používaných 
v domácnostech uvedených 
na trh v daném roce 

Není 
kvantifikován 

nelze stanovit 
p�esnou hodnotu 
– zp�tný odb�r 

3.1.4.11.II 

Zajistit sb�r a využití 
odpadních 
elektronických a 
elektrických za�ízení 

Pr�m�rná míra odd�leného 
sb�ru; míra využití 

4 kg/obyv. rok 
(2006); podle 
2002/96/ ES 

4,3 kg/obyv. – 
zp�tný odb�r 

3.1.4.12.I 
Spalovat odpady ze 
zdravotnictví a 
veterinární pé�e  

Podíl spálených odpad� ze 
zdravotnictví a veterinární 
pé�e ze vznikajících odpad� 
ze zdravotnictví a 
veterinární pé�e 

100% (2005) 90 % 

3.1.6.I 
Zvýšit využívání odpad� 
s up�ednostn�ním 
recyklace 

Podíl využitých odpad� ze 
vznikajících odpad�  55% (2012)  40,12 % p�ímo 

na území kraje 

3.1.7.I Omezovat odstra�ování 
odpad� skládkováním  

Podíl odpad� ukládaných na 
skládky 

O 20% (2010/ 
2000)  

2010/2000 
navýšeno o 67 % 

3.1.7.II Snížit skládkování kal� 
�OV  

Podíl skládkovaných kal� 
�OV 

20% (2010)   
10% (2013) 0 % 

3.1.7.III 
Snížit skládkování 
kompostovatelných a 
spalitelných odpad�   

Podíl skládkovaných 
kompostovatelných a 
spalitelných odpad�  

Není 
kvantifikace 68,6 % 

3.1.8.I 
Identifikovat, evidovat a 
prozkoumat všechny 
druhy starých zát�ží  

Podíl evidovaných starých 
zát�ží  100% (2005) nestanoveno 

3.1.8.II Sanace starých zát�ží  
Podíl sanovaných starých 
zát�ží ze všech starých 
zát�ží  

100% (2015) nestanoveno 

3.1.8.III 

Ochrana životního 
prost�edí a zamezení 
environmentálních škod 
v dob� mimo�ádných 
situací  

Podíl zákonn� zbavovaných 
odpad�  

Veškeré 
vznikající 
odpady 

nestanoveno 
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2.3  Hodnocení pln�ní cíl� stanovených v POH kraje Vyso�ina 
 
2.3.1  Opat�ení k p�edcházení vzniku odpad�, omezování jejich množství 

a nebezpe�ných vlastností odpad� 
 
�íslo cíle 3.1.1.I 

Název cíle P�vodci odpad� aplikují zásady správné provozní praxe* v nakládání 
s odpady 

Indikátor Podíl p�vodc� se zavedenou správnou provozní praxí 
Cílová hodnota 50% v roce 2005, 100% v roce 2010 
Zdroje dat Pr�b�žné vyhodnocení dobrovolné dohody; p�vodci odpad�  
P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení Databáze krajského ú�adu o provedených kontrolách p�vodc� odpad� 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

P�i kontrolách krajského ú�adu, odd�lení technické ochrany životního 
prost�edí v roce 2010 nebyly zjišt�ny žádné významné nedostatky 
v odpadovém hospodá�ství p�vodc�. Kontroly provád�jí taktéž další 
pracovníci statní správy a také pracovníci �IŽP. Souhrnné údaje 
o zjišt�ných díl�ích nedostatcích nejsou k dispozici. Celkov� lze 
konstatovat, že p�ístup p�vodc� odpad� k odpadovému hospodá�ství se 
zlepšuje a je mu v�nována stále v�tší pozornost. 

*   Nakládání s odpady v souladu se zákonem a aplikace preven�ních p�ístup� pro p�edcházení vzniku odpad� a  
omezování jejich nebezpe�ných vlastností. 

 
 
�íslo cíle 3.1.1.II 

Název cíle P�vodci odpad� aplikují preven�ní p�ístupy (IPP, CP, EMS/EMAS, 
BAT) 

Indikátor Podíl p�vodc� odpad� uplat�ujících preven�ní p�ístupy 
Cílová hodnota 25% v roce 2005, 50% v roce 2010 
Zdroje dat Pr�b�žné vyhodnocení dobrovolné dohody; p�vodci odpad�  
P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení CENIA – �eská informa�ní agentura životního prost�edí 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Agentura CENIA má na svých internetových stánkách informace 
o spole�nostech, které mají zavedené environmentální systémy �ízení. 
Údaje o t�chto subjektech nejsou od roku 2007 vedeny podle kraj�, ale za 
celou �R. Z tohoto d�vodu nelze p�esn� stanovit po�et spole�ností v kraji 
Vyso�ina, které mají zavedeny tyto systémy �ízení. Zadávání údaj� do 
databází agentury CENIA je dobrovolné a lze tedy p�edpokládat, že velmi 
mnoho subjekt� v ní není uvedeno. Souhrnn� za celou �eskou republiku se 
po�et certifikovaných spole�ností každoro�n� zvyšuje.          
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�íslo cíle 3.1.1.III 

Název cíle Spot�ebitelé jsou trvale informováni o environmentálních** 
charakteristikách výrobk� a služeb v okamžiku nákupu 

Indikátor Podíl informovaných spot�ebitel� 
Cílová hodnota 75% v roce 2005, 100% v roce 2010 
Zdroje dat Sociologický pr�zkum 
P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Nebylo posuzováno sociologickým pr�zkumem, je �erpáno pouze 
s obecn� dostupných údaj�. 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Spot�ebitelé jsou informováni o environmentálních  charakteristikách výrobk� 
formou popisu na obalu výrobku.  
 
Na �eském trhu se objevuje �ada výrobk� nesoucích ozna�ení, které odkazuje na 
jejich ekologickou p�ijatelnost. Mezi ty v�rohodné pat�í: 

� Ekologicky šetrný výrobek: 
- Garantem ud�lení tohoto ozna�ení je stát. 
- Tato zna�ka zaru�uje, že výrobek, který ji na sob� nese, je 

z ekologického hlediska nadstandardní ve srovnání 
s výrobky stejného druhu. 

- Zna�ka ale není zárukou, že výrobek je ekologický 
absolutn�.  

 
� Produkt ekologického zem�d�lství: 

- Garantem ud�lení tohoto ozna�ení je stát, resp. Ministerstvo 
zem�d�lství. 

- Tato zna�ka zaru�uje, že k výrob� potraviny bylo použito 
surovin a výrobních technologií spl�ujících p�ísné podmínky 
dané zákonem �. 242/2000 Sb., o ekologickém zem�d�lství. 

 
 

� Ekologická ochranná známka v Evropské unii (ecollabeling): 
- Tato zna�ka je postavena na stejném principu jako �eský 

„Ekologicky šetrný výrobek“. 
 

 
Databáze firem – držitel� zna�ky EŠV a výrobk� s ozna�ením EŠV je uvedena 
na webových stránkách agentury CENIA. Zadávání údaj� do databáze agentury 
CENIA je dobrovolné.           
 
Kraj nemá mnoho možností, jak podpo�it, nebo p�ímo požadovat po výrobcích 
podrobné informování spot�ebitele o environmentalních charakteristikách 
výrobku. Kraj podporuje výchovn� vzd�lávací projekty zam��ené mimo jiné i na 
zvýšení pov�domí obyvatelstva o environmentálních charakteristikách výrobk� 
a služeb. 

**  Složení výrobku, možný vliv výrobku na ŽP po skon�ení životnosti, recyklovavatelnost jednotlivých složek 
výrobku, technologie výroby a její vliv na ŽP atd. 
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2.3.2  Zásady pro nakládání s komunálními odpady 
 
�íslo cíle 3.1.2.I 
Název cíle Zajistit sb�r nebezpe�ných složek komunálního odpadu 
Indikátor Podíl nebezpe�ných složek komunálního odpadu ve sb�rném systému  
Cílová hodnota 50% výskytu do roku 2005, 75% výskytu do roku 2010 

Zdroje dat 
Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); rozbory složení komunálního 
odpadu  

P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� a za�ízení       
(Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); rozbory složení komunálního odpadu. 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

V roce 2010 bylo dle evidence o produkci a zp�sobech nakládání s odpady 
(dále jen evidence) z komunálních odpad� vyseparováno 232,57 t/rok 
nebezpe�ných odpad�. V p�epo�tu na 1 obyvatele pak p�ipadá 0,45 kg 
nebezpe�ných odpad�.  
 
Prost�ednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN bylo na území 
kraje v rámci zp�tného odb�ru vysbíráno v p�epo�tu na 1 obyvatele 
2,06 kg použitých elektroza�ízení (celkem 1 060 t). Prost�ednictvím 
systému EKOLAMP se na území kraje vysbíralo v p�epo�tu na 1 
obyvatele 0,1 kg (celkem 9 t svítidel a 35 t sv�telných zdroj�) a 
prost�ednictvím kolektivního systému ASEKOL bylo na území kraje 
v roce 2010 vysbíráno v p�epo�tu na 1 obyvatele 2,12 kg použitých 
elektroza�ízení (celkem 1 093 t).   
 
Procentuelní podíl produkce nebezpe�ných odpad� z celkové produkce 
komunálních odpad� �iní 0,11 %. 
 
Dle projektu VaV 720/2/00, která stanovuje množství NO v komunálních 
odpadech to je p�i zapo�tení výrobk� sesbíraných v rámci zp�tného odb�ru 
více než 50% z pr�m�rného množství NO obsaženého v komunálním 
odpadu.  

Sídlištní 
zástavba typu 

1 

Sídlištní 
zástavba typu 

2 

Smíšená 
zástavba 

Vesnická 
zástavba Odpad/typ 

zástavby 
Podíl látkových skupin v domovním odpadu   

 (% hmotnostní) dle projektu VaV/720/2/00 
Nebezpe�ný 
odpad (%) 0,5 1,1 0,4 0,5 

Nebezpe�ný 
odpad (kg/obyv.) 1,37 3,01 1,1 1,37 
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�íslo cíle 3.1.2.II 
Název cíle Zajistit sb�r, recyklaci a využití odpad� spot�ebitelských obal�  
Indikátor Podíl recyklovaných a využitých odpad� obal� 
Cílová hodnota Podle p�. 3, zákona �. 477/ 2001 Sb. 
Zdroje dat Souhrnná evidence MŽP  
P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20.) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

V roce 2010 bylo na území kraje dle evidence vyseparováno 34 108 t 
spot�ebitelských obal� (podskupina Katalogu 1501), 10 283 t papíru (kat. 
�. 200101), 4 155 t skla (kat. �. 200102) a 3 997 t plast� (kat. �. 200139). 
Množství vyseparovaných odpad� spot�ebitelských obal� oproti 
p�edchozím let�m mírn� kleslo:  

Produkce [t/rok] Kód 
odpadu 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1501 20 054 24 065 21 988 27 460 29 262 37 053 34 108 
200101 5 366 4 607 5 640 6 774 6 558 8 845 10 283 
200102 2 365 2 712 4 322 4 515 3 642 5 546 4 155 
200139 1 736 1 613 2 020 2 532 2 708 3 426 3 997 
Celkem 29 521 32 997 33 970 41 281 42 170 54 870 52 543  

 
�íslo cíle 3.1.2.III 
Název cíle Zajistit sb�r a využití vy�azených za�ízení (objemných odpad�) 
Indikátor Podíl využitých vy�azených za�ízení 
Cílová hodnota 50% výskytu do roku 2005, 75% výskytu do roku 2010 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); rozbory složení kom. odpadu  

P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n s výhradami 

Komentá� 

Cíl se da�í plnit pouze z jedné poloviny, a to zajistit sb�r objemných 
odpad�. Množství odd�len� sesbíraných objemných odpad� (200307) se 
v posledním roce snížilo:  

Kód odpadu 
200307 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

produkce (t) 10 592 20 237 9 999 14 064 14 592 17 040 17 500 12 584 

skládkování (t) 15 272 14 714 17 936 18 857 19 921 23 334 19 228 12 476 

Jelikož na území kraje není žádné za�ízení, které dokáže objemné odpady 
využívat, jsou tém�� veškeré sesbírané objemné odpady skládkovány. 
Jedinou výjimkou je dot�íd�ní objemných odpad� na sb�rných dvorech. 
Tento zp�sob nakládání s tímto odpadem je jednou z možností jak snížit 
množství tohoto odpadu ukládaného do skládek. Vyseparovaný spalitelný 
objemný odpad je p�edán jako alternativní palivo nap�. do cementárny 
Práchovice. 
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�íslo cíle 3.1.2.IV 
Název cíle Zvýšit materiálové využívání komunálních odpad�   
Indikátor Podíl materiálov� využitých komunálních odpad� 
Cílová hodnota 50% do roku 2010 

Zdroje dat 
Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); rozbory složení komunálního 
odpadu  

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); 

Stav pln�ní cíle Cíl není pln�n 

Komentá� 

V roce 2010 bylo na území kraje materiálov� využíváno 17,69 %  (výpo�et 
dle aktuálního metodického pokynu) z produkovaných komunálních 
odpad�, což p�edstavuje nár�st materiálového využití KO proti 
p�edchozím let�m.     
 
 

Komunální 
odpady 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Materiálové 
využití (%) 9,37 22,32 21,67 13,83 10,77 12,52 16,71 17,69 

 

Spln�ní cíle dosáhnout 50 %  materiálov� využívaných komunálních 
odpad� do roku 2010 je p�i stávající kapacit� za�ízení na využití KO 
v kraji nereálné.   

U tohoto cíle je nutné upozornit, že bez výstavby za�ízení na využívání  
komunálních odpad� s dostate�nou kapacitou, samotným navyšováním 
separace plast�, papíru, skla nelze spln�ní tohoto cíle dosáhnout. 
Na základ� odborné studie rozhodla Rada kraje Vyso�ina o zahájení 
p�ípravy Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vyso�ina (dále 
jen ISNOV), který zabezpe�í lepší využívání potenciálu skrytého 
v odpadech. V první polovin� roku 2010 zastupitelstvo kraje a 15 m�st 
s rozší�enou p�sobností projednala a schválila návrh smlouvy o spolupráci 
na p�íprav� ISNOV, smlouva byla slavnostn� podepsána dne 1. �ervna 
2010 na Krajském ú�adu kraje Vyso�ina. Následovalo vytvo�ení �ídící 
rady, tvo�ené zástupci všech smluvních stran a na základ� výb�rového 
�ízení byl  vybrán zpracovatel dokumentace k projektu ISNOV.  
 
Dále bude nezbytné pokra�ovat v podpo�e materiálového využití odpad�, 
zvyšovat komfort t�íd�ní pro ob�any, budovat za�ízení na zpracování 
bioodpad� – kompostárny a bioplynové stanice. 
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�íslo cíle 3.1.2.V 

Název cíle Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních 
odpad� uložených na skládky 

Indikátor Podíl skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpad� 

Cílová hodnota 
Na 75% hmotnostních do roku 2010, na 50% hmotnostních do roku 2013, 
na 35% hmotnostních do roku 2020 z výskytu biologicky rozložitelných 
komunálních odpad� v roce 1995 

Zdroje dat 
Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); rozbory složení komunálního 
odpadu  

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21) 

Stav pln�ní cíle Cíl není pln�n 

Komentá� 

V roce 2010 bylo v p�epo�tu na jednoho obyvatele uloženo na skládky 
125,4 kg BRKO, což je mén� než tomu bylo v p�edchozích letech. 
Nicmén� je stanoveno, že v roce 2010 je limit pro ukládání BRKO na 
skládky 112 kg na obyvatele. Tento limit byl v roce 2010 p�ekro�en o cca 
13 kg na obyvatele.    

Pro podporu pln�ní tohoto cíle bude nutno maximáln� podporovat 
odd�lený sb�r BRKO a také doporu�it MŽP p�ezkoumání procentuálního 
množství BRKO ve sm�sném komunálním odpadu po zavedení 
odd�leného sb�ru BRKO.   

Další možností vedoucí k pln�ní cíle je výstavba za�ízení na využití 
sm�sného komunálního odpadu, který je v sou�asné dob� pln� skládkován. 

 
 

�íslo cíle 3.1.2.VI 
Název cíle Dosp�lá populace má dostatek informací* k rozhodování 
Indikátor Podíl dostate�n� informované populace 
Cílová hodnota 100% do roku 2005  
Zdroje dat Sociologický pr�zkum 
P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení Databáze krajského ú�adu, EKO-KOM a.s. 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Kraj Vyso�ina ve spolupráci se spole�ností EKO-KOM a.s. op�t v roce 
2010 realizovala informa�ní kampan� zam��ené na zlepšení 
informovanosti ob�an� o odpadovém hospodá�ství. Tyto kampan� 
navazují na celostátní komunika�ní kampa� spole�nosti EKO-KOM a.s. 
(více o kampani viz. kapitola 4.3.1) 

Dne 11.9. 2010 prob�hl v areálu firmy Habitat, a.s. v Nám�šti nad Oslavou 
tradi�ní „BIOJARMARK“, který byl mimo jiné zam��en i na t�íd�ní 
odpad�, kompostování na zahrad� a využívání kompostu. Organizátorem 
byla spole�nost ZERA zem�d�lská ekologická regionální agentura.   

* Informace o vlivu jednotlivých výrobk� na ŽP, o možnostech nakládání s výrobkem po skon�ení jeho životnosti, 
dále informace o možnostech nakládání s odpady atd. 
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�íslo cíle 3.1.2.VII 

Název cíle D�tská populace prochází systémem ekologického vzd�lávání, výchovy 
a osv�ty (EVVO) 

Indikátor Podíl d�tské populace procházející systémem EVVO 
Cílová hodnota 100% do roku 2005 
Zdroje dat Výro�ní zprávy hodnocení Koncepce EVVO  
P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení Databáze krajského ú�adu, EKO-KOM 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Kraj Vyso�ina ve spolupráci se spole�ností EKO-KOM a.s. op�t v roce 
2010 realizovala informa�ní kampan� zam��ené na zlepšení 
informovanosti ob�an� o odpadovém hospodá�ství. Tyto kampan� 
navazují na celostátní komunika�ní kampa� spole�nosti EKO-KOM a.s. 
�ást kampan� je zam��ena p�ímo na d�ti a mládež. Kraj dále podporuje 
informovanost mládeže v oblasti odpadového hospodá�ství 
prost�ednictvím každoro�n� vyhlašovaných grantových program�.  
 
V pr�b�hu druhé poloviny roku 2008 byla vypracována nová Koncepce 
environmentálního vzd�lávání, výchovy a osv�ty (EVVO) kraje Vyso�ina. 
Koncepce hodnotí stav EVVO kraje Vyso�ina, vymezuje prioritní oblasti 
a cílový stav a navrhuje opat�ení k jeho dosažení. 
 
�innost krajského koordinátora EVVO provádí ve spolupráci s krajem 
Vyso�ina ob�anské sdružení ZERA - Zem�d�lská a ekologická regionální 
agentura, o.s. Veškeré informace, které se týkají environmentální výchovy, 
v�dy a vzd�lávání jsou zve�ejn�ny na informa�ním portálu kraje Vyso�ina 
(www.kr-vysocina.cz/evvo.asp).       
 
Školy kraje Vyso�ina se mohly ve školním roce 2009/2010 zú�astnit 
projektu ODPAD Z NEBE NESPAD. V tomto projektu byly podnikány 
r�zné aktivity vedoucí k šetrnému nakládání s odpady. N�které školy se 
zam��ily nap�íklad na separaci odpadu, zp�tný odb�r, recyklaci, bioodpady 
atd.  
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2.3.3 Zásady pro nakládání s nebezpe�nými odpady 
 
�íslo cíle 3.1.3.I 
Název cíle Snížit m�rnou produkci nebezpe�ných odpad�  
Indikátor Podíl nebezpe�ných odpad� na celkové produkci 
Cílová hodnota O 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

V roce 2000 bylo na území kraje vyprodukováno 109 933 t nebezpe�ných 
odpad�. 
 

Produkce 
(1 000 t) 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková  1 804 1 507 1 644 1 104 1 272 875 778 743 857 

NO  110 137 63 65 74 70 81 49 101 

 
V roce 2010 bylo na území kraje dle evidence vyprodukováno 100 510,3 t 
nebezpe�ných odpad�. To p�edstavuje 91,4 % produkce nebezpe�ných 
odpad� z roku 2000.  
Nár�st produkce nebezpe�ných odpad� v roce 2010 je zp�soben zejména 
tím, že se v blízkosti obce Pož�átky za�alo sanovat území ohrožené 
skládkou nebezpe�ného odpadu. Po ukon�ení t�chto sanací se produkce 
NO op�t sníží. 

 
 
 
�íslo cíle 3.1.3.II 
Název cíle Upravovat fyz.-chemickými postupy nebezpe�né anorganické odpady  

Indikátor Podíl upravených nebezpe�ných anorganických odpad� na celkové 
produkci 

Cílová hodnota 100% do roku 2010 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Na území kraje mají vydán souhlas s provozem za�ízení na fyzikáln�-
chemickou úpravu odpad� 12 provozovatel� (z toho 2 za�ízení jsou 
mobilní). Celkem bylo v roce 2010 nakládáno  fyz.-chem. úpravou  se 
44 989,14 t NO.  
 
Tém�� polovina produkovaných nebezpe�ných odpad� je p�edávána mimo 
kraj a není možno dohledat jak je s nimi dále nakládáno.  
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�íslo cíle 3.1.3.III 
Název cíle Využívat energeticky nebezpe�né organické odpady  

Indikátor Podíl energeticky využitých nebezpe�ných organických odpad� na celkové 
produkci 

Cílová hodnota 100% do roku 2010 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Na území kraje nebyly v roce 2010 energeticky využity žádné nebezpe�né 
odpady.  
 
Celkem bylo v roce 2010 odstran�no  1 527,8 t NO  spalováním (D10). 
 
Tém�� polovina produkovaných nebezpe�ných odpad� je p�edávána mimo 
kraj a není možno dohledat jak je s nimi dále nakládáno. 
 

 
2.3.4 Zásady pro nakládání s vybranými odpady 
 
2.3.4.1  Odpady s obsahem PCB 
 
�íslo cíle 3.1.4.1.I 

Název cíle Zajistit v nejkratší možné dob�, nejpozd�ji však do konce roku 2010, 
odstran�ní PCB, odpad� s obsahem PCB a za�ízení s obsahem PCB 

Indikátor Výskyt PCB, odpad� s obsahem PCB a za�ízení s obsahem PCB 
Cílová hodnota 0% do konce roku 2010  

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence za�ízení a látek 
s obsahem PCB a zp�sob jejich ohlašování  (Vyhl. 384/2001 Sb., p�. 2) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Produkce odpad� s obsahem PCB na území kraje Vyso�ina v letech 2003 
až 2010: 

PCB 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
produkce 

(t) 9,74 16,73 4,79 18,05 13,33 11,00 5,59 18,26 

 
Vyšší produkci odpad� s PCB lze p�i�íst postupné vým�n� svých starých 
za�ízení s obsahem PCB za nová za�ízení nebo nové nápln� bez obsahu 
PCB. V budoucnu je možné p�edpokládat, že do konce roku 2010 byla 
odstran�na v�tšina odpad� s obsahem PCB a cíl je pln�n. 
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2.3.4.2 Odpadní oleje 
 
�íslo cíle 3.1.4.2.I 

Název cíle Zajistit sb�r a využití odpadních olej� a zvyšovat množství zp�tn� 
odebraných odpadních olej� 

Indikátor Podíl využitých odpadních olej� z ro�ního množství uvedeného na trh 
Cílová hodnota 38% hmotnostních do roku 2006, 50% hmotnostních do roku 2012  

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� a 
za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

S odpadními oleji je ve velké mí�e nakládáno v režimu zp�tného odb�ru. 
Údaje o t�chto odpadních olejích má k dispozici MŽP, na úrovni kraje jsou 
k dispozici jen �áste�n� a to tehdy, pokud je povinná osoba zaeviduje jako 
p�ijaté na území kraje. V režimu zp�tného odb�ru bylo dle evidence 
nakládáno (BN30)  p�evážn� s odpadem 20 01 25 Jedlý olej a tuk, kterého 
bylo sesbíráno 428,0 t/rok. V roce 2010 bylo následn� využito rafinací 
436 t/rok. 
V režimu odpad� bylo na území kraje evidováno 948,5 t odpadních olej�.  

 
2.3.4.3  Odpadní baterie a akumulátory  
 
�íslo cíle 3.1.4.3.I 

Název cíle Zajistit sb�r a využití s up�ednostn�ním recyklace použitých 
olov�ných akumulátor� 

Indikátor Podíl využitých použitých olov�ných akumulátor� z ro�ního množství 
uvedeného na trh 

Cílová hodnota 85% hmotnostních do roku 2005, 95% hmotnostních do roku 2012  

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

 
S olov�nými akumulátory je ve velké mí�e nakládáno v režimu zp�tného 
odb�ru. Dle stávají evidence odpad� bylo v rámci zp�tného odb�ru (BN30) 
sesbíráno 464,0 t akumulátor�. V režimu odpad� bylo na území kraje 
evidováno (A00) 168,8 t akumulátor�. Všechny akumulátory 
vyprodukované na území kraje byly odvezeny ke kone�nému zpracování 
mimo kraj. Vzhledem k vysokému obsahu olova v akumulátorech se dá 
p�edpokládat jejich maximální možné využití. 
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�íslo cíle 3.1.4.3.II 

Název cíle Zajistit sb�r a využití použitých Ni-Cd akumulátor� s úplným 
využitím kovové substance 

Indikátor Podíl využitých použitých Ni-Cd akumulátor� z ro�ního množství 
uvedeného na trh 

Cílová hodnota 100% hmotnostních do 31.12. 2005  

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

S použitými Ni-Cd akumulátory je ve velké mí�e nakládáno v režimu 
zp�tného odb�ru. Podrobné údaje o t�chto zp�tn� odebraných 
akumulátorech má k dispozici MŽP, v evidenci kraje nejsou tyto údaje 
uvedeny.  
V režimu odpad� bylo na území kraje evidováno 8,47 t Ni-Cd 
akumulátor�. Všechny tyto akumulátory byly odvezeny ke zpracování 
mimo území kraje, tudíž není možné z pozice kraje dohledat jak s nimi 
bylo dále nakládáno.   

 
 
�íslo cíle 3.1.4.3.III 
Název cíle Zajistit sb�r a využití použitých p�enosných zdroj� proudu 
Indikátor I Pr�m�rná míra odd�leného sb�ru  
Indikátor II Materiálové využití sebraných použitých p�enosných zdroj� proudu 
Cílová hodnota I 100g/obyv.rok do roku 2006 
Cílová hodnota II 50% do roku 2006 

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Na území kraje bylo v roce 2010 v režimu odpad� sesbíráno (A00+BN30) 
celkem 658,1 t použitých p�enosných zdroj� proudu (v�etn� olov. 
akumulátor� – 632,8 t). 
Veškeré vyseparované akumulátory a baterie byly odvezeny ke zpracování 
mimo území kraje, tudíž není možné z pozice kraje dohledat jak s nimi 
bylo dále nakládáno.  
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2.3.4.4  Kaly z �istíren odpadních vod  
 
�íslo cíle 3.1.4.4.I 

Název cíle Zvýšit využití kal� �OV zejména v zem�d�lství, pro rekultivace, 
kompostování a výrobu alternativních paliv 

Indikátor Podíl využitých kal� �OV 
Cílová hodnota Není kvantifikace 

Zdroje dat 
Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., p�. 21); evidence Program� použití kal� 
na zem�d�lskou p�du (Vyhl. 382/2001 Sb., §5) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., p�. 21); 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Na území kraje bylo v roce 2010 vyprodukováno dle evidence 7 053,7 t 
�istírenských kal�. Následn� bylo v roce 2010 p�edáno p�vodci kraje 
Vyso�ina k využití na zem�d�lské p�d� 9 320,8 t/rok.   
 

Kaly 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

produkce (t) 12 577,2 10 469,1 9 442,3 4 115,0 6 387,8 7 053,7 

využití (%) 108,73 84,56 94,41 88,31 101,29 132,14 
  
 

 
 
 
2.3.4.5  Odpady z výroby oxidu titani�itého 
 
 Netýká se kraje Vyso�ina. 
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2.3.4.6  Odpady azbestu 
 
�íslo cíle 3.1.4.6.I 

Název cíle Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního 
prost�edí 

Indikátor Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního 
prost�edí 

Cílová hodnota Není kvantifikace 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence kontrolních zpráv �IŽP 
a OÚ) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení Krajský informa�ní systém o odpadech 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

V roce 2010 bylo dle evidence vyprodukováno 1 913,37 t odpad� 
s obsahem azbestu. Na skládky nacházející se na území kraje Vyso�ina 
bylo v roce 2010 uloženo 900,2 t odpad� s obsahem azbestu. 
Odpad�m s obsahem azbestu je v�nována zvláštní pozornost již p�i jejich 
vzniku a následné manipulaci s nimi. Tyto odpady jsou ukládány na 
zabezpe�ené skládky. Pln�ní cíle je podpo�eno také prost�ednictvím 
skládek ostatního odpadu, kterým zm�na legislativy umož�uje p�ijímat 
a bezpe�n� ukládat tento druh odpadu. Tímto opat�ením se místa 
bezpe�ného uložení azbestu stala mnohem dostupn�jší.  



Vyhodnocení pln�ní POH  kraje Vyso�ina za rok 2010                                                        listopad 2011 

  

 
  ISES, s.r.o. 

44 
 

2.3.4.7  Autovraky 
 

�íslo cíle 3.1.4.7.I 
Název cíle Zajistit sb�r a využití autovrak� 

Indikátor I Podíl op�tovn� používané a využívané hmotnosti všech autovrak� 
p�evzatých za kalendá�ní rok 

Indikátor II Podíl op�tovn� používané a materiálov� využívané hmotnosti všech 
autovrak� p�evzatých za kalendá�ní rok 

Cílová hodnota I 

Autovraky vozidel vyrobených po 1.1.1980: 
85% pr�m�rné hmotnosti od 1.1.2006, 
95% pr�m�rné hmotnosti od 1.1.2015; 
Autovraky vozidel vyrobených p�ed 1.1.1980: 
75% pr�m�rné hmotnosti od 1.1.2006 

Cílová hodnota II 

Autovraky vozidel vyrobených po 1.1.1980: 
80% pr�m�rné hmotnosti od 1.1.2006, 85% pr�m�rné hmotnosti od 
1.1.2015 
Autovraky vozidel vyrobených p�ed 1.1.1980: 
70% pr�m�rné hmotnosti od 1.1.2006 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; Centrální registr motorových 
vozidel; evidence kontrolních zpráv �IŽP a OÚ 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

V roce 2010 bylo na území kraje p�ijato kódem nakládání BN30 celkem 
7 242,9 t autovrak� (160104). 
Z výše uvedeného množství bylo kódem N9 (zpracování autovraku) 
nakládáno s 6 585,9 t  autovrak�. Podrobné a p�esné údaje o zpracování 
autovrak� (procenta využití) nejsou krajskému ú�adu k dispozici. 
Souhrnné údaje o zpracování a využití autovrak� zasílají povinné osoby na 
MŽP (resp. CENII), kde jsou sumarizovány za celou republiku. 
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2.3.4.8 Stavební a demoli�ní odpady  
 

�íslo cíle 3.1.4.8.I 
Název cíle Zajistit sb�r a využití stavebních a demoli�ních odpad� 

Indikátor Podíl využitých stavebních a demoli�ních odpad� ze vznikajících 
stavebních a demoli�ních odpad� 

Cílová hodnota 50% hmotnosti do 31.12.2005 
75% hmotnosti do 31.12.2012 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20)  

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

V roce 2010 bylo v kraji dle evidence vyprodukováno 278 544,5 t 
stavebních a demoli�ních odpad�. Z toho bylo využito (R1, R3, R4, R5, 
R11, N1, N8, N10, N13, N15) 84,24 % tj. 234 645,9 t. Skládkováno bylo 
18,5 % t�chto odpad�, což p�edstavuje 51 530,7 t.     
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�íslo cíle 3.1.4.8.II 

Název cíle 
Zneškod�ovat veškeré nebezpe�né stavební a demoli�ní odpady po 
úprav� fyzikáln�-chemickými postupy na skládkách nebezpe�ných 
odpad�  

Indikátor 
Podíl odstran�ných upravených nebezpe�ných stavebních a demoli�ních 
odpad� na skládkách nebezpe�ných odpad� ze vznikajících nebezpe�ných 
stavebních a demoli�ních odpad� 

Cílová hodnota 100% do 31.12.2005 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20)  

P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzován 

Komentá� 

Na území kraje byly dle evidence v roce 2010 vyprodukovány následující 
nebezpe�né stavební odpady: 

Kód 
odpadu Název Množství 

t/rok 

170106 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� obsahující nebezpe�né látky 2 111,74 

170204 Sklo, plasty a d�evo obsahující nebezpe�né látky nebo 
nebezpe�nými látkami zne�išt�né 798,98 

170301 Asfaltové sm�si obsahující dehet 60,58 
170303 Uhelný dehet a výrobky z dehtu 18,24 
170409 Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými látkami 148,74 

170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpe�né látky 0,615 

170503 Zemina a kamení obsahující nebezpe�né látky 11 432,93 
170507 Št�rk ze železni�ního svršku obsahující nebezpe�né látky 153,56 
170601 Izola�ní materiál s obsahem azbestu 84,328 

170603 Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpe�né látky 24,24 

170605 Stavební materiály obsahující azbest 1 820,26 

170801 Stavební materiály na bázi sádry zne�išt�né nebezpe�nými 
látkami 6,31 

170903 
Jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn� sm�sných 
stavebních a demoli�ních odpad�) obsahující nebezpe�né 
látky 

290,48 

Celkem  16 951,00 
Na území kraje Vyso�ina není provozována žádná skládka nebezpe�ných 
odpad�. Podrobné údaje o za�ízeních v okolních krajích nejsou dostupné. 
Proto není možno vyhodnotit, jakým zp�sobem jsou nebezpe�né stavební 
odpady odstra�ovány. Na území kraje byly odstran�ny pouze stavební 
odpady obsahující azbest a to na uložením na skládky, které k tomu mají 
povolení.  
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2.3.4.9 Zá�ivky  
 
�íslo cíle 3.1.4.9.I 
Název cíle Zajistit sb�r a využití zá�ivek 
Indikátor Podíl využitých použitých zá�ivek ze vznikajících odpadních zá�ivek 

Cílová hodnota 80% hmotnosti do 31.12.2005 
90% hmotnosti do 31.12.2010 

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru 
(Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Se zá�ivkami je ve velké mí�e nakládáno v režimu zp�tného odb�ru.  
 
V režimu odpad� byla na území kraje evidována produkce 3,7 t zá�ivek. 
Veškerá tato produkce byla p�edána mino kraj, tudíž není možné z pozice 
kraje dohledat jak s ní bylo dále nakládáno.  
 
V rámci zp�tného odb�ru bylo kolektivním systémem EKOLAMP s.r.o., 
který zajiš�uje zp�tný odb�r zá�ivek, vysbíráno 9 t svítidel a 35 t 
sv�telných zdroj�.   

 
 
2.3.4.10  Pneumatiky  
 
�íslo cíle 3.1.4.10.I 
Název cíle Zajistit sb�r a využití pneumatik 

Indikátor Podíl využitých použitých pneumatik z prodaných pneumatik v klouzavém 
pr�m�ru za léta 2002-2004 

Cílová hodnota 90% hmotnosti do 31.12.2005 
100% hmotnosti do 31.12.2010 

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru 
(Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POK KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

S pneumatikami je nakládáno jak v režimu odpad�, tak v režimu zp�tného 
odb�ru. Dle evidence odpad�, bylo v režimu odpad� na území kraje 
vyprodukováno 157,4 t pneumatik , pod kódem BN30 bylo na území kraje 
p�ijato 63,7 t   
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2.3.4.11  Elektrošrot 
 
�íslo cíle 3.1.4.11.I 

Název cíle Zajistit sb�r a využití použitých chladni�ek používaných 
v domácnostech  

Indikátor Podíl chladni�ek používaných v domácnostech na celkovém po�tu 
chladni�ek používaných v domácnostech uvedených na trh v daném roce 

Cílová hodnota Není kvantifikován 

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru 
(Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Na území kraje bylo do roku 2006 postupn� navyšováno množství 
odd�len� sesbíraných použitých chladni�ek z domácností. Vybrané 
spot�ebi�e jsou evidovány pod kódem 20 01 23.  
 

200123 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
produkce 

(t) 315,3 359,1 365,9 260,1 45,7 15,3 12,9 16,5 

Od roku 2006 za�íná fungovat odd�lený sb�r vy�azených elektroza�ízení. 
Chladni�ky a ledni�ky, které jsou sbírány cestou zp�tného odb�ru, již 
nejsou evidovány jako odpad. Stávají se odpadem, až když dorazí do 
zpracovatelského za�ízení. Proto viditelný pokles produkce použitých 
chladni�ek a ledni�ek je pouze v�cí eviden�ní a v žádném p�ípad� 
neznamená, že se tato komodita p�estává odd�len� sbírat, práv� naopak.  

Podle údaj� poskytnutých spole�ností ELEKTROWIN a.s. bylo na území 
kraje Vyso�ina zp�tn� odebráno 1 060,0 t t�chto elektroza�ízení. Výt�žnost 
na obyvatele kraje �inila 2,06 kg. 
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�íslo cíle 3.1.4.11.II 

Název cíle Zajistit sb�r a využití odpadních elektronických a elektrických 
za�ízení (OEEZ)* 

Indikátor I Pr�m�rná míra odd�leného sb�ru 
Indikátor II Míra využití OEEZ 
Indikátor III Míra op�tovného použití a recyklace OEEZ 
Cílová hodnota I 4 kg OEEZ ze soukromých domácností/osobu a rok do 31.12.2006 

Cílová hodnota II 
OEEZ spadající do kategorie p�ílohy IA pr�m�rné hmotnosti :  
1 a 10 – 80% 
2,3,4,5,6,7 - 75%; do 31.12.2006       

Cílová hodnota 
III 

OEEZ spadající do kategorie p�ílohy IA pr�m�rné hmotnosti:  
1 a 10 – 75% 
2,3,4,5,6,7 – 65% 
výbojky – 85%  

Zdroje dat 
Krajský informa�ní systém o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru 
(Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Produkce odpadních elektronických a elektrických za�ízení má v období 
2004 – 2009 sestupný pr�b�h a v roce 2010 došlo k mírnému nár�stu. 
Nicmén� lze konstatovat, že výsledky fungování kolektivních systém� 
sb�ru elektroodpadu, kte�í zp�tn� odebírají výrobky od ob�an� jsou dobré.    
Na základ� níže uvedené tabulky lze p�edpokládat, že trend snižování 
produkce OEEZ bude zachován a v evidenci odpad� se budou objevovat 
pouze poškozené OEEZ, které nebudou kolektivními systémy p�ijaty.  

Evidovaná produkce [t/rok] Elektroodpad  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

200121 313,5 109,9 97,3 30,0 14,3 7,8 5,9 3,7 
200123 315,3 359,1 365,9 260,1 45,7 15,3 12,9 16,5 
200135 276,9 360,0 418,0 128,8 191,7 30,1 17,0 35,1 
200136 61,8 59,4 80,8 62,5 84,5 50,5 34,4 75,5 

Vy�azené za�ízení, které jsou sbírány cestou zp�tného odb�ru, již nejsou 
evidovány jako odpad. Stávají se odpadem, až když dorazí do 
zpracovatelského za�ízení. Evidence o zp�tném odb�ru je pak hlášena 
p�ímo na MŽP (resp. CENII). Pokles evidovaných odpad� v posledních 
letech proto neznamená snížení množství jejich sb�ru, ale signalizuje 
úsp�šnost zp�tného odb�ru.  
Kolektivní systém (2010) Zp�tn� odebrané EEZ (t) 
ASEKOL s.r.o.    (sk. 3, 4, 7, 8, 10) 1 093,0 
EKOLAMP s.r.o. (sk. 5) 44,0 
ELEKTROWIN a.s. (sk. 1, 2, 6) 1 060,0 

 
Na území kraje bylo v rámci zp�tného odb�ru celkem vysbíráno 2 197,0 t 
vy�azených elektroza�ízení, což �iní 4,3 kg na obyvatele.   

* Sm�rnice EPaR 2002/96/ES o odpadních elektronických a elektrických za�ízeních. 
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2.3.4.12 Zdravotnické odpady 
 
�íslo cíle 3.1.4.12.I 
Název cíle Spalovat odpady ze zdravotnictví a veterinární pé�e (mimo 180110)  

Indikátor Podíl spálených odpad� ze zdravotnictví a veterinární pé�e ze vznikajících 
odpad� ze zdravotnictví a veterinární pé�e 

Cílová hodnota 100% hmotnosti do 31.12.2005 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20)  

P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

V roce 2010 bylo dle evidence vyprodukováno 1477,01  t odpad� 
ze zdravotnictví a veterinární pé�e.  
 
Ve spalovnách nacházejících se na území kraje bylo v roce 2010 spáleno 
1 467,98 t odpad� ze zdravotnictví a veterinární pé�e. To znamená, že ve 
spalovnách na území kraje bylo spáleno  99,4 % produkovaných odpad� ze 
zdravotnictví a veterinární pé�e. Veškeré ostatní vyprodukované odpady 
byly p�edány mimo kraj a dá se p�edpokládat, že byly taktéž spáleny ve 
spalovnách. 
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2.3.5  Zásady pro vytvá�ení jednotné a p�im��ené sít� za�ízení k nakládání s odpady 
 
Zdroje použité 
k hodnocení Krajský informa�ní systém o odpadech; POH p�vodc� 

Stav pln�ní  Nehodnoceno 

Komentá� 

V roce 2008 byla zpracována Variantní studie proveditelnosti pro napln�ní 
Plánu odpadového hospodá�ství kraje Vyso�ina. Studie p�edkládá �adu 
doporu�ení vedoucích k napln�ní cíl�, stanovených v POH kraje Vyso�ina, 
jejichž pln�ní se neda�í.  

Na základ� odborné studie proto rada kraje rozhodla o zahájení p�ípravy 
Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vyso�ina, který 
zabezpe�í lepší využívání potenciálu skrytého v odpadech. V jeho rámci 
bude nezbytné pokra�ovat v podpo�e materiálového využití odpad�, 
zvyšovat komfort t�íd�ní pro ob�any, budovat za�ízení na zpracování 
bioodpad� – kompostárny a bioplynové stanice.  

Na webových stránkách kraje Vyso�ina byl spušt�n portál s názvem 
Integrovaný systém nakládání s odpadem v kraji Vyso�ina (ISNOV). 
Protože se jedná o citlivou problematiku, která se dotýká prakticky 
každého ob�ana kraje Vyso�ina, chce kraj Vyso�ina postupovat b�hem 
celé doby p�ípravy ISNOV zcela otev�en�, pr�b�žn� informovat o všech 
krocích a vést diskusi s ve�ejností i odborníky. 
 
V první polovin� roku 2010 zastupitelstvo kraje a 15 m�st s rozší�enou 
p�sobností projednala a schválila návrh smlouvy o spolupráci na p�íprav� 
ISNOV, která byla slavnostn� podepsána dne 1. �ervna 2010 na Krajském 
ú�adu kraje Vyso�ina. Následovalo vytvo�ení �ídící rady, tvo�ené zástupci 
všech smluvních stran a bylo vypsáno výb�rové �ízení na zpracovatele 
podrobných analýz a záv�re�né studie, která doporu�í reálné varianty 
ISNOV. Jako zpracovatel dokumentace k projektu ISNOV byla vybrána 
spole�nost FITE a.s., Výstavní 2224/8, Ostrava-Mariánské Hory 709 51. 
Dokumentace je složena z analytické �ásti, návrhové �ásti a sm�rné �ásti. 
Na portálu ISNOV byla dne 6.9.2011 zve�ejn�na analytická a návrhová 
�ást ISNOV. Analytická �ást mapuje stávající stav odpadového 
hospodá�ství v kraji. Návrhová �ást p�edstavuje vý�et variantních �ešení 
klí�ového problému integrovaného systému, jímž je nakládání se sm�sným 
komunálním odpadem, v�etn� výstavby za�ízení pro energetické využití 
odpadu v Kraji Vyso�ina. Variantní �ešení byly p�edloženy �ídícímu 
výboru ISNOV (složenému ze zástupc� kraje a obcí), který rozhodl pro 
pokra�ování prací na variant� 1 - Výstavby za�ízení na p�ímé energetické 
využívání v Kraji Vyso�ina o kapacit� 100- 150 kT. S ohledem na 
kapacitu za�ízení a odbyt tepla byly vytipovány lokality Jihlava a Ž�ár nad 
Sázavou. Dále bude vypracována sm�rná �ást, ve které budou ob� 
navržené lokality porovnávány.    
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2.3.6 Podíl využívaných odpad�  
 
�íslo cíle 3.1.6.I 
Název cíle Zvýšit využívání odpad� s up�ednostn�ním recyklace 
Indikátor Podíl využitých odpad� ze vznikajících odpad�  
Cílová hodnota 55% do roku 2012  

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Z celkové produkce 857,06 tis. t odpad� v roce 2010 bylo v kraji Vyso�ina 
dle metodiky pro rok 2010 využito (R1 až R12, N1, N2, N8, N10 až N13, 
N15) 40,12 % produkovaných odpad� a 24,47 % jich bylo skládkováno 
(D1, D5, D12).     

Nakládání 
[%] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

využití 22,38 23,96 24,48 24,34 38,38 42,14 40,12 
skládkování 9,90 16,67 15,75 25,49 29,05 31,03 24,47 
spalování                
(D10) 0,03 2,22 3,00 0,20 0,22 0,23 0,20 
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2.3.7 Podíl odpad� ukládaných na skládku  
 
�íslo cíle 3.1.7.I 
Název cíle Omezovat odstra�ování odpad� skládkováním  
Indikátor Podíl odpad� ukládaných na skládky 

Cílová hodnota O 20% hmotnosti do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem 
dalšího postupného snižování 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20, 21, 23)  

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20, 21, 23) 

Stav pln�ní cíle Cíl není pln�n 

Komentá� 

V roce 2000 bylo na území kraje skládkováno extrémn� málo odpad� (viz 
níže uvedená tabulka). 
 

Nakládání 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Produkce 
(1000 t) 1 511 1 804 1 539 1 730 1 507 1 644 

Skládkování D1 
(1000 t) 170  126  404  159  225 163 

% 11,25 6,98 26,25 9,21 14,96 9,90 
 

Nakládání 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Produkce 
(1000 t) 1 104 1 272 875 778 743 857 

Skládkování D1  
(1000 t) 184 200 223 226 231 210 

% 16,67 15,75 25,49 29,05 31,03 24,47 
 
P�i zanedbání nárazových výkyv� z let 2001 a 2003 lze konstatovat, že 
množství skládkovaných odpad� od roku 1999 do roku 2009 postupn� 
nar�stalo a v roce 2010 došlo k mírnému poklesu.   
V roce 2000 bylo zaskládkováno velmi nízké množství odpad�, proto 
dosáhnout snížení množství skládkovaných odpad� o 20% hm. ve srovnání 
s rokem 2000 se jeví v tuto chvíli jako nereálné. Do budoucna bude nutné 
podpo�it veškeré aktivity vedoucí k lepšímu využívání všech 
produkovaných odpad�. 
 

Nejv�tší položku skládkovaného odpadu tvo�il v roce 2010 sm�sný 
komunální odpad (SKO) o celkovém množství 121,9 tis. t odpad� tj. 
58,0 % z celkového množství skládkovaných odpad�.  
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�íslo cíle 3.1.7.II 
Název cíle Snížit skládkování kal� �OV  
Indikátor Podíl skládkovaných kal� �OV 
Cílová hodnota max. 20% do roku 2010, 10% do roku 2013 

Zdroje dat 
Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., p�. 21); evidence Program� použití kal� 
na zem�d�lskou p�du (Vyhl. 382/2001 Sb., §5) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., p�. 21); 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Na území kraje bylo v roce 2010 vyprodukováno dle evidence 7 053,7 t 
�istírenských kal�. Následn� bylo v roce 2010 p�edáno p�vodci kraje 
Vyso�ina k využití na zem�d�lské p�d� 9 320,8 t a 1 593,5 t kal� bylo 
kompostováno. 
Dle evidence odpad�, nebyl na území kraje skládkován žádný �istírenský 
kal.   
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�íslo cíle 3.1.7.III 
Název cíle Snížit skládkování kompostovatelných a spalitelných odpad�  
Indikátor Podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpad�  
Cílová hodnota Není kvantifikace  

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20, 21, 23)  

P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20, 21, 23) 

Stav pln�ní cíle Cíl není pln�n 

Komentá� 

Podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpad� 
z celkového množství skládkovaných odpad� v posledním roce mírn� 
poklesl, ve srovnání s rokem 2002 avšak podíl na celkovém množství 
skládkovaných odpad� vzrostl o 9,6 %.  
 

Skládkování (t) 2002 2003 2004 2005 2006 
Celkové 159 299 225 375 162 788 184 058 200 390 
Kompostovatelné 
a spalitelné 94 016 142 432 112 863 143 049 153 680 

podíl (%) 59,0 63,2 69,3 77,7 76,7 
 

Skládkování (t) 2007 2008 2009 2010 
Celkové 223 045 225 878 230 627 209 723 
Kompostovatelné 
a spalitelné 157 294 170 138 161 533 143 794 

podíl (%) 70,5 75,3 70,0 68,6 
 
V roce 2010 došlo k mírnému poklesu množství skládkovaných 
kompostovatelných a spalitelných odpad�. Oproti roku 2009 bylo 
zaskládkováno o necelých 18 tis. t mén� t�chto odpad�. Dlouhodob� se ale 
podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných na celkovém 
množství skládkovaných odpad� pohybuje okolo 70 % hm. 
 
Stále více se da�í využívat odpady z tepelných proces� a také stavební 
odpady, které již nejsou skládkovány. Množství skládkovaných odpad� 
v posledním sledovaném roce mírn� kleslo. Hlavním sládkovaným 
odpadem je sm�sný komunální odpad.    
 
Jedním z možných krok� ke snížení skládkování t�chto odpad� 
je postupné zavád�ní odd�leného sb�ru bioodpad� a to, jak pomocí 
propagace domácích kompostér�, tak postupným zavád�ním odd�leného 
sb�ru bioodpad� p�ímo od ob�an�. Razantním �ešením by bylo 
vybudování vhodných za�ízení na využití t�chto odpad�. �ást t�chto 
odpad� se dá po vyt�íd�ní kompostovat, p�i�emž všechny tyto odpady lze 
energeticky využít. 
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2.3.8  Staré zát�že území a odpadové hospodá�ství kraje v mimo�ádných situacích  
 
�íslo cíle 3.1.8.I 

Název cíle 
Identifikovat, evidovat a prozkoumat všechny druhy starých zát�ží na 
základ� aktivní prospekce, v�etn� kategorizace objektivními 
metodami  

Indikátor Podíl evidovaných starých zát�ží  
Cílová hodnota 100% do roku 2005 
Zdroje dat Existující databáze SEZ a aktualiza�ní pr�zkum 
P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení Evidence krajského ú�adu 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n s výhradami 

Komentá� 

Jedním z nejv�tších problém� na území kraje Vyso�ina z hlediska 
ohrožení životního prost�edí jsou staré ekologické zát�že. Na území kraje 
se nacházejí desítky starých ekologických zát�ží a kontaminovaných míst 
charakteru starých skládek a pr�myslových objekt�. Nejzávažn�jší jsou 
situace starých zát�ží v okresech Pelh�imov a T�ebí�, které navíc nebyly 
dosud sanovány.  
 
V sou�asné dob� eviduje tyto zát�že �eská informa�ní agentura životního 
prost�edí – CENIA, která seznamy zát�ží dopl�uje a zjiš�uje jejich aktuální 
stav.      
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�íslo cíle 3.1.8.II 
Název cíle Sanace starých zát�ží  
Indikátor Podíl sanovaných starých zát�ží ze všech starých zát�ží  
Cílová hodnota 100% do roku 2015 
Zdroje dat Existující databáze SEZ a aktualiza�ní pr�zkum 
P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Databáze MŽP, SFŽP, evidence krajského ú�adu, údaje s ORP a údaje 
z obcí. 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n s výhradami 

Komentá� 

Problematickou oblastí z hlediska starých zát�ží a �erných skládek jsou pro kraj 
Vyso�ina skládky nebezpe�ného odpadu.  
Mezi nejvýznamn�jší ekologické zát�že pat�í skládka u obce Poz�átky. Podle 
ministerstva pr�myslu a obchodu mají jen okamžitá havarijní opat�ení na skládce 
stát 17 milion� korun. V pr�b�hu roku 2010 zde zapo�aly sana�ní práce, které by 
m�ly být dokon�eny v roce 2012. 
Menší �ást ekologických zát�ží tvo�í na Vyso�in� brownfieldy. Podle studie 
agentury CzechInvest je na Vyso�in� v�tšina z nich k nalezení spíše v malých 
obcích a jen u p�ibližn� t�iceti procent lze p�edpokládat ekologickou zát�ž. 
Sanace starých zát�ží (starých skládek) je finan�n� velmi náro�ný proces, a proto 
jsou využívány finan�ní prost�edky z Opera�ního programu Životní prost�edí. 
Tento program zašti�uje Státní fond Životního prost�edí �eské republiky, který 
vyhlašuje výzvy, v rámci kterých lze podávat žádosti o podporu na odstran�ní 
starých zát�ží.  
Do budoucna bude vhodné maximáln� informovat a následn� podpo�it obce kraje, 
na jejichž území se staré zát�že nacházejí, za ú�elem p�ípravy a zpracování 
a podání žádostí o podporu na odstran�ní starých zát�ží do OPŽP. 
 

Zdroj dat: Profil kraje Vyso�ina, KÚ kraje Vyso�ina  
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�íslo cíle 3.1.8.III 

Název cíle 
Ochrana životního prost�edí a zamezení environmentálních škod 
v dob� mimo�ádných situací a zamezení nezákonného zbavování se 
odpadu 

Indikátor Podíl zákonn� zbavovaných odpad�  
Cílová hodnota Veškeré vznikající odpady 
Zdroje dat Evidence krizových štáb� 
P�vod indikátoru POH KV 
Zdroje použité 
k hodnocení Databáze krajského ú�adu, evidence krizových štáb�. 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 
Je zpracován krizový plán kraje, který ur�uje jak postupovat v p�ípad� 
mimo�ádných situací. Krizový plán je pr�b�žn� aktualizován. Jednotliví 
p�vodci mají zpracovány p�ípadn� zpracovávají vlastní havarijní plány. 
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3 Výsledky vyhodnocení        
 
 
3.1     Souhrnné hodnocení  
 

K vyhodnocení pln�ní cíl� POH byla použita dostupná data a informace o produkci 
a zp�sobech nakládání s odpady na území kraje Vyso�ina. Vzhledem k chybovosti v evidenci 
byla provedena korekce získaných údaj� a z�ejmé chyby po konzultaci s pracovníky ORP 
opraveny. �ást údaj� nutných pro plnohodnotné vyhodnocení n�kterých indikátor� na úrovni 
kraje nebyla k dispozici. Jedná se p�edevším o data o zp�tném odb�ru vybraných výrobk�. 
Takovéto indikátory nebyly pak vyhodnocovány.           

U každého indikátoru je vyhodnocení uvedeno formou slovního komentá�e, pokud bylo 
možné vyhodnotit indikátor i �íselnou hodnotou je uvedena i tato �íselná hodnota, pokud 
nebylo možné indikátor vyhodnotit je uvedeno, z jakého d�vodu nebylo vyhodnocení  
provedeno. 

V tomto vyhodnocení byla soustava indikátor� pro rok 2010 vyhodnocena na základ� 
Zpracování matematického vyjád�ení výpo�tu „Soustavy indikátor� OH“ v souladu 
s vyhláškou �. 351/2008 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Oproti matematickému vyjád�ení pro 
vyhodnocení „Soustavy indikátor� OH“ pro rok 2009 nedošlo k výrazným zm�nám.  

Celková produkce odpad� v kraji Vyso�ina má obecn� od roku 2002 klesající charakter 
(vyjma roku 2010, kdy došlo k mírnému nár�stu). V roce 2010 dosáhla celková produkce 
odpad� hodnoty 857,1 tis. t odpad�. Z vyhodnocení pln�ní cíl� POH kraje Vyso�ina je patrná 
zvyšující se míra využívání n�kterých odpad�. Na druhé stran� se až do roku 2009 zvyšoval 
podíl odpad� odstran�ných skládkováním, v roce 2010 tato hodnota mírn� klesla. Produkce 
komunálních odpad� dosáhla v roce 2010 hodnoty 214,96 tis. t odpad� a na celkové produkci 
odpad� se podílí m�rou 25,1 %. V p�epo�tu na 1 obyvatele bylo v roce 2010 vyprodukováno 
tém�� 418 kg komunálních odpad�, což je hodnota mírn� vyšší než je celorepublikový 
pr�m�r.  

Vzhledem k dlouhodobému nepln�ní n�kterých cíl� POH kraje Vyso�ina, byla v  roce 2008  
zpracována Variantní studie proveditelnosti pro napln�ní Plánu odpadového hospodá�ství 
kraje Vyso�ina. Záv�ry studie potvrdily, že je nezbytné v kraji Vyso�ina rozvíjet využívání 
separovan� sbíraných BRO ve stávajících aerobních kompostárnách a p�ipravovaných 
bioplynových stanicích s paralelním budováním integrovaných systém� na celou skupinu 
komunálních odpad�. 	ešení povinností daných POH KV není možno uskute�nit bez 
energetického využití SKO jako nedílné sou�ásti integrovaného systému nakládání s odpady. 

V roce 2009 byl zastupitelstvu kraje p�edložen návrh spolupráce kraje s obcemi v oblasti 
nakládání s komunálními odpady k �ešení úkol�, které jsou uloženy Plánem odpadového 
hospodá�ství. Zastupitelstvo kraje p�ijalo upravený návrh usnesení. V první fázi spolupráce na 
p�íprav� projektu ISNOV kraj jednal s 15 m�sty - obcemi s rozší�enou p�sobností (ORP) 
a dne 1. �ervna 2010 byla podepsána smlouva o spolupráci (smlouva je otev�ená a m�že 
p�istoupit jakákoli z dalších obcí kraje, pokud bude mít zájem aktivn� se podílet na p�íprav� 
projektu ISNOV a ovlivn�ní zp�sobu nakládání s odpady v kraji a ve své obci). 
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Po podepsání smlouvy následovalo vytvo�ení �ídící rady, tvo�ené zástupci všech smluvních 
stran a bylo vypsáno výb�rové �ízení na zpracovatele podrobných analýz a záv�re�né studie, 
která doporu�í reálné varianty ISNOV. Jako zpracovatel dokumentace k projektu ISNOV byla 
vybrána spole�nost FITE a.s. Dokumentace je složena z analytické �ásti, návrhové �ásti 
a sm�rné �ásti. Na portálu ISNOV byla dne 6.9.2011 zve�ejn�na analytická a návrhová �ást 
ISNOV. Analytická �ást mapuje stávající stav odpadového hospodá�ství v kraji. Návrhová 
�ást p�edstavuje vý�et variantních �ešení klí�ového problému integrovaného systému, jímž je 
nakládání se sm�sným komunálním odpadem, v�etn� výstavby za�ízení pro energetické 
využití odpadu v Kraji Vyso�ina. Variantní �ešení byly p�edloženy �ídícímu výboru ISNOV 
(složenému ze zástupc� kraje a obcí), který rozhodl pro pokra�ování prací na variant� 1 - 
Výstavby za�ízení na p�ímé energetické využívání v Kraji Vyso�ina o kapacit� 100- 150 kT. 
S ohledem na kapacitu za�ízení a odbyt tepla byly vytipovány lokality Jihlava a Ž�ár nad 
Sázavou. Dále bude vypracována sm�rná �ást, ve které budou ob� navržené lokality 
porovnávány.    

Ze strany p�vodc�, z hlediska nakládání s komunálními odpady a pln�ní cíl� POH, je  taktéž 
možná spolupráce se sousedními kraji (zejména Jiho�eským, Pardubickým, 
Jihomoravským) a za�ízeními, které jsou na jejich území provozována.  

Kraj Vyso�ina, jak z vlastních prost�edk�, tak ve spolupráci se spole�ností EKO-KOM  také 
podporuje rozvoj infrastruktury a technického vybavení území systémem grant� nap�íklad na 
rozší�ení sít� sb�rných nádob, na separované komodity a na rozší�ení sb�rných dvor�. Velká 
pozornost je také v�nována výchov� a vzd�lávání ob�an�. Na území kraje pobíhá 
ve spolupráci se spole�ností EKO-KOM mediální kampa� zam��ená na podporu separace 
odpad�.  

Pracovníci krajského ú�adu poskytují odbornou pomoc p�i zpracovávání žádostí o finan�ní 
podporu z evropských fond� pro projekty zam��ené na rozvoj území kraje Vyso�ina. Státní 
fond životního prost�edí, který zpravuje Opera�ní program životního prost�edí vyhlašuje 
výzvy na p�íjem žádostí do jednotlivých prioritních os. Seznam podpo�ených projekt� v kraji 
Vyso�ina v rámci Opera�ní program životního prost�edí je uveden v kapitola 4.3.3.    
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3.2  Pln�ní cíl� POH kraje Vyso�ina 
 

Krajský plán odpadového hospodá�ství kraje Vyso�ina v závazné �ásti stanovuje 
35 strategických cíl� a dále ur�uje zásady pro vytvá�ení jednotné a p�im��ené sít� za�ízení 
k nakládání s odpady.  
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Opat�ení k p�edcházení vzniku odpad�, 
omezování jejich množství a nebezpe�ných 
vlastností odpad� 

3     3 

Zásady pro nakládání s komunálními odpady 7  4 1 2  

Zásady pro nakládání s nebezpe�nými 
odpady 3  1   2 

Zásady pro nakládání s vybranými odpady 15  7   8 

Zásady pro vytvá�ení jednotné a p�im��ené 
sít� za�ízení k nakládání s odpady 0      

Podíl využívaných odpad� 1  1    
Podíl odpad� ukládaných na skládku 3  1  2  

Staré zát�že území a odpadové hospodá�ství 
kraje v mimo�ádných situacích 3  1 2   

Celkem 35  15 3 4 13 
 

Z 35 cíl� je 15 pln�no bez výhrad, 3 s výhradami a pln�ní 4 cíl� se neda�í v�bec. T�ináct cíl� 
nebylo hodnoceno, jelikož na úrovni kraje není dostatek informací pro jejich p�esné 
vyhodnocení. Jedná se p�edevším o údaje o zp�tném odb�ru vybraných výrobk�.  

 

Z vyhodnocení POH KV je z�ejmé, že dlouhodob� nejsou pln�ny závazné cíle zejména 
v oblasti nakládání s komunálními odpady. Jedná se o cíle: 

� 3.1.2.IV - Zvýšit materiálové využívání komunálních odpad�. 

� 3.1.2.V  - Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpad�   

                       uložených na skládky. 

� 3.1.7.I  -   Omezovat odstra�ování odpad� skládkováním. 

� 3.1.7.III -  Snížit skládkování kompostovatelných a spalitelných odpad�. 
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Cíl �íslo: 3.1.2.IV - Zvýšit materiálové využívání komunálních odpad� 

V roce 2010 došlo k mírnému nár�stu procenta materiálového využití komunálních odpad� 
a to z hodnoty 16,7 % v roce 2009 na 17,7 % produkovaných odpad�. P�i sou�asném vývoji 
se jeví cílová hodnota 50 % materiálového využití komunálních odpad� jako velmi 
ambiciózní a tudíž t�žko splnitelná. Bylo by vhodné na úrovni MŽP p�ezkoumat reálnost 
spln�ní tohoto cíle, avšak jak je známo cíl vychází z požadavk� Evropské unie na zvyšování 
míry využití odpad�.  

Na základ� odborné studie rozhodla Rada kraje Vyso�ina o zahájení p�ípravy Integrovaného 
systému nakládání s odpady v kraji Vyso�ina (dále jen ISNOV), který zabezpe�í lepší 
využívání potenciálu skrytého v odpadech. Kraj bude dále pokra�ovat v podpo�e 
materiálového využití odpad�, zvyšovat komfort t�íd�ní pro ob�any, budovat za�ízení na 
zpracování bioodpad� – kompostárny a bioplynové stanice. 

Další slabé místo, na které bude vhodné se zam��it je ve skládkování všech odd�len� 
sesbíraných objemných odpad�. Do budoucna bude vhodné v rámci informa�ních kampaní 
ob�any informovat o tom, co do objemných odpad� nepat�í. Dále bude vhodné za�ít uvažovat 
o dot�í�ování již sesbíraných objemných odpad�, nap�íklad v rámci ve�ejn� prosp�šných 
prací. 

 

Cíl �íslo 3.1.2.V: Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpad�                       
uložených na skládky. 

V roce 2010 bylo v p�epo�tu na jednoho obyvatele uloženo na skládky 125,4 kg BRKO, což 
je mén� než tomu bylo v p�edchozích letech. Nicmén� je stanoveno, že v roce 2010 je limit 
pro ukládání BRKO na skládky 112 kg na obyvatele. Tento limit byl v roce 2010 p�ekro�en 
o cca 13 kg na obyvatele. Do budoucna bude nutno podpo�it odd�lený sb�r BRKO a také 
doporu�it MŽP p�ezkoumání procentuálního množství BRKO ve sm�sném komunálním 
odpadu po zavedení odd�leného sb�ru BRKO. Další možností vedoucí k pln�ní cíle je 
výstavba za�ízení na využití sm�sného komunálního odpadu, který je v sou�asné dob� pln� 
skládkován. V roce 2008 byla zpracována Variantní studie proveditelnosti pro napln�ní Plánu 
odpadového hospodá�ství kraje Vyso�ina. Studie doporu�uje postupy vedoucí k napln�ní cíl�, 
stanovených v POH kraje Vyso�ina, jejichž pln�ní se neda�í a to p�edevším snížení 
skládkování BRKO 

 

3.1.7.I  -   Omezovat odstra�ování odpad� skládkováním 

3.1.7.III -  Snížit skládkování kompostovatelných a spalitelných odpad� 

V�bec se neda�í plnit cíle týkající se omezení skládkování odpad� �íslo 3.1.7.I Omezovat 
odstra�ování odpad� skládkováním a cíl �íslo 3.1.7.III Snížit skládkování kompostovatelných 
a spalitelných odpad�.  

Pokud bychom množství skládkovaných odpad� v roce 2010 srovnali s referen�ním rokem 
2000, bylo v roce 2010 zaskládkováno o 84 tis. t odpadu více, tedy o 67 % více. 
Z dlouhodobého vývoje je patrné, že absolutní množství skládkovaných odpad� stále nar�stá. 
Hlavními odpady, kterých bylo skládkováno nejv�tší množství, jsou sm�sný komunální odpad 
(200301) a objemný odpad (200307), jejichž tém�� veškerá produkce byla uložena na 
skládky.  
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Posledním velkým problémem, jehož pln�ní je problematické, je �ešení starých zát�ží (starých 
skládek). 	ada ekologických zát�ží na území kraje z�stává ne�ešena p�edevším tam, kde 
náklady na sanaci p�esahují cenu vlastních nemovitostí, nejsou vyjasn�na vlastnická práva 
nebo kde p�evod nemovitosti na nové vlastníky nebyl vázán na povinnost provedení sanace.     
V sou�asné dob� eviduje staré zát�že �eská informa�ní agentura životního prost�edí – CENIA, 
která seznamy zát�ží dopl�uje a zjiš�uje jejich aktuální stav.      
SFŽP �R spravuje Opera�ní program Životní prost�edí v rámci kterého je možno žádat 
o podporu na odstran�ní t�chto zát�ží. V pr�b�hu p�íštího roku se p�edpokládá vyhlášení další 
výzvy tohoto programu. Proto bude vhodné op�tovn� o této možnosti informovat obce 
a m�sta kraje a následn� maximáln� podpo�it obce, na jejichž území se staré zát�že nacházejí, 
za ú�elem p�ípravy, zpracování a podání žádostí o podporu na odstran�ní starých zát�ží do 
OPŽP. 
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4    P�ílohy  
 
4.1      Seznam zkratek 
 

Zkratka Text 
BAT Nejlepší dostupné technologie z hlediska životního prost�edí  
BRKO Biologicky rozložitelné komunální odpady 
BRO Biologicky rozložitelný odpad 
CP Clean production (�istá produkce) 
�OV �istírna odpadních vod 
�R �eská republika 
�SÚ �eský statistický ústav 
EMS/EMAS Systémy environmentálního �ízení 
EU/ES Evropská unie/spole�enství 
EVVO Environmentální vzd�lávání, výchova a osv�ta 
HDP Hrubý domácí produkt 
ISO Mezinárodní organizace pro standardizaci 
ISOH Informa�ní systém o odpadech (�eský ekologický ústav) 
KO Komunální odpad 
KÚ Krajský ú�ad 
MŽP Ministerstvo životního prost�edí 
NO  Nebezpe�né odpady 
OEEZ Odpadní elektronická a elektrická za�ízení 
OH Odpadové hospodá�ství 
OO Ostatní odpady 
OPŽP Opera�ní program životní prost�edí 
PCB Polychlorované bifenyly 
PET Polyetylén - tereftalát  
POH Plán odpadového hospodá�ství 
POH �R Plán odpadového hospodá�ství �eské Republiky 
POH KV Plán odpadového hospodá�ství  kraje Vyso�ina 
SFŽP �R Státní fond životního prost�edí �eské republiky 
SKO Sm�sný komunální odpad 
ŽP Životní prost�edí 
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4.2      Tabulka kód� nakládání s odpady 
 

V následující tabulce jsou popsány zp�soby nakládání s odpady dle vyhlášky 
�. 383/2001 Sb. 

 
P�vod odpad� Kód 

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) A00 
Odpad p�evzatý od p�vodce jiné oprávn�né osoby (sb�r, výkup, shromaždování), 
nebo jiné provozovny B00 

Množství odpadu p�evedené z minulého roku (z�statek na skladu k 1.1. 
vykazovaného roku) C00 

  
Zp�sob nakládání s odpady Kód 

  
Využívání odpad�  
Využití odpadu zp�sobem obdobným jako paliva nebo jiným zp�sobem k výrob� 
energie R1 

Získání /regenerace rozpoušt�del R2 
Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpoušt�dla 
(v�etn� kompostování a dalších biologických proces�) R3 

Recyklace/znovuzískání kov� a kovových slou�enin R4 
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiál� R5 
Regenerace kyselin nebo zásad R6 
Obnova látek používaných ke snižování zne�išt�ní R7 
Získání složek katalyzátor�  R8 
Rafinace použitých olej� nebo jiný zp�sob op�tného použití olej� R9 
Aplikace do p�dy, která je p�ínosem pro zem�d�lství nebo zlepšuje ekologii R10 
Využití odpad�, které vznikly aplikací n�kterého z postup� uvedených pod 
ozna�ením R1 až R10 R11 

Úprava odpad� k aplikaci n�kterého z postup� uvedených pod ozna�ením R1 až 
R11 R12 

Skladování materiál� p�ed aplikací n�kterého z postup� uvedených pod ozna�ením 
R1 až R12 (s výjimkou do�asného skladování na míst� vzniku p�ed sb�rem)  R13 

  
Odstra�ování odpad�  

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (nap�. skládkování apod.) D1 
Úprava p�dními procesy (nap�. biologický rozklad kapalných odpad� �i kal� 
v p�d� apod.) D2 

Hlubinná injektáž (nap�. injektáž �erpatelných kapalných odpad� do vrt�, solných 
komor nebo prostor p�írodního p�vodu apod.) D3 

Ukládání do povrchových nádrží (nap�. vypoušt�ní kapalných odpad� nebo kal� do 
prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) D4 

Ukládání do speciáln� technicky provedených skládek (nap�. ukládání do 
odd�lených, ut�sn�ných, zav�ených prostor izolovaných navzájem i od okolního 
prost�edí apod.) 

D5 

Biologická úprava jinde v této p�íloze nespecifikovaná, 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 

D8 
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Fyzikáln�-chemická úprava jinde v této p�íloze nespecifikovaná, 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 (nap�. odpa�ování, sušení, kalcinace) 

D9 

Spalování na pevnin� D10 
Kone�né �i trvalé uložení (nap�. ukládání v kontejnerech do dol�) D12 
Úprava složení nebo smíšení  odpad� p�ed jejich odstran�ním n�kterým z postup� 
uvedených pod ozna�ením D1 až D12 D13 

Úprava jiných vlastností odpad� (krom� úpravy zahrnuté do D13) p�ed jejich 
odstran�ním n�kterým z postup� uvedených pod ozna�ením D1 až D13 D14 

Skladování odpad� p�ed jejich odstran�ním n�kterým z postup� uvedených pod 
ozna�ením D1 až D14 (s výjimkou do�asného skladování na míst� vzniku odpadu 
p�ed shromážd�ním pot�ebného množství) 

D15 

  
Ostatní  
Využití odpad�  na terénní úpravy apod. N1 
P�edání kal� �OV k použití na zem�d�lské p�d� N2 
P�edání jiné oprávn�né osob� (krom� p�epravce, dopravce) nebo jiné provozovn� N3 
Z�statek na skladu k 31. 12. vykazovaného  roku N5 
P�eshrani�ní doprava odpadu z �lenského státu EU do �R N6 
P�eshrani�ní doprava odpadu do �lenského státu EU z �R N7 
P�edání (díl�, odpad�) pro op�tovné použití N8 
Zpracování autovraku N9 
Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) N10 
Využití odpadu na rekultivace skládek N11 
Ukládání odpad� jako technologický materiál na zajišt�ní skládky  N12 
Kompostování N13 
Biologická dekontaminace N14 
Protektorování pneumatik N15 
Dovoz odpadu ze státu, který není �lenským státem EU N16 
Vývoz odpadu ze státu, který není �lenským státem EU N17 
Zpracování elektroodpadu N18 
P�evzetí zp�tn� odebraných n�kterých výrobk� nebo elektroza�ízení N30 
Odpad po úprav�, pokud nedošlo ke zm�n� katalogového �ísla N40 
Inventurní rozdíl – vyrovnání nedostatku odpadu N50 
Inventurní rozdíl – vyrovnání p�ebytku odpadu N53 
Staré zát�že, živelné pohromy, �erné skládky apod. N60 
Staré zát�že, živelné pohromy, �erné skládky apod. N63 
 
Pozn.: V tabulce nejsou použity kódy t�ch zp�sob�, které jsou v �R zakázány nebo nep�ichází v úvahu. 
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4.3 P�ehled a vyhodnocení program� p�ispívajících k napl�ování cíl� Plánu 
odpadového hospodá�ství kraje Vyso�ina 

 
4.3.1 Projekt kraje Vyso�ina se spole�nost EKO-KOM, a.s. „Intenzifikace odd�leného 

sb�ru a zajišt�ní využití komunálních odpad� v�etn� jejich obalové složky pro 
rok 2010“ 

 
Hlavním cílem projektu byla podpora funk�ního a efektivního systému odd�leného sb�ru 
obalových komunálních odpad�, která umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového 
hospodá�ství kraje Vyso�ina a cíle stanovené pro sdružené pln�ní zajiš�ované autorizovanou 
obalovou spole�ností EKO-KOM, a. s. dle zákona o obalech. 
 
Díl�í aktivity: 

Krajská komunika�ní kampa�   

KKK byla zam��ena na informování a ovliv�ování cílových skupin ve�ejnosti i obcí s cílem 
zlepšit kvalitu všech využitelných složek komunálního odpadu a vychází z doporu�ení 
plynoucích z pr�zkumu ve�ejného mín�ní „Postoje obyvatel kraje Vyso�ina“, z pr�zkumu 
ve�ejného mín�ní na st�edních školách kraje Vyso�ina, z krajské komunika�ní kampan� pro 
rok 2008 a ze zkušeností z její realizace.  
Realizátorem se stala Agentura Dobrý den, s.r.o. 
Slavnostní ukon�ení KKK spolu s vyhlášením vít�z� sout�že obcí prob�hlo na za�átku 
prosince za ú�asti zástupc� obou smluvních stran. 
Díl�í cíl financovala spole�nost EKO-KOM, a.s.  

 

Technická podpora do obcí  

Spole�nost EKO-KOM, a.s. zakoupila a p�edala 446 ks nádob do 135 obcí. Jednalo 
se p�edevším o nádoby na komodity papír a sklo bílé, výjime�n� se v n�kterých svozových 
oblastech n�kterým obcím doplnily i nádoby na plasty a sklo barevné. Svozové oblasti, které 
byly podpo�eny: SMJ, TS Velké Mezi�í�í, AVE KS T�ebí�, TSMB, SOMPO, .A.S.A. Da�ice, 
TS Velká Bíteš, TS Nové M�sto na Morav�, ODAS, m�sto Sv�tlá nad Sázavou, m�sto Lede� 
nad Sázavou a ESKO-T. 
Díl�í cíl financovala spole�nost EKO-KOM, a.s.  

 

Vyhlášení a realizace sout�že obcí „My t�ídíme nejlépe 2010“  

Aktivní ú�ast v systému odd�leného sb�ru využitelných složek komunálních odpad� všech 
obcí kraje zapojených do systému Ekokom zhodnotila sout�ž obcí za období IV. 2009 – III. 
2010. 
V letošním ro�níku byla �áste�n� pozm�n�na kritéria „Hlavní“ sout�že obcí, jedná se o posun 
od hodnocení množství vyt�íd�ného odpadu k hodnocení efektivity sb�ru. Sout�ž skon�ila 30. 
zá�í 2010. Kritéria hodnocení díl�ích sout�ží „Dopl�ková“ a „Vedlejší“ z�stala stejná jako 
v ro�níku 2009. 
Spole�nost Agentura Dobrý den, s.r.o. byla vybrána pro realizaci sout�že. Na stránkách 
www.tridime-vysocina.cz jsou zve�ejn�ny výsledky sout�že. Prezentace sout�že 
ve Zpravodaji a Novinách kraje. 
Díl�í cíl financoval kraj Vyso�ina, (v�etn� financování dopl�kové sout�že spol. Asekol 
ve výši 90 tis. K�). 
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Darovací smlouvy pro vít�ze sout�že obcí  

Motiva�ní finan�ní p�ísp�vek vít�zným obcím hlavní a vedlejší sout�že obcí pro odpadového 
hospodá�ství obce. 
Jednotlivé darovací smlouvy vít�z�m v každé ze 4 velikostních kategoriích obcí (podle po�tu 
obyvatel) schválila rada kraje svým usnesením po skon�ení sout�že v následujícím zp�sobem:  
1. místo v Hlavní sout�ži – darovací smlouva na 60 tis. K� 
2. místo v Hlavní sout�ži - darovací smlouva na 35 tis. K� 
3. místo v Hlavní sout�ži - darovací smlouva na 20 tis. K� 
1. místo ve Vedlejší sout�ži - darovací smlouva na 35 tis. K� 
Díl�í cíl financoval kraj Vyso�ina. 
 

Seminá� „Komunální odpady v praxi“  

Pro zastupitele a pracovníky v odpadovém hospodá�ství obcí s rozší�enou p�sobností, 
pov��ených obcí, zástupce svozových firem a technických služeb zrealizovala seminá� 
v Hrotovicích spole�nost ESKO-T s.r.o. z T�ebí�e, a to ve dnech 11. - 12. listopadu. Školení 
se zú�astnilo 54 zástupc� m�sta a obcí, 15 p�ednášejících a zástupc� partnerských stran. 
V programu odborného seminá�e zazn�ly informace o praktických zkušenostech s �ízením 
odpadového hospodá�ství v obci zejména s d�razem na p�edcházení vzniku odpad�, odd�lený 
sb�r využitelných složek komunálního odpadu i ve vazb� na svozové firmy; informace 
o krajské komunika�ní kampani a projektu. 
Díl�í cíl financoval kraj Vyso�ina. 
 

Pr�zkum ve�ejného mín�ní  

Spole�nost Markent s.r.o., Praha realizovala pr�zkum ve�ejného mín�ní „Postoje obyvatel 
kraje Vyso�ina k odpad�m“. Dotazníkové šet�ení prob�hlo b�hem m�síc� zá�í/�íjen. Dílo bylo 
na konci �íjna p�edáno. Záv�ry z pr�zkumu p�ednesl pan Remr, zástupce spole�nosti, 
v listopadu na seminá�i „Komunální odpady v praxi“. Jedno paré záv�re�né zprávy p�edáno 
spole�nosti EKO-KOM, a.s. 
Díl�í cíl financoval kraj Vyso�ina 
 
 

 



4.3.2 Seznam žádostí o podporu z OPŽP �R  
 

Na rozvoj odpadového hospodá�ství je možno získat podporu z Opera�ního programu Životní prost�edí, který zpravuje Státní fond životního 
prost�edí �eské republiky.  Soupis p�ijatých a podpo�ených žádostí v kraji Vyso�ina znázor�uje níže uvedená tabulka.      

 

Prioritní 
osa ID Název žadatele Název projektu Okres 

Celkové 
náklady 
projektu 

Uznatelné 
náklady 
projektu 

Dotace OPŽP Rok 
alokace 

4 1281008 

TECHNICKÉ A 
BYTOVÉ SLUŽBY  
SV
TLÁ NAD 
SÁZAVOU 

Svoz bioodpad� a separovaných složek 
komunálních odpad� ve Sv�tlé nad 
Sázavou 

Havlí�k�v 
Brod 12 062 940 10 052 450 9 047 205 2010 

4 1328304 Zden�k Brabec Mobilní za�ízení na recyklaci 
stavebních a demoli�ních odpad� 

Havlí�k�v 
Brod 17 453 038 14 544 198 12 790 500 2010 

4 1318840 Skládka tuhého 
komunálního odpadu 

Rozší�ení systému separace a svozu 
bílého skla T�ebí� 3 737 632 3 114 818 2 803 335 2010 

4 2373402 TSMB s.r.o. Dovybavení sb�rného dvora v 
Moravských Bud�jovicích T�ebí� 7 004 196 5 836 830 5 253 147 2010 

4 2380767 M
STYS 
MOHELNO Komunitní kompostárna Mohelno T�ebí� 1 423 600 1 396 080 1 256 472 2010 

4 2429728 Zem�d�lské družstvo  
Hrotovice, družstvo 

Využití stávajícího hnojišt� na farm� 
Hrotovice ke kompostování T�ebí� 3 526 800 2 000 000 1 800 000 2010 

4 2371179 Technické služby VM 
s.r.o. 

Nakládání s bioodpady ve Velkém 
Mezi�í�í 

Ž�ár nad 
Sázavou 10 490 808 8 723 000 7 850 700 2010 

4 1321129 OBEC 
ROUCHOVANY 

Dovybavení sb�rného dvora a svoz 
odpad� v obci Rouchovany T�ebí� 5 999 159 5 982 540 5 384 284 2010 

4 1213143 M
STO JEMNICE Výstavba kompostárny na území m�sta 
Jemnice T�ebí� 40 240 727 38 800 300 34 920 270 2010 

4 1224194 Ing. Jan Kope�ek Bioplynová stanice P�íložany T�ebí� 36 834 440 29 158 911 17 495 347 2010 
4 2369948 ESKO-T s.r.o. Nakládání s bioodpady na T�ebí�sku T�ebí� 6 897 120 5 727 600 5 154 840 2010 

4 2418057 Zem�d�lské družstvo 
Budišov Kompostárna Kamenná T�ebí� 2 560 800 1 900 000 1 710 000 2010 
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Prioritní 
osa ID Název žadatele Název projektu Okres 

Celkové 
náklady 
projektu 

Uznatelné 
náklady 
projektu 

Dotace OPŽP Rok 
alokace 

4 1248479 
M
STO BYST	ICE 
NAD 
PERNŠTEJNEM 

Komunální kompostárna m�sta Byst�ice 
nad Pernštejnem 

Ž�ár nad 
Sázavou 4 622 504 4 584 974 4 126 477 2010 

4 2369672 M�stys Nové Veselí Separace bioodpadu v m�stysi Nové 
Veselí 

Ž�ár nad 
Sázavou 1 007 971 986 610 887 949 2010 

4 2378329 TS služby s.r.o. Sb�r a svoz bioodpad� na Novom�stsku Ž�ár nad 
Sázavou 7 978 812 6 470 888 5 823 799 2010 

4 1284337 M
STO GOL��V 
JENÍKOV Kompostárna Gol��v Jeníkov Havlí�k�v 

Brod 9 203 416 8 992 082 8 092 874 2010 

4 2370245 M
STO CHOT
BO	 Komunitní kompostárna a systém svozu 
BRKO ve m�st� Chot�bo� 

Havlí�k�v 
Brod 7 732 202 7 732 202 6 958 982 2010 

4 2375095 
TECHNICKÁ A 
LESNÍ SPRÁVA 
CHOT
BO	 s.r.o. 

Technologie pro sb�r a svoz t�íd�ného 
odpadu spole�ností TECHNICKÁ A 
LESNÍ SPRÁVA CHOT
BO	 s.r.o. 

Havlí�k�v 
Brod 5 086 800 4 146 000 3 731 400 2010 

4 2372002 Mikroregion 
Dušejovsko Sb�rný dv�r Dušejov Jihlava 4 680 822 4 414 707 3 973 236 2010 

4 2372083 M�stys Luka nad 
Jihlavou 

Areál sb�rného dvora m�styse Luka nad 
Jihlavou Jihlava 25 978 928 23 285 767 20 957 190 2010 

4 2370440 M�sto Pelh�imov KOMPOSTÁRNA PELH	IMOV Pelh�imov 50 904 000 50 904 000 45 813 600 2010 
4 2376080 M�stys Božejov Sb�rný dv�r Božejov Pelh�imov 6 366 545 6 227 868 5 605 081 2010 

4 2378751 CMC Nám�š� a.s. Po�ízení techniky pro kompostárnu 
CMC Nám�š� T�ebí� 2 436 000 2 030 000 1 827 000 2010 

4 2370783 Miloslav Odvárka Zkvalitn�ní t�íd�ní a svozu odpadu na 
Ž�ársku 

Ž�ár nad 
Sázavou 7 044 100 5 575 000 5 017 500 2010 

4 2370955 M
STO VELKÁ 
BÍTEŠ 

Vybudování systému sb�rných míst ve 
Velké Bíteši 

Ž�ár nad 
Sázavou 3 531 911 3 531 911 3 178 719 2010 

4 2376662 TS m�sta a.s. Po�ízení speciálních kontejner� pro 
biologicky rozložitelný odpad 

Ž�ár nad 
Sázavou 1 700 461 1 407 987 1 267 188 2010 

4 1253495 M�sto Humpolec 
Sanace zemin a podzemních vod v 
areálu vojenských staveb v Humpolci, 
Hálkova ulice 

Pelh�imov 3 479 235 3 179 440 2 861 496 2010 
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Prioritní 
osa ID Název žadatele Název projektu Okres 

Celkové 
náklady 
projektu 

Uznatelné 
náklady 
projektu 

Dotace OPŽP Rok 
alokace 

4 1243436 DIAMO, státní podnik Sanace území ohroženého skládkou 
nebezpe�ného odpadu v Poz�átkách T�ebí� 594 421 455 484 885 373 436 396 836 2010 

4 2446147 
Svazek obcí 
mikroregionu 
Sv�telsko 

Analýza rizik vlivu skládek na 
podzemní vodu a na �eku Sázavu v 
okolí m�sta Sv�tlá nad Sázavou 

Havlí�k�v 
Brod 3 852 562 3 852 562 3 467 306 2010 

4 2393635 Obec Prose� 

Analýza rizik ohrožení 
vodohospodá�sky chrán�ného povodí 
Želivky vlivem skládky u obce Prose� u 
Humpolce 

Pelh�imov 1 736 266 1 736 266 1 562 639 2010 

4 2372154 
M
STO NOVÉ 
M
STO NA 
MORAV
 

Analýza rizik - Zich�v rybník, Nové 
M�sto na Morav� 

Ž�ár nad 
Sázavou 2 835 924 2 835 924 2 552 332 2010 

4 425475 Chládek a Tint�ra 
Havlí�k�v Brod, a.s. 

Sb�rné místo pro nakládání s odpady ze 
stavebních materiál� firmy Chládek a 
Tint�ra a.s., Havlí�k�v Brod 

Havlí�k�v 
Brod 28 020 507 21 762 973 8 705 189 2009 

4 425038 KOVO - ŠROT s.r.o. 
Jihlava 

Nákup hydraulického naklada�e pro 
zvýšení efektivity zpracování odpadu Jihlava 6 521 200 5 480 000 4 932 000 2009 

4 434685 M�stys Mrákotín Sb�rný dv�r odpad� Mrákotín Jihlava 857 408 790 280 711 252 2009 

4 416552 Skládka tuhého 
komunálního odpadu 

Rozší�ení a modernizace sít� sb�rných 
dvor� v regionu Svazku obcí "Skládka 
TKO" 

T�ebí� 25 192 701 21 145 337 19 030 803 2009 

4 417978 
M
STO 
MORAVSKÉ 
BUD
JOVICE 

Rekultivace skládky Dolní Lažany T�ebí� 7 081 440 7 057 640 6 351 876 2009 

4 428205 M
STYS 
MOHELNO 

Rozší�ení systému separace biologicky 
rozložitelných odpad� v m�styse 
Mohelno 

T�ebí� 2 266 545 2 264 767 2 038 290 2009 

4 433409 OBEC ŠT
M
CHY Rekultivace skládky Št�m�chy T�ebí� 3 731 805 3 618 755 3 256 880 2009 

4 491308 OVO - IMONT 
T�ebí�, spol. s r.o. 

Rozší�ení portfolia služeb - zpracování 
a recyklace stavebních odpad� T�ebí� 22 474 680 18 728 900 11 237 340 2009 
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Prioritní 
osa ID Název žadatele Název projektu Okres 

Celkové 
náklady 
projektu 

Uznatelné 
náklady 
projektu 

Dotace OPŽP Rok 
alokace 

4 417744 
M
STO BYST	ICE 
NAD 
PERNŠTEJNEM 

Centrální sb�rný dv�r m�sta Byst�ice 
nad Pernštejnem 

Ž�ár nad 
Sázavou 4 838 535 4 805 485 4 324 937 2009 

4 486440 Technické služby 
Velká Bíteš spol. s r.o. 

Komplexní systém nakládání s odpady 
ve Velké Bíteši 

Ž�ár nad 
Sázavou 11 800 454 9 787 612 3 915 045 2009 

4 487565 OBEC BORY Kompostárna Bory Ž�ár nad 
Sázavou 3 600 950 3 297 334 2 967 601 2009 

4 413693 M�sto Humpolec Kompostárna Humpolec Pelh�imov 61 671 549 56 948 438 51 253 594 2009 

4 414301 Technické služby 
Havlí�k�v Brod 

Rozší�ení sb�rného dvora Technických 
služeb Havlí�k�v Brod 

Havlí�k�v 
Brod 13 853 049 13 462 624 5 385 050 2009 

4 480962 ODAS ODPADY 
s.r.o. 

Bioplynová stanice na zpracování 
biologicky rozložitelných odpad� Ž�ár 
nad Sázavou 

Ž�ár nad 
Sázavou 125 331 548 102 908 570 42 192 514 2009 

4 415035 M�sto Pacov 
Integrovaný systém sb�ru a využívání 
odpad� na Šimpachu - II. etapa - areál 
Pacov 

Pelh�imov 20 299 981 19 899 181 17 909 263 2009 

4 478525 M�stys Dolní Cerekev 

Monitorovaná p�irozená atenuace 
zbytkového zne�išt�ní podzemních vod 
na lokalit� bývalé skládky 
pr�myslového odpadu v k.ú. Nový 
Rychnov 

Pelh�imov 4 654 125 4 568 699 4 111 829 2009 

4 39034 M�stys Havlí�kova 
Borová 

Spole�ný projekt nakládání s odpady v 
oblasti Horní Posázaví - Kompostárna 
bioodpadu a sb�rný dv�r v Havlí�kov� 
Borové 

Havlí�k�v 
Brod 6 805 671 6 805 671 6 125 104 2008 

4 39105 Ji�í Holešák - HBH 
Sb�r surovin 

Rekonstrukce sb�rného dvora v 
Havlí�kov� Brod� 

Havlí�k�v 
Brod 15 074 113 12 181 040 7 308 624 2008 

4 32963 SOMPO, a.s. 

Rozší�ení a zkvalitn�ní svozu a 
zpracování separovaných odpad� v 
SOMPO, a.s., st�edisku Hrádek u 
Pacova 

Pelh�imov 6 612 592 5 556 800 2 222 720 2008 
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Prioritní 
osa ID Název žadatele Název projektu Okres 

Celkové 
náklady 
projektu 

Uznatelné 
náklady 
projektu 

Dotace OPŽP Rok 
alokace 

4 30383 OBEC 
�ECHO�OVICE Rekultivace skládky obce �echo�ovice T�ebí� 1 704 804 1 704 804 1 534 324 2008 

4 31645 OBEC 
KOMÁROVICE Rekultivace skládky Komárovice T�ebí� 7 405 952 7 405 952 6 665 357 2008 

4 31998 
M
STO 
JAROM
	ICE NAD 
ROKYTNOU 

Rekultivace skládky P�íložany T�ebí� 13 466 706 13 341 039 12 006 935 2008 

4 33869 Miroslav Sochor Drcení stavebního odpadu - cesta ke 
snížení zát�že životního prost�edí T�ebí� 11 162 276 9 180 000 4 590 000 2008 

4 36940 OBEC DOLNÍ 
ROŽÍNKA Rekultivace skládky Starý lom Ž�ár nad 

Sázavou 9 867 154 9 867 154 8 880 439 2008 

4 39114 ODAS ODPADY 
s.r.o. Nový systém bioodpadu na Ž�ársku Ž�ár nad 

Sázavou 14 671 867 12 129 300 7 277 580 2008 

4 39628 
Dobrovolný svazek 
obcí - Svazek obcí 
pod Peperkem 

Spole�ný projekt nakládání s odpady v 
oblasti Horní Posázaví - Kompostárna 
Svazku obcí Pod Peperkem - II. fáze - 
technické vybavení 

Ž�ár nad 
Sázavou 1 473 220 1 238 000 1 114 200 2008 

4 42938 
M
STO BYST	ICE 
NAD 
PERNŠTEJNEM 

BUENO - Byst�icko - udržitelné a 
environmentální nakládání s odpady, 1 
etapa 

Ž�ár nad 
Sázavou 13 461 128 8 842 376 3 536 950 2008 

4 40858 Svazek obcí 
P�ibyslavska 

Spole�ný projekt nakládání s odpady v 
oblasti Horní Posázaví - T�íd�ní 
komunálních odpad� p�ímo u 
producent� na využitelné složky a 
nakládání s nimi 

Havlí�k�v 
Brod 7 061 165 6 746 249 2 698 500 2008 

4 38189 M�sto P�ibyslav 
Spole�ný projekt nakládání s odpady v 
oblasti Horní Posázaví - odpadové 
hospodá�ství 

Havlí�k�v 
Brod 18 769 759 15 556 000 14 000 400 2008 

 




