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ZKRATKY 
BRO biologicky rozložitelný odpad 
BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 
BORP biologický odpad rostlinného původu 
MM Město Modřice 
NO nebezpečný odpad 
OH odpadové hospodářství 
ORP obec s rozšířenou působností (tzv. obec III. stupně) 
POH Plán odpadového hospodářství 
KO komunální odpad 
N/A údaj není dostupný 
POP´s perzistentní organické látky 
SDO stavební a demoliční odpady 
ZEVO zařízení pro energetické využití odpadů 
ZPOV Zpětný odběr výrobků 
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ÚVOD 
Plán odpadového hospodářství (dále jen „POH“) obce je zpracováván dle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“ - novela 
zákona o odpadech č. 223/2015 Sb.) min. na dobu 5 let.  

 

Účel Plánu odpadového hospodářství Města Modřice 
Plán odpadového hospodářství Města Modřice je zpracován za účelem stanovení cílů rozvoje městského sys-
tému nakládání s komunálními odpady a souboru opatření k jejich dosažení. 
 
Cílem Plánu odpadového hospodářství Města Modřice je příprava strategického dokumentu vycházející z priorit 
odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje.  
 

Působnost a doba platnosti POH Města Modřice 
Působnost POH Města Modřice se vztahuje na oblasti, kde město provádí svou samosprávnou činnost v oblasti 
odpadového hospodářství: 

 Město Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice 

 Sběrný dvůr odpadů Modřice, Tyršova ulice, 664 42 Modřice (je provozován externím subjektem) 

Veškeré odpady produkované městem Modřice, na které se vztahuje tento POH, vznikají na území města čin-
ností občanů a při provádění samosprávných činností (údržba zeleně, čištění ulic, komunální služby, apod.) 

POH MM je zpracován na období do 31. 12. 2023, od doby jeho schválení. 
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1. ANALYTICKÁ ČÁST 

1.1. Název obce/svazku obcí a základní údaje o obci/obcích 

1.1.1. Název obce, kontaktní údaje 

Název obce: Město Modřice 
Kontaktní poštovní adresa: Město Modřice se sídlem Městského úřadu: 
 náměstí Svobody 93 
 664 42 Modřice 
IČ: 00282103   
Starosta: Ing. Josef Šiška 
Telefon/e-mail: +420 537 001 011 / podatelna@mesto-modrice.cz     
Oficiální web: http://www.mesto-modrice.cz   
Odpadový hospodář: Kateřina Habartová 
 

 

1.1.2. Statistické údaje o obci 

Kraj:   Jihomoravský kraj 
ZUJ:   583391 
Statut: město 
Počet částí: jedna 
 

Tabulka 1a: Vývoj počtu obyvatel Města Modřice 

2011 2012 2013 2014 2015 
Rok 

zpracování POH 
Výhled na konci 

plánovaného období 

4103 4227 4284 4378 4484 2016 4539 

Zdroj: ČSÚ 

Tabulka 1b: Obyvatelé dle obydlených domů 

Druh budovy Rok 2011 
Poslední hodnocený rok 

(„rok 2015) 
Poslední rok 

plánovaného období 

Celkem, z toho 4103 4484 4539 

V rodinných domech 2401 - - 

Podíl obyvatel 
v rodinných domech 

58,52 % 60 % 60 % 

Zdroj: ČSÚ 
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1.2. Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních 
a jiných odpadů 

1.2.1. Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů  

Tabulka 2a: Celková produkce odpadů Města Modřice za posledních 5 let 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Produkce [t/rok] 

2011 2012 2013 2014 2015 

130207 
Snadno biologicky rozlo-
žitelné motorové, převo-

dové a mazací oleje 
N 0,266 0,185 0,075 0,105 0,480 

130507 
Zaolejovaná voda 
z odlučovačů oleje 

N - - - - 6,000 

150101 
Papírové a lepenkové 

obaly 
O 7,560 10,230 15,180 14,760 14,640 

150102 Plastové obaly O 0,580 0,500 0,820 0,800 0,320 

150105 Kompozitní obaly O - 1,651 1,389 1,901 0,924 

150110 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 1,127 0,945 0,273 0,530 1,565 

150202 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejo-
vých filtrů jinak blíže ne-
určených), čistící tkaniny 
a ochranné oděvy znečiš-
těné nebezpečnými lát-

kami 

N - - 0,143 0,225 0,245 

160103 Pneumatiky O - 0,480 - 0,260 6,500 

160113 Brzdové kapaliny N - - 0,010 0,023 0,007 

170101 Beton O 40,380 2,920 5,260 - - 

170102 Cihly O 77,940 - - - - 

170107 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, ta-

šek a keramických výrob-
ků neuvedené pod číslem 

17 01 06 

O 6,330 166,080 146,440 138,160 134,950 

170405 Železo a ocel O 3,040 3,060 3,840 5,560 0,920 

170605 
Stavební materiály obsa-

hující azbest 
N - - - - 0,740 

200101 Papír a lepenka O 62,557 50,162 50,206 58,143 58,877 

200102 Sklo (bílé) O 30,203 22,083 24,272 17,132 11,139 

200102 Sklo (barevné) O 42,401 38,505 43,533 40,239 45,701 

200113 Rozpouštědla N 0,199 0,145 0,282 0,207 0,390 

200114 Kyseliny N 0,005 0,030 0,050 0,018 0,072 

200115 Zásady N 0,012 - - - - 

200121 
Zářivky a jiný odpad ob-

sahující rtuť 
N 0,075 - 0,002 - 0,085 

200126 Olej a tuk uvedený pod N - 0,100 0,280 0,175 0,028 
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Katalogové 
číslo 

odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Produkce [t/rok] 

2011 2012 2013 2014 2015 

číslem 20 01 25 

200127 
Barvy, tiskařské barvy, 

lepidla a pryskyřice obsa-
hující nebezpečné látky 

N 0,753 1,380 1,555 1,490 0,495 

200132 
Jiná nepoužitelná léčiva 

neuvedená pod číslem 20 
01 31 

N - 0,010 - 0,025 - 

200133 

Baterie a akumulátory, 
zařazené pod čísly 16 06 
01, 16 06 02 nebo pod 
číslem 16 06 03 a netří-
děné baterie a akumulá-
tory obsahující tyto bate-

rie 

N 0,035 - - - - 

200134 
Baterie a akumulátory 

neuvedené pod číslem 20 
01 33 

O - - 0,003 - 0,030 

200137 
Dřevo obsahující nebez-

pečné látky 
N - - - 0,145 - 

200138 
Dřevo neuvedené pod 

číslem 20 01 37 
O 1,200 5,340 27,990 60,370 57,280 

200139 Plasty O 27,862 23,654 27,834 31,652 42,486 

200140 Kovy O - - - 1,200 7,440 

200201 
Biologicky rozložitelný 

odpad 
O 252,900 407,000 436,790 493,697 497,840 

200301 Směsný komunální odpad O 1007,816 922,450 827,075 734,532 784,240 

200207 Směšný odpad O 81,310 - - - - 

200307 Objemný odpad O - 108,080 170,440 126,600 118,590 

Celkové odpadní materiálové toky 

Celkem   1644,551 1764,990 1783,742 1727,949 1791,984 

Kategorie O   1642,079 1762,195 1781,072 1725,006 1781,877 

Kategorie N   2,472 2,795 2,670 2,943 10,107 

Podskupina 
15 01 xx 

  9,267 13,326 17,662 17,991 17,449 

Skupina 
17 xx xx 
(mimo 

17 04  xx) 

  124,650 169,000 151,700 138,160 135,690 

Skupina 
20 xx xx 
(celkem) 

  1507,328 1578,939 1610,312 1565,625 1624,693 

Skupina 
20 xx xx 

(jen katego-
rie N) 

  1,079 1,665 2,169 2,060 1,070 
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Součet skupin 
15 01 xx + 20 xx xx 

  1516,595 1592,265 1627,974 1583,616 1642,142 

Zdroj dat: Evidence odpadů obce Města Modřice 

 

Tabulka 2b: Zpětný odběr Města Modřice za posledních 5 let 

Zpětný odběr výrobků (ZPOV) 

Katalogové číslo 
odpovídajícího druhu 

odpadu 

Název druhu 
ZPOV 

Kategorie 
(analogic-
ky ke kat. 
odpadu) 

Produkce [t/rok] 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

 
Elektroodpad (ASE-
KOL) 

N/A N/A N/A 7,779 10,211 10,262 

 
Elektroodpad 
(ELEKTROWIN) 

N/A 7,859 6,653 0,932 10,835 13,647 

200111 
Textilní materiály (E 
+ B) 

O 8,759 9583 10,437 9,079 10,495 

200111 
Textilní materiály  
(Diakonie) 

O N/A N/A N/A N/A 4,500 

Celkové odpadní materiálové toky 

Celkem        

Kategorie O   N/A N/A N/A N/A N/A 

Kategorie N   N/A N/A N/A N/A N/A 

Podskupina 15 01 xx   N/A N/A N/A N/A N/A 

Skupina 17 xx xx 
(mimo 17 04  xx) 

  
N/A N/A N/A N/A N/A 

Skupina 20 xx xx 
(celkem) 

  
N/A N/A N/A N/A N/A 

Skupina 20 xx xx 
(jen kategorie N) 

  
N/A N/A N/A N/A N/A 

Součet skupin 
15 01 xx + 20 xx xx 

  
N/A N/A N/A N/A N/A 

Zdroj dat: Evidence ZPO obce Města Modřice 

 

Tabulka 3: Měrná produkce odpadů města Modřice za posledních 5 let 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Měrná produkce [kg/obyvatele] 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

130207 
Snadno biologicky rozložitelné 
motorové, převodové a mazací 

oleje 
N 0,065 0,044 0,018 0,024 0,107 

130507 
Zaolejovaná voda z odlučovačů 

oleje 
N - - - - 1,338 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 1,843 2,420 3,543 3,371 3,265 

150102 Plastové obaly O 0,141 0,118 0,191 0,183 0,071 

150105 Kompozitní obaly O - 0,391 0,324 0,434 0,206 

150110 

Obaly obsahující zbytky nebez-
pečných látek nebo 

obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 0,275 0,224 0,064 0,121 0,349 

150202 Absorpční činidla, filtrační ma- N - - 0,033 0,051 0,055 
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Katalogové 
číslo 

odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Měrná produkce [kg/obyvatele] 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

teriály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy zne-
čištěné nebezpečnými látkami 

160103 Pneumatiky O - 0,114 - 0,059 1,450 

160113 Brzdové kapaliny N - - 0,002 0,005 0,002 

170101 Beton O 9,842 0,691 1,228 - - 

170102 Cihly O 18,996 - - - - 

170107 

Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramic-
kých výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06 

O 1,543 39,290 34,183 31,558 30,096 

170405 Železo a ocel O 0,741 0,724 0,896 1,270 0,205 

170605 
Stavební materiály obsahující 

azbest 
N - - - - 0,165 

200101 Papír a lepenka O 15,247 11,867 11,719 13,281 13,130 

200102 Sklo (bílé) O 7,361 5,224 5,666 3,913 2,484 

200102 Sklo (barevné) O 10,334 9,109 10,162 9,191 10,192 

200113 Rozpouštědla N 0,049 0,034 0,066 0,047 0,087 

200114 Kyseliny N 0,001 0,007 0,012 0,004 0,016 

200115 Zásady N 0,003 - - - - 

200121 
Zářivky a jiný odpad obsahující 

rtuť 
N 0,018 - 0,000 - 0,019 

200126 
Olej a tuk uvedený pod číslem 

20 01 25 
N - 0,024 0,065 0,040 0,006 

200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující nebez-
pečné látky 

N 0,184 0,326 0,363 0,340 0,110 

200132 
Jiná nepoužitelná léčiva neu-
vedená pod číslem 20 01 31 

N - 0,002 - 0,006 - 

200133 

Baterie a akumulátory, zařaze-
né pod čísly 16 06 01, 16 06 02 

nebo pod číslem 16 06 03 a 
netříděné baterie a akumulá-
tory obsahující tyto baterie 

N 0,009 - - - - 

200134 
Baterie a akumulátory neuve-

dené pod číslem 20 01 33 
O - - 0,001 - 0,007 

200137 
Dřevo obsahující nebezpečné 

látky 
N - - - 0,033 - 

200138 
Dřevo neuvedené pod číslem 

20 01 37 
O 0,292 1,263 6,534 13,789 12,774 

200139 Plasty O 6,791 5,596 6,497 7,230 9,475 

200140 Kovy O - - - 0,274 1,659 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 61,638 96,286 101,958 112,768 111,026 

200301 Směsný komunální odpad O 245,629 218,228 193,061 167,778 174,897 

200207 Směšný odpad O 19,817 - - - - 

200307 Objemný odpad O - 25,569 39,785 28,917 26,447 

Celkem, 
z toho 

  400,817 417,551 416,373 394,689 399,640 
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Katalogové 
číslo 

odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Měrná produkce [kg/obyvatele] 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Kategorie O   400,214 416,890 415,750 394,017 397,386 

Kategorie N   0,602 0,661 0,623 0,672 2,254 

Podskupina 
15 01 xx 

  2,259 3,153 4,123 4,109 3,891 

Skupina 
17 xx xx 
(mimo 

17 04  xx) 

  30,380 39,981 35,411 31,558 30,261 

Podskupina 
17 04 xx 

  0,741 0,724 0,896 1,270 0,205 

Skupina 
20 xx xx 
(celkem) 

  367,372 373,537 375,890 357,612 362,331 

Skupina 
20 xx xx 

(jen katego-
rie N) 

  0,263 0,394 0,506 0,470 0,239 

Součet sku-
pin 

15 01 xx + 
20 xx xx 

  369,631 376,689 380,013 361,721 366,223 

Zdroj dat: Evidence odpadů obce Města Modřice a statistické údaje o obyvatelstvu 

 

V posledních 5 letech 2011-2015 se pohyboval celkový vývoj produkce od cca 1 644,551 t/rok v roce 2009 až do 
cca 1791,984 t/rok v roce 2015, což bylo důsledkem mírného zvýšení počtu obyvatel zhruba o 380 obyvatel za 5 
let. Vývoj celkové měrné produkce odpadů ve Městě Modřice byl od cca 400,816 kg/obyvatele v roce 2011 až 
do cca 399,640 kg/obyvatele v roce 2015. Kolísání a změny v produkci odpadů jsou zapříčiněny hlavně směsným 
komunálním odpadem a biologicky rozložitelným odpadem, které jsou nejvíce zastoupeny v produkci odpadů 
ve Městě Modřice. V následujícím grafu je zvlášť zobrazen vývoj nebezpečného odpadu z důvodu zdůraznění 
trendu za uplynulé období. 
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Dva následující grafy se zabývají vývojem měrné produkce komunálních odpadů, který vznik součtem skupin 15 
a 20 z katalogu odpadů a stavebních odpadů ze skupiny 17, ale bez podskupiny 17 04 - Kovy v kg/obyvatele ve 
sledovaném časovém rozmezí mezi lety 2011 až 2015.  
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Následující grafy zobrazují měrný vývoj produkce jednotlivých odpadů v průběhu sledovaného časového období 
2011-2015. Na prvním grafu je znázorněn papír, plast, sklo a kompozitní obaly. Na druhém grafu je vývoj měrné 
produkce biologicky rozložitelných odpadů, směsný odpad a objemný odpad.  
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Tabulka 4: Identifikace hlavních druhů NO Města Modřice v roce 2015  

Pořadí dle 
produkce 

Kat. číslo 
odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Produkce 
[t/rok] 

Způsob odděleného 
sběru odpadu 

1. 130507 
Zaolejovaná voda z odlučovačů 

oleje 
6,000 odlučovače olejů 

2. 150110 

Obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek nebo 

obaly těmito látkami 
znečištěné 

1,565 
shromažďování na sběrném 

dvoře 

3. 170605 
Stavební materiály obsahující az-

best 
0,740 

zabezpečený kontejner v místě 
produkce 

4. 200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky 

0,495 
shromažďování na sběrném 

dvoře 

5. 130207 
Snadno biologicky rozložitelné 
motorové, převodové a mazací 

oleje 
0,480 

shromažďování na sběrném 
dvoře 

Zdroj dat: Evidence odpadů obce Města Modřice 

 

Oddělený sběr jednotlivých druhů komunálních odpadů je ve městě prováděn prostřednictvím následujících 
nástrojů: 

 Separační místa  

 Svoz bioodpadu 

 Sběrný dvůr  

 Informační kampaň 

 

Separační místa 

Jsou vybavena kontejnery pro ukládání skla, plastu vč. nápojových kartonů a papíru, případně textilu, drobného 
elektra, olejů a kovů. Místa jsou vybavena informací, které odpady do příslušných kontejnerů patří a která ne. 
V době zpracování POH, byla četnost svozu odpadů z těchto míst následující:   

 Plasty - týdně 

 Papír - týdně 

 sklo barevné - 1 x za 14 dní 

 textil - týdně 

 elektroodpad - dle potřeby 
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Tabulka č. 5 Umístění separačních míst 

Umístění 
Sklo 

 
Papír 

Plast + 
tetrapak 

Drobné elektro-
spotřebiče 

Textil 
Použité 

oleje 
Kovy 

Nám. Svobody (u samo-
obsluhy) 

X X X X X X X 

Nám. Svobody (u čp. 77) X X X  X   

Krakovská X Prusinovské-
ho (u kapličky) 

X X X     

BD Za humny X X X     

K Náhonu  X X X     

Poděbradova (naproti HN 
Motor) 

X X X  X X X 

Poděbradova (chodník k 
MŠ) 

 X X  X   

Poděbradova naproti č. p. 
581 

 X X     

U Hřiště X X X   X X 

Brněnská (u mostu přes 
dráhu ČD) 

X X X  X X X 

Hybešova (u čistírny) X X X  X X X 

Husova (u samoobsluhy)  X  X X   

Husova (u dětského hřiš-
tě) 

X X X     

Husova (u č. p. 599) X X X   X X 

Sadová x Spojovací (u 
reklamního válce) 

X X X   X X 

Benešova (u sokolovny) X X X     

Severní X X X   X X 

Masarykova (u Anavity)  X X  X   

Bobrava (u zastávky) X X X  X X X 

Bobrava (BD č. p. 1081)  X X     

Komenského (u ZŠ)  X X   X X 

Sokolská (u garáží)     X   

Zdroj: MM, 2016 

Svoz bioodpadu 

Biologicky rozložitelné komunální odpady jsou shromažďovány v nádobách přistavovaných u rodinných i byto-
vých domů. Doplňkově je přistavován do lokality u fotbalového hřiště dva velkoobjemové kontejnery. Svoz bio-
popelnic probíhá v období březen – listopad 1 x týdně. V zimním období 1 x měsíčně. Pro domácnosti jsou nabí-
zeny kyblíky na bioodpad a biologicky rozložitelné sáčky na bioodpad.  

Sběrný dvůr je vybaven štěpkovačem, a proto jsou přijímány také větve z ořezů stromů.  
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Specifickou skupinu BRKO tvoří také zvířecí exkrementy, které jsou shromažďovány prostřednictvím sítě košů 
rozmístěné po území města. 

 

Sběrný dvůr 

Sběrný dvůr je provozován společností SUEZ Využití zdrojů a.s. a je umístěn v ulici Tyršova. Otevřen pro obyva-
tele města je od pondělí do soboty. Po, So: 8:00-12:00, Út – Pá: 8:00-12:00, 12:30-17:00.   

Sběrný dvůr přijímá následující odpady kategorie ostatní, nebezpečný a také výrobky s povinností zpětného 
odběru: 

• pračky, ledničky, televizory, počítače, monitory, žehličky, mikrovlnky, varné konvice, fény, rádia, 
magnetofony, přehrávače, sporáky, varné desky 

• žárovky, zářivky, výbojky, baterie 
• nebezpečný odpad – barvy, laky, tonery 
• stavební suť 
• velkoobjemový odpad – nábytek, koberce 
• kovový odpad 
• plasty 
• bioodpad ze zahrad, větve, stromky 
• vše co nepatří do kontejnerů na separovaný odpad 

 

Informační kampaň 

Internetové stránky města obsahují podrobný návod jak s odpady na území města nakládat včetně lokalizace 
míst separačních míst, sběrného dvora a velkoobjemových kontejnerů na BRKO. Jednotlivé shromažďovací ná-
doby na využitelné komunální odpady jsou vybaveny informací o druzích odpadů, které je možno odložit. 

 

1.3. Vyhodnocení stávajícího systému sběru a nakládání 
s komunálními odpady na území města 

 

Odpadové hospodářství ve městě Modřice je souborem činností, kterými je zajišťován zejména sběr, svoz, pře-

prava a následné nakládání s komunálním odpadem.  

Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně naklá-

dání se stavebním odpadem, na území města stanovuje obecně závazná vyhláška města Modřice č. 3/2016.   

V rámci města se samostatně shromažďuje do zvláštních sběrných nádob vytříděný odpad – papír, plasty, včet-

ně nápojových kartónů, plechovek od nápojů, PET lahví, směsného skla, jedlého oleje. BRO je rovněž v rámci 

města shromažďován do sběrných nádob a následně je tento odpad využíván v rámci kompostárny provozova-

né společností SUEZ Využití zdrojů a.s.. Výše uvedené odpady a další neuvedené komunální odpady (např. ne-

bezpečné odpady, kovy, velkoobjemový odpad aj.) lze odevzdat v rámci sběrného dvora. 

Stavební odpady mohou občané odevzdat na sběrném dvoře (ul. Tyršova).  

Provoz systému nakládání s komunálními odpady zabezpečuje město prostřednictvím svozové společnosti SUEZ 

Využití zdrojů a.s., která zajišťuje svoz odpadů uložených ve sběrných nádobách a kontejnerech, a to k dalšímu 

využití nebo odstranění dle druhu odpadu. Dále tato společnost zajišťuje provoz sběrného dvora na ul. Tyršova. 

V současné době je projekčně připravena modernizace sběrného dvoru, která zatím nebyla realizována. 
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Město je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., kde jsou v rámci sběru vytřídě-

ných složek odpadů vykazovány jako obaly tyto odpady – papír, plasty, sklo a kovy. Dle vykazovaného množství 

odpadů a podmínek smlouvy mezi městem a autorizovanou společností dostává město odměnu, která je pří-

jmem města a je využívána k dalšímu rozvoji systému odpadového hospodářství.  

 

1.3.1. Způsoby nakládání s odpady obce a způsob jejich využití nebo od-
stranění 

Tabulka 6: Způsob nakládání s odpady Město Modřice v roce 2015 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Nakládání v roce 2015 [t/rok] 

Kódy 
R 

množství 
Kódy 

N 
množství 

Kódy 
D 

množství 

130207 
Snadno biologicky rozložitel-
né motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 
    D10 0,480 

130507 
Zaolejovaná voda 
z odlučovačů oleje 

N 
    D10 6,000 

150101 Papírové a lepenkové obaly O R5 14,640     

150102 Plastové obaly O R5 0,320     

150105 Kompozitní obaly O R5 0,924     

150110 

Obaly obsahující zbytky ne-
bezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

    D10 1,565 

150202 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), 
čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpeč-
nými látkami 

N 

    D10 0,245 

160103 Pneumatiky O R5 6,500     

160113 Brzdové kapaliny N     D10 0,007 

170107 

Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a kera-
mických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

O 

  N12 134,950   

170405 Železo a ocel O R5 0,920     

170605 
Stavební materiály obsahující 
azbest 

N 
    D1 0,740 

200101 Papír a lepenka O R5 58,877     

200102 Sklo (bílé) O R5 11,139     

200102 Sklo (barevné) O R5 45,701     

200113 Rozpouštědla N     D10 0,390 

200114 Kyseliny N     D10 0,072 

200121 
Zářivky a jiný odpad obsahu-
jící rtuť 

N 
R5 0,085     

200126 
Olej a tuk uvedený pod čís-
lem 20 01 25 

N 
    D10 0,028 

200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla 
a pryskyřice obsahující ne-

N 
    D10 0,495 
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bezpečné látky 

200134 
Baterie a akumulátory neu-
vedené pod číslem 20 01 33 

O 
R5 0,030     

200138 
Dřevo neuvedené pod číslem 
20 01 37 

O 
R5 57,280     

200139 Plasty O R5 42,486     

200140 Kovy O R4 7,440     

200201 Biologicky rozložitelný odpad O   N13 497,840   

200301 Směsný komunální odpad O     R1 784,240 

200307 Objemný odpad O     R1 115,870 

Zdroj dat: Data od oprávněných osob 

 

1.3.2. Podíl využitých komunálních odpadů a skládkování BRKO 

Tabulka 6a: Množství komunálního odpadu ve Městě Modřice předávaného k využití v roce 2015 

Název druhu odpadu Způsob využití odpadů Množství využitých odpadů (t) 

Papír (15 01 01, 20 01 01) recyklace 73,513 

Plasty (15 01 02, 20 01 39) recyklace 42,806 

Sklo (15 01 07, 20 01 02) recyklace 56,840 

Kovy (15 01 04, 20 01 40) recyklace 7,440 

Nápojový karton (15 01 05) recyklace 0,924 

Textil (20 01 10, 20 01 11) recyklace 7,900  

Bioodpady (20 02 01, 20 01 08, z 
toho: 

kompostování 497,840 

- z veřejné zeleně  N/A 

- od občanů na sběrném dvoře  N/A 

- z rodinných domů + fotbalové 
hřiště 

 N/A 

- ze sídlištní zástavby  N/A 

Nebezpečný odpad skupiny 20 - 0 

Elektrošrot (20 01 35, 20 01 36) recyklace 23,909 

Baterie a akumulátory (20 01 33, 
20 01 34) 

 N/A 

Zdroje světla (20 01 21) - N/A 

Ledničky (20 01 23) - N/A 

Dřevo (20 01 38) separace 57,280 

Směsný komunální odpad (20 03 
01) 

energetické využití 784,240 

Odpady z tržišť (20 03 02) - 0 

Uliční smetky (20 03 03) - 0 

Objemný odpad (20 03 07) energetické využití 115,870 

Stavební odpad (???)  recyklace 0,740 

Celkové množství využitých ko-
munálních odpadů 

 1669,302 

- z toho BRKO   555,120 

Zdroj: MM 

Tabulka 6b: Celkové množství odpadů obce Města Modřice předávaného k využití v roce 2015 

Název druhu odpadu Množství využitých odpadů (t) 

Komunální odpady 1669,302 

Stavební odpady skupiny 17 (bez kovů podskupiny 17 135,69 
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04) 

Kovy (podskupina 17 04) 0,92 

Celkové množství využitých odpadů 1805,912 

Zdroj: MM 

Tabulka č. 7 Účinnost separace 

Druh vytříděného odpadu 
Rok 2015 

Potenciál produkce 
SKO (t/rok) 1 

Shromážděné 
množství (t/rok) 

Účinnost separace ze 
směsných KO) 2 

Papír (15 01 01, 20 01 01) 91,15 73,52 80,65 % 

Plasty (15 01 02, 20 01 39) 50,13 42,81 85,4 0% 

Sklo (15 01 07, 20 01 02) 62,22 56,84 91,40 % 

Kovy (15 01 04, 20 01 40) 7,58 7,44 98,10 % 

Textil (20 01 10, 20 01 11) 15,63 15,00 96,00 % 

Bioodpady (20 02 01, 20 01 
08, z toho: 

590,30 497,84 84,30 % 

- z veřejné zeleně N/A N/A N/A 

- od občanů na sběrném dvoře N/A N/A N/A 

- z rodinných domů N/A N/A N/A 

- ze sídlištní zástavby N/A N/A N/A 

Nebezpečný odpad (z KO) 5,24 - - 

Spalitelný odpad 
(pro dopočet BRKO) 

136,51 - - 

Zbytek 0-40 mm 
(pro dopočet BRKO) 

128,66 - - 

Celkem 1079,64 - - 

- z toho BRKO 590,13 - - 

Zdroje dat: Evidence odpadů obce, oprávněné osoby, ORP 

Tabulka 8: Způsoby shromažďování využitelných složek z komunálního odpadu v roce 2015  

Druh vytříděného odpadu 

Způsob shromažďování 

Způsob shromažďování 
Množství 

shromážděných 
odpadů v t/rok 

Způsob 
shromažďování 

v % z celku 

Papír (15 01 01, 20 01 01) Nádoby 
Sběrný dvůr 

73,52 N/A 

Nápojový karton (15 01 05) Nádoby 
Sběrný dvůr 

N/A N/A 

Plasty (15 01 02, 20 01 39) Nádoby 
Sběrný dvůr 

42,81 N/A 

Sklo (15 01 07, 20 01 02) Nádoby 
Sběrný dvůr 

56,84 N/A 

Textil (20 01 10, 20 01 11) Nádoby 15  N/A 

Kovy (15 01 04, 20 01 40) Sběrný dvůr 7,44 N/A 

Bioodpady (20 02 01, 20 01 
08) 
bez veřejné zeleně, z toho: 

X X X 

- od občanů na sběrném dvoře 
a mobilní svoz (zahradní 

Sběrný dvůr 
Mobilní svoz 

N/A N/A 

                                                           

1 Viz výpočet v Příloha 
2 Viz výpočet v Příloha 
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odpady od občanů) 

- nádobový a pytlový sběr z 
rodinných domů (včetně 
zahradních odpadů) 

Nádoby 
 N/A N/A 

- nádobový sběr v sídlištní 
zástavbě 

Nádoby 
N/A N/A 

Nebezpečný odpad (z KO) Sběrný dvůr 1,07 N/A 

Celkem X 196,68 X 

Zdroj: MM 

1.3.3. Předcházení vzniku odpadů 

Systém nakládání s komunálními odpady je provozován jako poplatkový. Náklady vznikající provozem systému 
jsou hrazeny MM. Dle dat dostupných na serveru http://www.zmapujto.cz hlášena žádná černá skládka 
v samosprávním obvodu města, přestože je výjimečně založena. Na její vznik je neprodleně reagováno a je od-
straněna.  

Rozsah systému tříděného sběru komunálního odpadu je nadstandardní a kromě zákonem stanovených komo-
dit sklo, papír, plast, kovy, bioodpady, je zajišťováno také soustřeďování použitých potravinářských olejů 
v obalech. 

V současné době neprobíhá kromě informací o stávajícím systému nakládání s komunálními odpady na interne-
tových stránkách města informační kampaň ani další aktivity směřující k předcházení vzniku odpadů. Opatření 
jsou navržena v následujících kapitolách.  

http://www.zmapujto.cz/
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1.3.4. Technická vybavenost Města Modřice pro nakládání s odpady 

Tabulka 9: Způsoby shromažďování odpadů v roce 2015  

Nádoby, kontejnery, pytle  110 l 120 l 240 l 1 100 l 1 300 l 1 500 l 
Jiný 

objem (l) 
Celkový 

objem (m3) 
Objem na 

1 obyvatele (l) 

Nádoby/kontejnery na směsný komunální 
odpad 

/ks/ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nádoby/kontejnery na papír /ks/ - - 1 33 - - - 36,540 8,15 

Nádoby/kontejnery na plast (včetně PET) a 
nápojových kartonů 

/ks/ - - - 45 
 

- - - 49,500 11,04 

Nádoby/kontejnery na sklo směsné /ks/ - - - 16 - - - 17,600 3,92 

Nádoby/kontejnery na kovy /ks/ - - 10 - - - - 2,400 0,54 

Nádoby/kontejnery na bioodpady /ks/ - - 800 - - - 2* 9000 210,000 46,83 

Nádoby/kontejnery na textil /ks/ - - - - - - 10 * 2500 25,000 5,58 

Nádoby na elektroodpad (červené kontejnery) /ks/ - - - - - - 2 * 2150 4,300 0,96 
 

Nádoby na použitý potravinářský olej /ks/ - - 10 - - - - 2,400 0,54 

Poznámka: Počty nádob na SKO nejsou sledovány. Smluvně je se svozovou společností zajištěno dle počtu obyvatel. 
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Tabulka 10a: Frekvence výsypu papíru v roce 2015 

Frekvence výsypu 
1x 

týdně 
2x 

týdně 

vícekrát 
týdně  

( ) 

14 -
denně 

měsíčně 
1 x za 

2 
měsíce 

čtvrtletně 
při 

zaplnění  
( ) 

sezónně  
( ) 

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za rok 

(l)  

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 
rok (m3)  

Počet svozů do roka 52         1900080 1900,080 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l 1         12480 12,480 

Kontejner 1 100 l 33         1887600 1887,600 

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném 
objemu (l) 

           

Pytel 80 l            

Pytel 120 l            

Pytel o jiném objemu (l)            

Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby 1900080 1900,080 

Celkové množství všechny objemy pytle  0 0 

Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby + pytle) 1900080 1900,080 
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Tabulka 10b: Frekvence výsypu plastového odpadu v roce 2015 

Frekvence výsypu 
1x 

týdně 
2x 

týdně 

vícekrát 
týdně  

( ) 

14 -
denně 

měsíčně 
1 x za 

2 
měsíce 

čtvrtletně 
při 

zaplnění  
( ) 

sezónně  
( ) 

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za rok 

(l)  

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 
rok (m3)  

Počet svozů do roka 52         2574000 2574,000 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l 45         2574000 2574,000 

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném 
objemu (l) 

           

Pytel 80 l            

Pytel 120 l            

Pytel o jiném objemu (l)            

Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby 2574000 2574,000 

Celkové množství všechny objemy pytle  0 0 

Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby + pytle) 2574000 2574,000 
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Tabulka 10c: Frekvence výsypu bílé sklo v roce 2015  

Frekvence výsypu 
1x 

týdně 
2x 

týdně 

vícekrát 
týdně  

( ) 

14 -
denně 

měsíčně 
1 x za 

2 
měsíce 

čtvrtletně 
při 

zaplnění  
( ) 

sezónně  
( ) 

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 

rok 
(l)  

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 
rok (m3)  

Počet svozů do roka            

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l            

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném objemu (l)            

Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby   

 
Poznámka: Bílé sklo samostatně není sbíráno a sváženo.  
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Tabulka 10d: Frekvence výsypu směsné sklo v roce 2015 

Frekvence výsypu 
1x 

týdně 
2x 

týdně 

vícekrát 
týdně  

( ) 

14 -
denně 

měsíčně 
1 x za 

2 
měsíce 

čtvrtletně 
při 

zaplnění  
( ) 

sezónně  
( ) 

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za rok 

(l)  

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 
rok (m3)  

Počet svozů do roka    26      457600 457,600 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l    16      457600 457,600 

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném obje-
mu (l) 

           

Pytel 80 l            

Pytel 120 l            

Pytel o jiném objemu (l)            

Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby 457600 457,600 

Celkové množství všechny objemy pytle   

Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby + pytle) 457600 457,600 

Postupuje se obdobně jako u tabulky č. 10a. 
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Tabulka 10e: Frekvence výsypu bioodpady v roce 2015  

Frekvence výsypu 
1x 

týdně 
2x 

týdně 

vícekrát 
týdně  

( ) 

14 -
denně 

měsíčně 
1 x za 

2 
měsíce 

čtvrtletně 
při 

zaplnění  
( ) 

sezónně  
( ) 

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 

rok 
(l)  

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 
rok (m3)  

Počet svozů do roka         40*1 36000 36 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l         44*200 2112000 2112,00 

Kontejner 1 100 l            

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném objemu (l)            

Pytel 80 l            

Pytel 120 l            

Pytel o jiném objemu (l)            

Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby 2148000 2148,00 

Celkové množství všechny objemy pytle   

Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby + pytle) 2148000 2148,00 
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Tabulka 10f: Frekvence výsypu nápojový karton v roce 2015  

Frekvence výsypu 
1x 

týdně 
2x 

týdně 

vícekrát 
týdně  

( ) 

14 -
denně 

měsíčně 
1 x za 

2 
měsíce 

čtvrtletně 
při 

zaplnění  
( ) 

sezónně  
( ) 

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 

rok 
(l)  

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 
rok (m3)  

Počet svozů do roka          2574000 2574,000 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l          2574000 2574,000 

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném objemu (l)            

Pytel 80 l            

Pytel 120 l            

Pytel o jiném objemu (l)            

Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby 2574000 2574,000 

Celkové množství všechny objemy pytle 0 0 

0Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby + pytle) 2574000 2574,000 

 

Poznámka: Nápojový karton je sbírán společně s plasty.  
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Tabulka 10g: Frekvence výsypu směsného komunálního odpadu (KO) v roce 2015  

Frekvence výsypu 
1x 

týdně 
2x 

týdně 

vícekrát 
týdně  

( ) 

14 -
denně 

měsíčně 
1 x za 

2 
měsíce 

čtvrtletně 
při 

zaplnění  
( ) 

sezónně  
( ) 

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 

rok 
(l)  

Celkové 
množství 

vysypaného 
odpadu za 
rok (m3)  

Počet svozů do roka 52         4901500 4901,5 

Nádoba Počty vysypaných nádob při jednotlivém svozu/ počty vysypaných pytlů za rok 

Nádoba 110 l            

Nádoba 120 l            

Nádoba 240 l            

Kontejner 1 100 l            

Kontejner 1 300 l            

Kontejner 1 500 l            

Nádoba/kontejner o jiném objemu (l)            

Pytel 80 l            

Pytel 120 l            

Pytel o jiném objemu (l)            

Celkové množství všechny objemy kontejnery/nádoby   

Celkové množství všechny objemy pytle 4901500 4901,5 

Celkové množství všechny objemy (kontejnery/nádoby + pytle)   

 
 

Poznámka: SKO je smluvně se svozovou společností zajišťován dle počtu obyvatel. Počet nádob proto není evidován. Celkové množství je zpracováno výpočtem 1 t SKO = 
6,25 m3 (zdroj: http://www.ceho.cz/fileadmin/user_upload/CeHO/evidence/Prepoctova_tabulka_07_2000.pdf) 
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Tabulka 11: Vysypaný objem nádob, kontejnerů a pytlů u vybraných komodit v roce 2015 

VYSYPANÝ OBJEM NÁDOB, KONTEJNERŮ A PYTLŮ l celkem l/obyvatel 

na směsný komunální odpad 4901500 1093,35 

na papír 1900080 423,84 

na plast (směsný, včetně PET) a nápojového kartonu 2574000 574,17 

na nápojový karton - - 

na sklo směsné 457600 102,07 

na sklo bílé N/A N/A 

na bioodpady 2148000 479,14 

 
 

Tabulka 12: Měrné ukazatele vybavenosti nádobami v roce 2015 

MĚRNÉ UKAZATELE VYBAVENOSTI 
Celkový 

počet (ks) 

Počet obyvatel 
na jednotku 

vybavení 

obyvatel na 1 separační hnízdo - nádobový separovaný sběr  22 203 

obyvatel na 1 nádobu na papír 34 132 

obyvatel na 1 nádobu na plast a nápojový karton 45 100 

obyvatel na 1 nádobu na nápojový karton - - 

obyvatel na 1 nádobu na směsné sklo 16 280 

obyvatel na 1 nádobu na textil 10 448 

obyvatel na 1 nádobu na kovy 10 448 

obyvatel na 1 nádobu na bioodpady 200 22 

obyvatel na 1 nádobu na směsný komunální odpad N/A N/A 

obyvatel na 1 nádobu na použité oleje 10 448 

Poznámka: SKO je smluvně se svozovou společností zajišťován dle počtu obyvatel. 
 

Tabulka 13: Mobilní sběr odpadů v Městě Modřice v roce 2011 

MOBILNÍ SBĚR  
objemné 
odpady 

nebezpečné 
odpady 

stavební 
odpady 

bioodpady elektroodpady jiné 

počet stanovišť/nádob 
mobilních sběren 
v obci 

/počet/       

obyvatel na 1 stano-
viště nádob/mobilních 
sběren v obci 

/počet/       

četnost přistavení 
nádob/mobilních sbě-
ren na stanoviště 

/počet/rok/       

 
Mobilní sběr se po vyhodnocení jeho efektivnosti ve městě od roku 2012 neprovádí.  

Tabulka uvádí přehled intenzity mobilního sběru odpadů, který je zpravidla spíše doplňkovým systémem shro-
mažďování odpadů. 

 

Tabulka 14: Sběr a výkup odpadů v Městě Modřice v roce 2015 

SBĚR A VÝKUP ODPADŮ jednotka počet 
počet obyvatel na jedno zaří-

zení 

počet sběrných dvorů /stálých sběrných míst v /ks/obec/ 22 204 
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obci 

počet výkupen druhotných surovin v obci /ks/obec/ 0 0 

 
 

Tabulka 15: Významná zařízení pro nakládání s komunálními odpady (KO) Města Modřice 

Název 
zařízení / 
majitel 
zařízení 

Druh zaří-
zení 

Kapacita zaříze-
ní 

(t/rok) 
Provozovatel 

Místo pro-
vozu 

(nakládání) 

Kódy zpracová-
vaných 

odpadů od obce 

Souhlas k 
provozování 

do /rok 

Sběrný 
dvůr/ Měs-
to Modřice 

Sběrný 
dvůr 

1500 t/rok 
z toho 100 t 
nebezpečného 
odpadu 

SUEZ Využití 
zdrojů̊, a. s.  

Ul. Tyršova 07 02 
15 01 
15 02 
16 01 
16 06 
17 01 
17 02 
17 03 
17 04 
17 06 
17 08 
17 09 
18 01 
20 01 
20 02 
20 03 

30. 6. 2018  

       

       

Zdroj dat: Vlastní šetření ve spolupráci s oprávněnými osobami a krajským úřadem, MŽP – registr zařízení ISOH 
 

Tabulka 16: Dostupnost zařízení OH 

 jednotka hodnota 
název zařízení / majitel zaříze-

ní 

skládka na katastru obce  ne - 

skládka vzdálenost od centra km 10,5 SATESO, s.r.o. 

třídící linka na papír, plasty v katastru obce  ano WORK 21 s.r.o. 

třídící linka papír, plasty vzdálenost od centra km  - 

třídící linka na sklo v katastru obce  ano AVE CZ odpadového hospo-
dářství s.r.o. 

třídící linka sklo vzdálenost od centra km  - 

kompostárna v katastru obce  ne - 

kompostárna vzdálenost od centra km 4 SETRA, spol. s r.o. 

Bioplynová stanice KO v katastru obce  ne - 

Bioplynová stanice vzdálenost od centra km 50 SELMA a.s. 

Překládací stanice KO v katastru obce  ne - 

Překládací stanice vzdálenost od centra km xx xx 

ZEVO KO v katastru obce  ne - 

ZEVO KO vzdálenost od centra km 9 SAKO Brno, a.s. 

jiné    

Zdroj: MM 

  



 

MD 
Město Modřice 

32/ 85 
Plán odpadového hospodářství obce 

 

1.3.5. Analýza nákladů a příjmů na odpadové hospodářství obce 

Tabulka 17: Náklady a příjmy na OH Města Modřice 

č. Náklad 
[Kč/obyv.rok] 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

1. Směsný komunální odpad 1473336 1399982 1444032 1489600 1734441 

 Oddělený sběr 114912 155796 170998 162840 72268 

2.     z toho papír      

3.     z toho plasty      

4.     z toho sklo      

5.     z toho kovy      

6.     z toho nápojové kartony      

7. Bioodpady 513251 542734 626322 626850 658260 

8. Objemné odpady 0 151312 450086 461125 427480 

9. Nebezpečné odpady 14772 25055 38147 42325 72160 

10. Údržba zeleně 0 6516 26155 27300 92098 

11. Koše 20300 21500 20245 35600 86100 

12. Úklid prostranství 155444 164223 175420 201753 125100 

13. Černé skládky 15200 14100 13672 19457 19420 

14. Propagace 9600 0 0 0 0 

23. Celkové náklady na sběrný dvůr 728063 N/A N/A N/A 1164360 

15. Celkem 3044878 2481218 2965077 3066850 4328720 

Příjem 

16. Poplatky od občanů či místní poplatky 0 0 0 0 0 

17. Poplatky od původců odpadů zapojených do 
systému obce (zapojení živnostníci) 

     

18. Poplatky od rekreantů 0 0 0 0 0 

19. Příjem z prodeje druhotných surovin 0 0 0 0 0 

20. Platby od autorizované obalové společnosti 326576 262611 307272 322133 379747 

21. Platby od ostatních kolektivních systémů 15517 3898 31311 27263 38532 

22. Celkem 342093 266509 338583 349396 418279 

 Rozdíl (+/-) -2702785 -2214709 -2626494 -2717454 -3910441 
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1.3.6. Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství Města Modřice se 
závaznou částí plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 

Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství kraje 
se provádí porovnáním cílů a opatření POH kraje se stavem odpadového hospodářství obce. Cíle POH kraje, 
které nejsou v odpadovém hospodářství (OH) obce naplněny, jsou podnětem pro stanovení vlastních cílů POH 
obce. 

Tabulka 18: Porovnání OH Města Modřice se závaznou částí POH Jihomoravského kraje 

Název POH kraje – struktura cílů, 
zásad a opatření dle POH 

příslušného kraje 

Soulad nakládání s odpady 
obce se závaznou částí POH 

kraje (ano/ne/částečně 
/nehodnoceno) 

Stručný popis 

Cíl/zásada/opatření POH kraje   

1. Komunální odpady 

Ciĺe: 
a) Od roku 2016 podporovat za-
vedeny ́ trǐd́ěny ́ sběr minimálně̌ 
pro odpady z papíru, plastů, skla a 
kovů u všech obci ́JMK. 
 

 
ANO 

 

 
Systém třídění pro odpady 
z papíru, plastů, skla, kovů a bio-
odpadu je zaveden prostřednic-
tvím separačních míst a sběrného 
dvora.  

b) Do roku 2020 zvýšit nejméně̌ na 
50 % hmotnosti KO celkovou úro-
veň̌ přípravy k opětovnému 
použiti ́ a recyklaci alespoň u od-
padů z materiaĺů jako jsou papiŕ, 
plast, kov, sklo, pochaźejićićh z 
domaćnosti,́ prǐṕadně odpady 
jineh́o původu, pokud jsou tyto 
odpady podobne ́ odpadům z do-
maćnosti.́ 

ANO 
Systém tříděného sběru odpadů je 
provozován, vyhodnocován a prů-
běžně optimalizován. 

Zaśady: 
a) Zachovat, podporovat a rozvij́et 
samostatny ́komoditni ́sběr (papiŕ, 
plasty, sklo, kovy, naṕojove ́karto-
ny) s ohledem na ciĺe stanovene ́
pro jednotlive ́ materiaĺy a s ohle-
dem na vysšǐ ́ kvalitu takto 
sbiŕanyćh odpadů. 

ANO 

 
Systém je v provozu, podporován 
a rozvíjen. Je prováděno posuzo-
vání efektivnosti nastavení systé-
mu a v případě zjištění nedostatků 
dochází k úpravám viz. shromaž-
ďované komodity v jednotlivých 
separačních místech. 

b) Zachovat a rozvij́et dostupnost 
odděleneh́o sběru vyuzǐtelnyćh 
odpadů v obcićh. 

ANO 

Systém je v provozu, podporován 
a rozvíjen. Je prováděno posuzo-
vání efektivnosti nastavení systé-
mu a v případě zjištění nedostatků 
dochází k úpravám viz. shromaž-
ďované komodity v jednotlivých 
separačních místech. 

c) V obcićh povinně zajistit (za-
veśt) odděleny ́ (trǐd́ěny)́ sběr vy-
uzǐtelnyćh slozěk komunaĺnićh 
odpadů, minimaĺně papiŕu, plastů, 
skla a kovů. 

ANO Zavedeno. 

d) Systeḿ sběru komunaĺnićh ANO Obecně závazná vyhláška města 
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odpadů v obci stanovi ́ obec s oh-
ledem na pozǎdavky a dostupnost 
technologickeh́o zpracovańi ́ od-
padů. Prǐtom systeḿ sběru stanovi ́
v samostatne ́ působnosti obec 
obecně zav́aznou vyhlaśǩou. 

Modřice stanovuje systém shro-
mažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území 
města Modřice. 

e) Rozsah a způsob odděleneh́o 
sběru slozěk komunaĺnićh odpadů 
v obci stanovi ́ obec s ohledem na 
technicke,́ environmentaĺni,́ eko-
nomicke ́a regionaĺni ́mozňosti a s 
ohledem na podmińky dalsǐh́o 
zpracovańi ́ odpadů, prǐcěmz ̌ od-
děleny ́ sběr musi ́ byt́ dostatecňy ́
pro zajisťěni ́ ciĺů POH JMK pro 
komunaĺni ́odpady. 

ANO 

Systém je stanoven. Je prováděno 
posuzování efektivnosti nastavení 
systému a v případě zjištění nedo-
statků dochází k úpravám viz. 
shromažďované komodity 
v jednotlivých separačních mís-
tech. 

f) Obec je povinna dodrzǒvat hie-
rarchii naklad́ańi ́ s odpady, tedy 
prědevsǐḿ prědnostně nabiźet 
odpady k recyklaci, pote ́ k jineḿu 
vyuzǐti,́ a pouze v prǐṕadě, zě od-
pady neni ́mozňe ́ vyuzǐt́, prědav́at 
je k odstraněni.́ Od tet́o hierarchie 
naklad́ańi ́ s odpady je mozňe ́ se 
odchyĺit jen v odůvodněnyćh 
prǐṕadech, a to v souladu s plat-
nou legislativou a nedojde-li tiḿ k 
ohrozěni ́ nebo posǩozeni ́
zǐvotnih́o prostrědi ́ nebo lidskeh́o 
zdravi ́a postupuje-li se v souladu s 
POH CŘ a JMK. 

ANO 

Hierarchie nakládání s odpady je 
dodržována. Systém odděleného 
třídění využitelných složek komu-
nálního odpadu je nastaven a prů-
běžně optimalizován. Využitelné 
odpady jsou předávány k využití. 
Směsný komunální odpad je pře-
dáván oprávněné osobě. 

g) Uprědnostňovat environmen-
taĺně prǐńosne,́ ekonomicky a so-
ciaĺně únosne ́technologie zpraco-
vańi ́komunaĺnićh odpadů. 

ANO 

Město samostatně neprovozuje 
zařízení pro nakládání s odpady. 
Odpady produkované činností 
města a občanů jsou v maximální 
dostupné míře tříděny prostřed-
nictvím separačních míst, velkoob-
jemových kontejnerů a sběrného 
dvora. Produkované odpady jsou 
předávány oprávněným osobám. 
Sběrný dvůr provozovaný na úze-
mí města je vybaven štěpkova-
čem, což umožňuje přijímat i od-
řezky větví a stromů.  

h) Akceptovat zachovańi ́ a roz-
vij́eni ́ spoluúcǎsti a spolupraće s 
producenty obalů a dalsǐḿi 
vyŕobci na zajisťěni ́ sběru 
(zpětneh́o odběru) a vyuzǐti ́
prǐślusňyćh slozěk komunaĺnićh 
odpadů podle principu 
„znecǐsťǒvatel plati“́ a „rozsǐŕěne ́

ANO 
Město má uzavřeny smlouvy 
s kolektivními systémy (EKO-KOM, 
ELEKTROWIN, ASEKOL, EKOLAMP) 
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odpovědnosti vyŕobce“. 

i) Prěd změnou systeḿu sběru a 
naklad́ańi ́s komunaĺniḿi odpady v 
obecniḿ nebo krajskeḿ měrǐt́ku 
vzďy proveśt důkladnou analyźu 
dosavadnih́o stavu se zahrnutiḿ 
environmentaĺnićh, ekonomic-
kyćh, sociaĺnićh hledisek a analyźu 
podrobit sǐroke ́ diskusi vsěch 
dotcěnyćh subjektů. 

ANO 

Systém je průběžně vyhodnoco-
ván. Případným významným změ-
nám systému bude předcházet 
analýza a navrhnované změny 
budou diskutovány. 

j) Úpravu směsneh́o komunaĺnih́o 
odpadu trǐd́ěniḿ lze podporovat 
jako doplňkovou technologii 
úpravy odpadů prěd jejich dalsǐḿ 
materiaĺovyḿ a energetickyḿ 
vyuzǐtiḿ. Tato úprava nenahrazuje 
odděleny ́ sběr vyuzǐtelnyćh slozěk 
komunaĺnićh odpadů. 

ANO 

Oddělený systém sběru odpadů ve 
městě je zaveden. Město nepro-
vozuje zařízení pro třídění směs-
ného komunálního odpadu. 

Opatrěni:́ 
a) Dodrzǒvat legislativně zakotve-
ne ́ povinnosti a podmińky 
trǐd́ěneh́o sběru komunaĺnićh 
odpadů v obcićh. 

ANO 
 

Legislativně zakotvené povinnosti 
a podmínky tříděného sběru ko-
munálních odpadů v obcích jsou 
dodržovány. 

b) Důsledně kontrolovat zajisťěni ́
trǐd́ěneh́o sběru vyuzǐtelnyćh 
slozěk komunaĺnićh odpadů, mi-
nimaĺně pro papiŕ, plasty, sklo a 
kovy. 

ANO 

Jednotlivé části městského systé-
mu tříděného sběru komunálních 
odpadů jsou průběžně kontrolo-
vány.  

c) Důsledně kontrolovat do-
drzǒvańi ́ hierarchie naklad́ańi ́ s 
odpady. ANO 

Nastavení městského systému 
nakládání s odpady ve smyslu 
dodržování hierarchie nakládání 
s odpady a legislativních povinnos-
tí je pravidelně kontrolováno. 

d) Průbězňě vyhodnocovat obecni ́
systeḿ pro naklad́ańi ́ s komu-
naĺniḿi odpady a jeho kapacitni ́
mozňosti a navrhovat opatrěni ́ k 
jeho zlepsěni.́ 

ANO 

Efektivnost systému nakládání 
s odpady je průběžně vyhodnoco-
vána  a upravována, viz. rozdílně 
shromažďované komodity na jed-
notlivých separačních místech. 

e) Zarǎzovat trǐd́ěny ́ odpad, 
ziśkany ́v raḿci odděleneh́o sběru 
v obcićh jako komunaĺni ́ odpad (s 
obsahem obalove ́ slozǩy), tj. jako 
skupinu 20 Katalogu odpadů. 

ČÁSTEČNĚ 

Část vytříděných odpadů z obalů 
byla v roce 2015 evidována ve 
skupině 15. Opatření: v průběžné 
evidenci nakládání s odpady zajistit 
vedení všech produkovaných od-
padů z obalů pod příslušným kata-
logovým číslem skupiny 20. 

f) Důsledně dodrzǒvat legislativně 
vymezene ́ podmińky, za kteryćh 
můzě dojit́ k odchyĺeni ́ se od hie-
rarchie naklad́ańi ́ s odpady. Tyto 
podmińky by měly sledovat zej-
meńa ochranu zǐvotnih́o prostrědi ́
a lidskeh́o zdravi,́ zohledňovat 

ANO 

Nedochází k odchýlení od hierar-
chie nakládání s odpady. 
V následujícím období bude do-
cházet k posilování prevence vzni-
ku odpadů. 
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celkovy ́ zǐvotni ́ cyklus odpadů a 
jeho dopad na zǐvotni ́ prostrědi,́ 
technickou proveditelnost, hos-
podaŕškou udrzǐtelnost a mozňe ́
sociaĺni ́dopady. 

g) Na úrovni obce informovat 1x 
za rok obcǎny a ostatni ́ úcǎstniḱy 
obecnih́o systeḿu naklad́ańi ́ s 
komunaĺniḿi odpady o způsobech 
a rozsahu odděleneh́o sběru ko-
munaĺnićh odpadů, vyuzǐti ́ a od-
straněni ́ komunaĺnićh odpadů a o 
naklad́ańi ́s dalsǐḿi odpady v raḿci 
obecnih́o systeḿu. Soucǎśti ́ jsou 
take ́ informace o mozňostech 
prevence a minimalizace vzniku 
komunaĺnićh odpadů. Minimaĺně 
1x za rok zverějnit kvantifikovane ́
vyśledky odpadoveh́o hospo-
daŕštvi ́obce. 

ANO 
Informace jsou publikovány na 

internetových stránkách města a 
v městském Zpravodaji. 

h) Průbězňě vyhodnocovat systeḿ 
naklad́ańi ́ s komunaĺniḿi odpady 
na obecni ́a krajske ́úrovni. ANO 

Městský systém nakládání 
s komunálními odpady je průběž-

ně vyhodnocován jak 
z ekonomického tak věcného po-

hledu. 

2. Směsný komunální odpad 

Ciĺ: 
Směsny ́ komunaĺni ́ odpad (po 
vytrǐd́ěni ́materiaĺově vyuzǐtelnyćh 
slozěk, nebezpecňyćh slozěk a 
biologicky rozlozǐtelnyćh odpadů), 
zejmeńa energeticky vyuzǐv́at v 
zarǐźenićh k tomu urcěnyćh v sou-
ladu s platnou legislativou. 

ANO 

SKO je po vytřídění materiaĺově 
vyuzǐtelnyćh slozěk, nebezpecňyćh 
slozěk a biologicky rozlozǐtelnyćh 

odpadů)  předáván oprávněné 
osobě, která zajišťuje jeho násled-
né předání k energetickému využi-

tí. 

Zaśady: 
a) Vyźnamně omezit sklad́kovańi ́
směsneh́o komunaĺnih́o odpadu. 

ANO 

SKO je po vytřídění materiaĺově 
vyuzǐtelnyćh slozěk, nebezpecňyćh 
slozěk a biologicky rozlozǐtelnyćh 

odpadů)  předáván oprávněné 
osobě, která zajišťuje jeho násled-
né předání k energetickému využi-

tí. 

b) Snizǒvat produkci směsneh́o 
komunaĺnih́o odpadu zavedeniḿ 
nebo rozsǐŕěniḿ odděleneh́o 
sběru vyuzǐtelnyćh slozěk komu-
naĺnićh odpadů, vcětně biologicky 
rozlozǐtelnyćh odpadů. 

ANO 

Městský systém odděleneh́o sběru 
vyuzǐtelnyćh slozěk komunaĺnićh 
odpadů, vcětně biologicky roz-

lozǐtelnyćh odpadů zahrnuje 
všechny v současnosti efektivně 

využitelné komodity. 

Opatrěni:́ 
a) Dodrzǒvat legislativně defino-
vane ́ mozňosti a podmińky ener-
getickeh́o vyuzǐti ́ směsneh́o ko-
munaĺnih́o odpadu prědevsǐḿ ve 

ANO 

SKO je po vytřídění materiaĺově 
vyuzǐtelnyćh slozěk, nebezpecňyćh 
slozěk a biologicky rozlozǐtelnyćh 
odpadů)  předáván oprávněné 
osobě, která zajišťuje jeho násled-
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vazbě na raḿcovou směrnici o 
odpadech a v ni ́ stanovene ́ ener-
geticke ́úcǐnnosti zarǐźeni ́a s ohle-
dem na ochranu ovzdusǐ.́ 

né předání k energetickému využi-
tí. 

b) Průbězňě sledovat stav úpravy 
poplatku za sklad́kovańi ́ vy-
uzǐtelnyćh komunaĺnićh odpadů a 
podporovat úsili,́ aby jeho vyśě 
znevyh́odňovala sklad́kovańi ́ těch 
druhů odpadů, ktere ́bude od roku 
2024 zakaźańo sklad́kovat, v sou-
ladu s hierarchii ́naklad́ańi ́s odpa-
dy, vcětně směsneh́o komu-
naĺnih́o odpadu, a to i s ohledem 
na prǐzpůsobeni ́odpadoveh́o hos-
podaŕštvi ́ vnějsǐḿ podmińkaḿ, 
jako jsou legislativa EU, uplatněni ́
novyćh technologii,́ konkurencňi ́
prostrědi ́a podobně prǐ zachovańi ́
vysoke ́miŕy diverzifikace a trzňićh 
principů s vyvaźěnou miŕou 
naḱladů pro původce odpadů a s 
ohledem na sociaĺni ́ únosnost pro 
obcǎny. 

Není relevantní 

Město neprovozuje zařízení ke 
skládkování nebo energetickému 
využívání odpadů ani svým rozho-

dováním neupravuje síť těchto 
zařízení. 

c) Podporovat budovańi ́ odpo-
vid́ajići ́ efektivni ́ infrastruktury 
nutne ́k zajisťěni ́a zvyśěni ́energe-
tickeh́o vyuzǐti ́ odpadů (zejmeńa 
směsneh́o komunaĺnih́o odpadu). 

Není relevantní 
Město nevytváří infrastrukturu 

k zajištění  a zvýšení energetické-
ho využití odpadů. 

d) V adekvat́ni ́ miŕě energeticky 
vyuzǐv́at SKO v zarǐźenićh pro 
energeticke ́ vyuzǐti ́ odpadů bez 
jeho prědchozi ́ úpravy nebo po 
jeho úpravě naślednyḿ spalo-
vańiḿ/spolu spalovańiḿ za do-
drzǒvańi ́platne ́legislativy. 

ANO 

SKO je po vytřídění materiaĺově 
vyuzǐtelnyćh slozěk, nebezpecňyćh 
slozěk a biologicky rozlozǐtelnyćh 
odpadů)  předáván oprávněné 
osobě, která zajišťuje jeho násled-
né předání k energetickému využi-
tí. 

e) Průbězňě vyhodnocovat systeḿ 
naklad́ańi ́ se směsnyḿ komu-
naĺniḿ odpadem na obecni ́a kraj-
ske ́úrovni. 

ANO 

Městský systém nakládání 
s komunálními odpady je průběž-

ně vyhodnocován jak 
z ekonomického tak věcného po-

hledu. 

3. Živnostenské odpady 

Zaśady: 
a) Poskytnout původcům 
zǐvnostenskyćh odpadů, tj. 
prav́nickyḿ osobaḿ a fyzickyḿ 
osobaḿ oprav́něnyḿ k podnikańi ́
produkujićiḿ komunaĺni ́odpad na 
územi ́obce (zǐvnostnići, subjekty z 
neprůmyslove ́ vyŕobni ́ sfeŕy, ad-
ministrativy, ze sluzěb a obchodu) 
mozňost zapojit se do systeḿu 

NE 
 

V současné době není nastaven 
systém pro zapojení živnosten-

ských odpadů do systému naklá-
dání s komunálními odpady ve 

městě. 
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naklad́ańi ́s komunaĺniḿi odpady v 
obci, pokud ma ́ obec zavedeny ́
systeḿ naklad́ańi ́ s komunaĺniḿi 
odpady se zahrnutiḿ 
zǐvnostenskyćh odpadů. 

b) V obcićh stanovit v raḿci sys-
teḿu naklad́ańi ́ s komunaĺniḿi 
odpady take ́ systeḿ naklad́ańi ́ s 
komunaĺniḿi odpady, ktere ́ pro-
dukuji ́ prav́nicke ́ osoby a fyzicke ́
osoby oprav́něne ́ k podnikańi ́ za-
pojene ́do obecnih́o systeḿu nak-
lad́ańi ́ s komunaĺniḿi odpady. 
Stanovit způsob sběru jednotli-
vyćh druhů odpadů, minimaĺně 
vsǎk odděleny ́sběr papiŕu, plastů, 
skla, kovů, biologicky roz-
lozǐtelneh́o odpadu a směsneh́o 
komunaĺnih́o odpadu, ktere ́ pro-
dukuji ́ prav́nicke ́ osoby a fyzicke ́
osoby oprav́něne ́ k podnikańi ́ za-
pojene ́do obecnih́o systeḿu nak-
lad́ańi ́s komunaĺniḿi odpady. 

NE 
 

V současné době není nastaven 
systém pro zapojení živnosten-

ských odpadů do systému naklá-
dání s komunálními odpady ve 

městě. 

c) Zpoplatnit zapojeni ́ podnika-
jićićh prav́nickyćh osob a fyzickyćh 
osob oprav́něnyćh k podnikańi ́ do 
obecnih́o systeḿu naklad́ańi ́ s 
komunaĺniḿi odpady. 

NE 
 

V současné době není nastaven 
systém pro zapojení živnosten-

ských odpadů do systému naklá-
dání s komunálními odpady ve 

městě. 

d) Prǐ naklad́ańi ́ s komunaĺniḿi 
odpady od zapojenyćh 
prav́nickyćh osob a fyzickyćh osob 
oprav́něnyćh k podnikańi ́
uplatňovat zaśady pro naklad́ańi ́ s 
komunaĺniḿi odpady v souladu s 
hierarchii ́pro naklad́ańi ́s odpady. 

NE 

V současné době není nastaven 
systém pro zapojení živnosten-

ských odpadů do systému naklá-
dání s komunálními odpady ve 

městě. 

e) Umozňit obciḿ zapojit do svyćh 
systeḿů naklad́ańi ́ s komunaĺniḿi 
odpady prav́nicke ́ osoby a fyzicke ́
osoby oprav́něne ́ k podnikańi ́ dle 
mozňosti ́ a kapacity daneh́o sys-
teḿu. 

NE 

V současné době není nastaven 
systém pro zapojení živnosten-

ských odpadů do systému naklá-
dání s komunálními odpady ve 

městě. 

Opatrěni:́ 
a) Dodrzǒvat legislativni ́ zakotveni ́
mozňosti zapojeni ́ prav́nickyćh 
osob nebo fyzickyćh osob 
oprav́něnyćh k podnikańi ́ do 
obecnićh systeḿů naklad́ańi ́ s 
komunaĺniḿi odpady. 
 

NE 

V současné době není nastaven 
systém pro zapojení živnosten-

ských odpadů do systému naklá-
dání s komunálními odpady ve 

městě. 

b) Průbězňě vyhodnocovat sys-
teḿy obci ́ pro naklad́ańi ́ s komu-
naĺniḿi odpady v souvislosti s 

NE 
V současné době není nastaven 
systém pro zapojení živnosten-

ských odpadů do systému naklá-
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mozňosti ́ zapojit do obecnićh sys-
teḿů naklad́ańi ́ s komunaĺniḿi 
odpady prav́nicke ́ osoby a fyzicke ́
osoby oprav́něne ́ k podnikańi ́ s 
komunaĺniḿi odpady, ktere ́ pro-
dukuji.́ 

dání s komunálními odpady ve 
městě. 

c) Na úrovni obce umozňit nasta-
veni ́ kriteŕii,́ naprǐḱlad maximaĺni ́
limit produkce komunaĺnićh od-
padů, prǐ jejichz ̌ splněni ́ se budou 
moci prav́nicke ́ osoby a fyzicke ́
osoby oprav́něne ́ k podnikańi ́ za-
pojit do obecnih́o systeḿu nak-
lad́ańi ́ s komunaĺniḿi odpady v 
obci s komunaĺniḿi odpady, ktere ́
produkuji.́ 

NE 

V současné době není nastaven 
systém pro zapojení živnosten-

ských odpadů do systému naklá-
dání s komunálními odpady ve 

městě. 

d) Průbězňě vyhodnocovat kriteŕia 
uvedena ́v cǎśti c) tohoto odstavce 
a doporucǒvat jejich úpravu dle 
aktuaĺnićh podmińek v obci. 

NE 

V současné době není nastaven 
systém pro zapojení živnosten-

ských odpadů do systému naklá-
dání s komunálními odpady ve 

městě. 

e) Akceptovat rozsǐŕěni ́ kontrolni ́
pravomoci obci,́ zejmeńa o sankce 
vůcǐ prav́nickyḿ osobaḿ a fyzic-
kyḿ osobaḿ neoprav́něně vy-
uzǐv́ajićiḿ obecni ́ systeḿ nak-
lad́ańi ́s komunaĺniḿi odpady. 

ANO 
Obec podporuje kontrolní činnost 
vůči podnikajícím osobám v oblasti 

nakládání s odpady. 

f) Akceptovat legislativu 
umozň̌ujići ́ spolupraći obci ́ s 
zǐvnostenskyḿi úrǎdy s ohledem 
na zlepsěni ́ mozňosti ́ kontroly 
prav́nickyćh osob a fyzickyćh osob 
oprav́něnyćh k podnikańi ́podnika-
jićićh na územi ́dane ́obce. 

ANO Legislativa je akceptována. 

g) Na úrovni obce vhodnou for-
mou informovat alespoň jednou 
rocňě prav́nicke ́ osoby a fyzicke ́
osoby oprav́něne ́ k podnikańi ́ a 
úcǎstniḱy obecnih́o systeḿu nak-
lad́ańi ́ s komunaĺniḿi odpady o 
způsobech a rozsahu odděleneh́o 
sběru odpadů a o naklad́ańi ́s nimi. 

NE 

V současné době není nastaven 
systém pro zapojení živnosten-

ských odpadů do systému naklá-
dání s komunálními odpady ve 

městě. 

4. Biologicky rozlozǐtelne ́odpady a biologicky rozlozǐtelne ́komunaĺni ́odpady 

Ciĺ: 
Sniźǐt maximaĺni ́ mnozštvi ́ biolo-
gicky rozlozǐtelnyćh komunaĺnićh 
odpadů uklad́anyćh na sklad́ky tak, 
aby podiĺ tet́o slozǩy cǐnil v roce 
2020 nejviće 35 % hmotnosti z 
celkoveh́o mnozštvi ́ biologicky 
rozlozǐtelnyćh komunaĺnićh odpa-
dů vyprodukovanyćh v roce 1995. 

ANO 

Město zajišťuje oddělený sběr 
BRKO s cílem snížení jeho podílu 
ve zbytkovém SKO a zvýšení podílu 
jeho materiálového využití. 
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Zaśady: 
a) V obcićh povinně stanovit sys-
teḿ odděleneh́o sběru biologicky 
rozlozǐtelnyćh odpadů a naklad́ańi ́
s nimi, minimaĺně pro biologicky 
rozlozǐtelne ́ odpady rostlinneh́o 
původu. 

ANO 

Systém je zaveden prostřednic-
tvím velkoobjemových kontejnerů, 

biopopelnic předaných 
k jednotlivým nemovitostem a 

distribuci košíků a biologicky roz-
ložitelných sáčků. 

b) Podporovat a rozvij́et systeḿ 
sběru biologicky rozlozǐtelnyćh 
komunaĺnićh odpadů. 

ANO Systém je zaveden a dále rozvíjen. 

c) Podporovat maximaĺni ́vyuzǐv́ańi ́
biologicky rozlozǐtelnyćh odpadů a 
produktů z jejich zpracovańi.́ 

ANO 
Produkované BRKO je předáváno 

oprávněné osobě 
k materiálovému využití. 

d) Podporovat budovańi ́ a rozvoj 
infrastruktury nutne ́ k zajisťěni ́
vyuzǐti ́biologicky rozlozǐtelnyćh 
odpadů. 

ANO 

Město zajišťuje oddělený sběr 
bioodpadů prostřednictvím distri-
buovaných biokontejnerů a přista-
vovaných velkoobjemových kon-

tejnerů.  

Opatrěni:́ 
a) Dodrzǒvat legislativně vymeze-
ne ́pojmy v tet́o oblasti. 

ANO 
Legislativně vymezené pojmy jsou 
dodržovány. 

b) Pro jednotlive ́ skupiny biologic-
ky rozlozǐtelnyćh odpadů akcepto-
vat stanoveni ́jejich vlastnosti 
a pozǎdavky na sběr a naklad́ańi ́s 
nimi. 

ANO 
Jednotlivé skupijny BRKO jsou 
vymezeny v místní vyhlášce a po-
kynech pro nakládání s odpady. 

c) Pozǎdovat, aby obce stanovily 
obecně zav́aznou vyhlaśǩou obce 
systeḿ shromazď̌ovańi,́ 
odděleneh́o sběru a naklad́ańi ́ s 
biologicky rozlozǐtelnyḿi odpady 
na územi ́obce, a to minimaĺně pro 
biologicky rozlozǐtelne ́ odpady 
rostlinneh́o původu, daĺe povin-
nost obci ́urcǐt miśta, kam mohou 
fyzicke ́ osoby a původci napojeni ́
na systeḿ obce odděleně od-
klad́at biologicky rozlozǐtelne ́ od-
pady, minimaĺně biologicky roz-
lozǐtelne ́ odpady rostlinneh́o 
původu. 
 

ANO 

Obecně závazná vyhláška města 
Modřice č. 1/2010, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování 
komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území 
města Modřice. 
Informační materiál Třídění odpa-
dů Modřice publikovaný na inter-
netových stránkách města. 

d) Pozǎdovat dodrzǒvańi ́ legisla-
tivně stanovene ́ povinnosti fyzic-
kyćh osob a původců napojeni ́ na 
systeḿ obce, biologicky roz-
lozǐtelne ́ odpady odděleně shro-
mazď̌ovat, trǐd́it a prědav́at k vy-
uzǐti ́ podle systeḿu stanoveneh́o 
obci,́ pokud odpady sami nevyuzǐji ́
v souladu se zaḱonem o odpa-
dech. 

ANO 
Systém odděleného sběru BRKO je 
zaveden a provozován. 
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e) Podporovat zavedeni ́povinnosti 
obci ́ stanovit obecně zav́aznou 
vyhlaśǩou obce systeḿ shro-
mazď̌ovańi ́ a odděleneh́o sběru 
papiŕu a povinnost obci ́ urcǐt 
miśta, kam mohou fyzicke ́osoby a 
původci napojeni ́ na systeḿ obce 
odklad́at papiŕ, ktery ́ produkuji ́
jako odpad.  

ANO 
Systém odděleného sběru papíru 
je zaveden a provozován. 

f) Pozǎdovat dodrzǒvańi ́ legislativ-
ně stanovene ́povinnosti fyzickyćh 
osob a původců napojenyćh na 
systeḿ obce, papiŕ odděleně 
shromazď̌ovat, trǐd́it a prědav́at k 
vyuzǐti ́ podle systeḿu stanove-
neh́o obci,́ pokud odpad sami 
nevyuzǐji ́ v souladu se zaḱonem o 
odpadech. 

ANO 
Systém odděleného sběru papíru 
je zaveden a provozován. 

g) Systeḿ shromazď̌ovańi,́ od-
děleneh́o sběru a naklad́ańi ́ s bio-
logicky rozlozǐtelnyḿi odpady na 
územi ́obce bude vychaźet z tech-
nickyćh mozňosti ́ a způsobů vy-
uzǐti ́ biologicky rozlozǐtelnyćh od-
padů v obci v nav́aznosti na nak-
lad́ańi ́ s komunaĺniḿi odpady v 
kraji. Prǐcěmz ̌ mechanicko- biolo-
gicka ́ úprava a energeticke ́ vyuzǐti ́
biologicky rozlozǐtelne ́ slozǩy ob-
sazěne ́ ve směsneḿ komunaĺniḿ 
odpadu nenahrazuji ́ povinnost 
obce zaveśt systeḿ odděleneh́o 
sběru biologicky rozlozǐtelnyćh 
odpadů a jejich naśledne ́vyuzǐti.́ 

ANO 

Zavedený systém shromazď̌ovańi,́ 
odděleneh́o sběru a naklad́ańi ́ s 
biologicky rozlozǐtelnyḿi odpady 
na územi ́ obce vychází z technic-
kyćh mozňosti ́ a způsobů vyuzǐti ́
biologicky rozlozǐtelnyćh odpadů v 
obci v nav́aznosti na naklad́ańi ́ s 
komunaĺniḿi odpady v kraji. Od-
děleně sbírané BRKO jsou předá-
vány oprávněné osobě 
k materiálovému využití (zejména 
kompostárna) 

h) Důsledně kontrolovat zajisťěni ́
odděleneh́o sběru biologicky roz-
lozǐtelnyćh odpadů. 

ANO 

Systém odděleného sběru biolo-
gicky rozlozǐtelnyćh odpadů je 
zaveden, kontrolován a dle potře-
by optimalizován. 

i) Na úrovni obce informovat jed-
nou rocňě obcǎny a ostatni ́
úcǎstniḱy obecnih́o systeḿu nak-
lad́ańi ́ s komunaĺniḿi odpady o 
způsobech a rozsahu odděleneh́o 
sběru biologicky rozlozǐtelnyćh 
odpadů a o naklad́ańi ́ s nimi. 
Soucǎsně s tiḿ take ́ informovat 
obcǎny o mozňostech prevence a 
minimalizace vzniku biologicky 
rozlozǐtelnyćh odpadů. Minimaĺně 
jednou rocňě zverějňovat 
kvantifikovane ́ vyśledky odpado-
veh́o hospodaŕštvi ́obce. 

ANO 
Informace je podávána prostřed-
nictvím periodika Zpravodaj. 
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j) Podporovat technicky a 
osvětovyḿi kampaněmi domaći,́ 
komunitni ́ a obecni ́ kompostovańi ́
biologicky rozlozǐtelnyćh odpadů u 
fyzickyćh osob. Zvaźǐt zavedeni ́
programu podpory domaćih́o, 
komunitnih́o a obecnih́o kompos-
tovańi ́a jeho naplňovańi ́ve spolu-
praći s obcemi na krajske ́úrovni. 

ČÁSTEČNĚ 

Občané jsou informováni pro-
střednictvím informačního doku-
mentu na internetových stránkách 
města. Kampaně a technická pod-
pora dalších, např. individuálních 
nebo komunitních. 

k) Podporovat vyśtavbu zarǐźeni ́
pro anaerobni ́ rozklad, energetic-
ke ́ vyuzǐti ́ a prǐṕravu k energetic-
keḿu vyuzǐti ́ biologicky roz-
lozǐtelnyćh odpadů. Podporǐt vy-
tvorěni ́prǐměrěne ́sit́ě zarǐźeni ́pro 
aerobni ́a anaerobni ́rozklad v kraji 
pro naklad́ańi ́ s odděleně sebra-
nyḿi biologickyḿi rozlozǐtelnyḿi 
odpady z obci ́ a od ostatnićh 
původců, vcětně kalů z cǐstiŕen 
odpadnićh vod. 

Není relevantní 

Město s ohledem na množství 
produkovaných odpadů nepřipra-
vuje vyśtavbu zarǐźeni ́ pro anae-
robni ́rozklad, energeticke ́vyuzǐti ́a 
prǐṕravu k energetickeḿu vyuzǐti ́
biologicky rozlozǐtelnyćh odpadů.  

l) Akceptovat stanoveni ́ mini-
maĺnićh pozǎdavků na technologie 
pro zpracovańi ́ biologicky roz-
lozǐtelnyćh odpadů a na vlastnosti 
vyśtupnićh produktů za úcělem 
dosazěni ́vysokeh́o vyuzǐti ́produk-
tů a splněni ́ vsěch naŕoků na 
ochranu lidskeh́o zdravi ́ a 
zǐvotnih́o prostrědi.́ 

Není relevantní 

Město není provozovatelem tech-
nologie pro zpracovańi ́ biologicky 
rozlozǐtelnyćh odpadů a na vlast-
nosti vyśtupnićh produktů za 
úcělem dosazěni ́ vysokeh́o vyuzǐti ́
produktů a splněni ́ vsěch naŕoků 
na ochranu lidskeh́o zdravi ́ a 
zǐvotnih́o prostrědi.́ 

m) Podporovat vyuzǐti ́ kompostů 
vyrobenyćh z biologicky roz-
lozǐtelnyćh komunaĺnićh odpadů, 
tj. biologickyćh odpadů ziśkanyćh z 
odděleneh́o sběru biologicky roz-
lozǐtelnyćh komunaĺnićh odpadů, k 
aplikaci do půdy. Podporovat vy-
tvorěni ́ podmińek k odbytu 
vyśtupnićh produktů ze zpracovańi ́
odděleně sebranyćh biologicky 
rozlozǐtelnyćh odpadů, tj. kompo-
stu a digestat́u, prědevsǐḿ pro 
vyuzǐti ́v zemědělske ́vyŕobě a take ́
v obcićh. 

ANO 
Využití kompostů je v případě 
rentability podporováno.  

n) Podporovat spolupraći MŽP s 
MZe formou motivace zemědělců 
k cǎśtecňe ́ nah́radě průmyslovyćh 
hnojiv hnojivy vyrobenyḿi z odpa-
dů, ktera ́ splňuji ́ kvalitativni ́
pozǎdavky na bězňa ́hnojiva. 

Není relevatní. Není v kompetenci města. 

o) Podporovat energeticke ́ vyuzǐti ́
biologicky rozlozǐtelnyćh odpadů 

Není relevatní. 
Produkované BRKO jsou předává-
ny oprávněné osobě 
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obsazěnyćh ve směsneḿ komu-
naĺniḿ odpadu, ktery ́ je obecně s 
ohledem na heterogenitu mate-
riaĺu a koncentraci rizikovyćh lat́ek 
a prvků nevhodny ́pro prǐḿe ́kom-
postovańi,́ jejich zpracovańi ́ v bio-
plynovyćh stanicićh nebo zpraco-
vańi ́ jinyḿi biologickyḿi metoda-
mi. 

k materiálovému, případně ener-
getickému využití. 

p) Podporovat vyśtavbu zarǐźeni ́
pro energeticke ́ vyuzǐti ́ směsneh́o 
komunaĺnih́o odpadu. 

Není relevantní 

Město s ohledem na množství 
produkovaných odpadů nepřipra-
vuje vyśtavbu zarǐźeni ́pro energe-
ticke ́ vyuzǐti ́ směsneh́o komu-
naĺnih́o odpadu. S ohledem na 
umístění města ve spádové oblasti 
ZEVO společnosti SAKO Brno není 
předpoklad výstavby dalšího zaří-
zení reálný. 

q) Podporovat energeticke ́ vy-
uzǐv́ańi ́ směsneh́o komunaĺnih́o 
odpadu v zarǐźenićh pro energe-
ticke ́ vyuzǐti ́ odpadů bez jeho 
prědchozi ́ úpravy nebo po jeho 
úpravě naślednyḿ spalo-
vańiḿ/spolu 
spalovańiḿ za dodrzǒvańi ́ platne ́
legislativy. 

ANO 
SKO je předáván oprávněné osobě 
k energetickému využití v ZEVO 
společnosti SAKO Brno. 

r) Důsledně kontrolovat provoz 
zarǐźeni ́ na zpracovańi ́ a vyuzǐv́ańi ́
biologicky rozlozǐtelnyćh odpadů 
provozovanyćh v areaĺu sklad́ky 
odpadů s ciĺem zamezit 
sklad́kovańi ́ těchto odpadů, ktere ́
je zakaźańo uklad́at na sklad́ky. 

Není relevantní. 

Město není provozovatelem ani se 
v jeho správním obvodu nenachází 
zarǐźeni ́ na zpracovańi ́ a vyuzǐv́ańi ́
biologicky rozlozǐtelnyćh odpadů 
provozovanyćh v areaĺu sklad́ky 
odpadů.  

s) Důsledně kontrolovat naklad́ańi ́
s odpadem ze stravovacićh 
zarǐźeni ́a s odpady vedlejsǐćh 
zǐvocǐsňyćh produktů v souladu s 
narǐźeniḿ Evropskeh́o parlamentu 
a Rady (ES) c.̌ 1069/2009. 

ANO 

Město jako zřizovatel základní a 
mateřské školy provádí kontrolu 
naklad́ańi ́ s odpadem ze stravova-
cićh zarǐźeni ́a s odpady vedlejsǐćh 
zǐvocǐsňyćh produktů. 

t) Podporovat v souladu s legislati-
vou vyuzǐv́ańi ́ biologicky roz-
lozǐtelne ́odpady podobne ́ciĺeně 
pěstovane ́ biomase (naprǐḱlad 
travni ́ secě a podobně) v ze-
mědělskyćh bioplynovyćh stani-
cićh. 

ANO 

Produkované BRKO jsou předává-
ny oprávněné osobě 
k materiálovému, případně ener-
getickému využití. 

u) Průbězňě vyhodnocovat systeḿ 
naklad́ańi ́ s biologicky roz-
lozǐtelnyḿi odpady na krajske ́
úrovni. 

ANO 
Městský systém nakládání s BRKO 
je průběžně vyhodnocován a op-
timalizován. 

v) Podporovat úpravu poplatku za Není relevantní Město neprovozuje zařízení ke 
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sklad́kovańi ́ komunaĺnićh odpadů 
tak, aby jeho vyśě znevyh́odňovala 
sklad́kovańi ́ recyklovatelnyćh a 
vyuzǐtelnyćh druhů odpadů v sou-
ladu s hierarchii ́naklad́ańi ́s odpa-
dy, vcětně těch, ktere ́ obsahuji ́
biologicky rozlozǐtelnou slozǩu, a 
to i s ohledem na prǐzpůsobeni ́
odpadoveh́o hospodaŕštvi ́vnějsǐḿ 
podmińkaḿ, jako jsou legislativa 
Evropske ́ unie, uplatněni ́ novyćh 
technologii, konkurencňi ́prostrědi ́
a podobně, prǐ zachovańi ́ vysoke ́
miŕy diverzifikace a trzňićh princi-
pů s vyvaźěnou miŕou naḱladů pro 
původce odpadů a obcǎny. 

skládkování nebo energetickému 
využívání odpadů ani svým rozho-
dováním neupravuje síť těchto 
zařízení. 

w) Dodrzǒvat legislativně stano-
veny ́ zaḱaz sklad́kovańi ́ směsneh́o 
komunaĺnih́o odpadu, recyklova-
telnyćh a vyuzǐtelnyćh odpadů od 
roku 2024. 

Není relevantní 

Město neprovozuje zařízení 
k odstraňování odpadů skládková-
ním. Produkovaný SKO, ze kterého 
byly občany vytříděny využitelné 
složky je předáván oprávněné 
osobě. 

x) Na krajske ́úrovni zajistit kvalitni ́
datovou zaḱladnu o produkci bio-
logicky rozlozǐtelnyćh odpadů a 
naklad́ańi ́ s nimi, vcětně údajů o 
zarǐźenićh ke zpracovańi ́biologicky 
rozlozǐtelnyćh odpadů, ktery ́bude 
vyuzǐv́ań pro potrěby zǐvotnih́o 
prostrědi.́ 

ANO 
Město pravidelně provádí repor-
ting v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech 

y) U zemědělskyćh odpadů 2, 3 
podporovat jejich zpracovańi ́
technologiemi, jako je anaerobni ́
rozklad (digesce, fermentace), 
aerobni ́ rozklad (kompostovańi)́ 
nebo jine ́biologicke ́metody. 

Není relevantní 
Město není producentem odpadů 
skupin 02 a 03 dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb., katalog odpadů. 

z) Důsledně dodrzǒvat legislativně 
stanovene ́ parametry pro vyśtupy 
ze zarǐźeni ́ zpracovav́ajići ́biologic-
ky rozložitelné odpady. 

Není relevatní. 
Město neprovozuje zařízení určen 
ke zpracování BRO. 

5. Stavebni ́a demolicňi ́odpady 

Ciĺ: 
Zvyśǐt do roku 2020 nejmeńě na 
70 % hmotnosti miŕu prǐṕravy k 
opětovneḿu pouzǐti ́ a miŕu 
recyklace stavebnićh a demo-
licňićh odpadů a jinyćh druhů pro 
jejich materiaĺove ́ vyuzǐti.́ A to 
vcětně zaśypů, prǐ nichz ̌ jsou ma-
teriaĺy nahrazeny v souladu s plat-
nou legislativou tyḱajići ́ se staveb-
nih́o a demolicňih́o odpadu v ka-

ANO 

SDO produkované městským sys-
témem nakládání s odpady jsou 
shromažďovány odděleně tak, aby 
nebyly součástí SKO, byla zajištěna 
jejich maximální využitelnost. 
Shromážděné odpady jsou předá-
vány oprávněným osobám 
k materiálovému využití, resp. 
odstranění. 
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tegorii ostatni ́s vyj́imkou v prǐŕodě 
se vyskytujićićh materiaĺů uvede-
nyćh v Katalogu odpadů4 pod 
katalogovyḿ cǐślem 17 05 04 (ze-
mina a kameni)́. 

Zaśady: 
a) Regulovat vznik stavebnićh a 
demolicňićh odpadů a naklad́ańi ́ s 
nimi s ohledem na ochranu lid-
skeh́o zdravi ́a zǐvotnih́o prostrědi.́ 

ANO 

V městském systému nakládání 
s odpady je zajištěn oddělený sběr 
SDO k zajištění maximálně mož-
ného materiálového využití. 

b) Maximaĺně vyuzǐv́at upravene ́
stavebni ́ a demolicňi ́ odpady a 
recyklat́y ze stavebnićh a demo-
licňićh odpadů. 

ANO 

V městském systému nakládání 
s odpady je zajištěn oddělený sběr 
SDO k zajištění maximálně mož-
ného materiálového využití. 

Opatrěni:́ 
a) Důsledně dodrzǒvat legislativně 
stanovene ́ podmińky pro rǐźeni ́
vzniku stavebnićh a demolicňićh 
odpadů a pro naklad́ańi ́ s nimi, a 
tiḿ minimalizovat nebezpecňe ́
slozǩy a vlastnosti, prědnostně 
zabezpecǐt vyuzǐv́ańi ́ stavebnićh a 
demolicňićh odpadů a jejich 
recyklaci a zajisťǒvat vysokou kva-
litu naśledneh́o recyklat́u. 

ANO 

Legislativně stanovene ́ podmińky 
pro rǐźeni ́ vzniku stavebnićh a 
demolicňićh odpadů a pro nak-
lad́ańi ́ jsou dodržovány v rámci 
jednotlivých městem prováděných 
stavebních pracích. 

b) Řid́it se legislativou EU v oblasti 
„konce odpadu“ a, pokud nebude 
zpracovań prǐślusňy ́ legislativni ́
dokument na úrovni EU, do-
drzǒvat dokument vypracovany ́
MŽP, ktery ́ prěsně stanovi ́
prěchod recyklovaneh́o staveb-
nih́o a demolicňih́o odpadu na 
vyŕobek. 

ANO 

Legislativně stanovene ́ podmińky 
jsou dodržovány v rámci jednotli-
vých městem prováděných sta-
vebních pracích. 

c) Akceptovat zavedeni ́norem pro 
jakost recyklat́ů ze stavebnićh a 
demolicňićh odpadů. ANO 

Normami pro jakost recyklat́ů ze 
stavebnićh a demolicňićh odpadů 
stanovene ́podmińky jsou dodržo-
vány v rámci jednotlivých městem 
prováděných stavebních pracích. 

d) Zajistit povinne ́pouzǐv́ańi ́recyk-
lat́ů splňujićićh pozǎdovane ́ sta-
vebni ́ normy, jako nah́rady za 
prǐŕodni ́ zdroje, v raḿci stavebni ́
cǐnnosti financovane ́ z verějnyćh 
zdrojů, pokud je to technicky a 
ekonomicky mozňe.́ 

ANO 

U realizovaných projektů financo-
vaných z veřejných zdrojů je 
v souladu s projektovou dokumen-
tací zohledňována možnost použití 
stavebních recyklátů splňujících 
požadované stavební normy a 
technicko-ekonomická vhodnost. 

e) Zamezit vyuzǐv́ańi ́ neuprave-
nyćh stavebnićh a demolicňićh 
odpadů s vyj́imkou vyḱopovyćh 
zemin a hlusǐn bez nebezpecňyćh 
vlastnosti.́  

ANO 

Využívání neupravených staveb-
ních a demoličních odpadů 
s výjimkou výkopových zemin a 
hlušin bez nebezpečných vlastnos-
tí není u stavební činnosti financo-
vané z veřejných zdrojů MM zaká-
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záno. 

f) Podporǐt zjednodusěni ́ pravidel 
pro vyuzǐv́ańi ́ upravenyćh staveb-
nićh a demolicňićh odpadů 
a recyklat́ů z těchto odpadů na 
povrchu tereńu prǐ zachovańi ́ vy-
soke ́miŕy ochrany zǐvotnih́o 
prostrědi ́a zdravi ́lidi.́  

Není relevantní 

Město nestanovuje pravidla pro 
vyuzǐv́ańi ́upravenyćh stavebnićh a 
demolicňićh odpadů 
a recyklat́ů z těchto odpadů na 
povrchu tereńu prǐ zachovańi ́ vy-
soke ́miŕy ochrany zǐvotnih́o 
prostrědi ́a zdravi ́lidi.́ 

g) Důsledně dodrzǒvat legislativni ́
vymezeni ́ rozsahu druhů staveb-
nićh a demolicňićh odpadů 
vhodnyćh k vyuzǐti ́ na povrchu 
tereńu. 

ANO 

V případě využití SDO na povrchu 
terénu jsou dodržovány legislativní 
vymezení rozsahu druhů staveb-
nićh a demolicňićh odpadů a 
podmínky jejich využití včetně 
limitních koncentrací znečišťují-
cích látek. 

h) Dodrzǒvat zaśady stanovene ́ v 
dokumentu pro naklad́ańi ́ s odpa-
dy, ktere ́se v budoucnu 
v komoditě stavebni ́ odpady bu-
dou vyskytovat – plastova ́ okna, 
izolacňi ́ materiaĺy ze zatepleni ́
budov a podobně, a to s ciĺem 
jejich maximaĺnih́o vyuzǐti.́ 

ANO 

Stavební odpady produkované 
městským systémem nakládání 
s odpady jsou shromaždovány ve 
sběrném dvoře, kde dochází 
k jejich oddělenému shromáždění. 

6. Nebezpečné odpady 

Ciĺe: 
a) Snizǒvat měrnou produkci ne-
bezpecňyćh odpadů. 

ANO 
Na území města je provozován 
sběrný dvůr, v rámci kterého ob-
čané tyto odpady předávají. 

b) Zvysǒvat podiĺ vyuzǐtyćh nebez-
pecňyćh odpadů. 

ANO 

Odpady jsou předávány oprávně-
né osobě k dalšímu nakládání 
v souladu s principi nakládání 
s odpady. 

c) Minimalizovat negativni ́ úcǐnky 
prǐ naklad́ańi ́ s nebezpecňyḿi 
odpady na lidske ́ zdravi ́ a zǐvotni ́
prostrědi.́ 

ANO 

Oddělený sběr odpadů kategorie 
nebezpečný zajišťován prostřed-
nictvím sběrného dvora a certifi-
kovaných shromažďovacích pro-
středků. 

d) Odstranit stare ́ zat́ězě, kde se 
nachaźeji ́nebezpecňe ́odpady. 

Není relevantní 

Na území města jsou evidována 3 
kontaminovaná místa po sanaci, 
resp. bez rizika pro ŽP: 

 Firesta, a.s. - Bývalý areál 
ČD, TD Brno jih, středisko 
svrškového materiálu (sa-
nováno) 

 Skládkový areál V hliništi – 
skládka inertního materiá-
lu a  recyklační linka na 
stavební sutě (bez rizika 
pro ŽP) 

 V hliništi II – rekultivováno 
(bez rizika pro ŽP)  

Tyto místa nejsou ve vlastnictví 
města. 
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Zaśady: 
a) Podporovat vyŕobu vyŕobků tak, 
aby byl omezen vznik nevy-
uzǐtelnyćh nebezpecňyćh odpadů, 
a tiḿ bylo snizǒvańo riziko s ohle-
dem na ochranu zdravi ́lidi ́a 
zǐvotnih́o prostrědi.́ 

Není relevantní Město neprovádí výrobní činnost. 

b) Naklad́at s nebezpecňyḿi od-
pady v souladu s hierarchii ́nak-
lad́ańi ́s odpady. 

ANO 

Při odděleném sběru je prováděno 
nakládání s NO v souladu 
s hierarchií nakládání s odpady. 
Soustředěné NO jsou předávány 
oprávněné osobě k dalšímu využi-
tí, resp. odstranění. 

c) Podporovat technologie pro 
recyklaci a vyuzǐti ́nebezpecňyćh 
odpadů a technologie 
pro snizǒvańi ́nebezpecňyćh vlast-
nosti ́odpadů. 

ANO 
Soustředěné NO jsou předávány 
oprávněné osobě k dalšímu využi-
tí, resp. odstranění. 

d) Důsledně kontrolovat, zda od-
pad, ktery ́úpravou pozbyl nebez-
pecňe ́vlastnosti, skutecňě tyto 
vlastnosti nevykazuje. 

Není relevantní Město neprovádí úpravu odpadů. 

e) Nevyuzǐv́at nebezpecňe ́odpady 
a nebezpecňy ́odpad, ktery ́prěstal 
byt́ odpadem, na povrchu 
tereńu. Nevyuzǐv́at nebezpecňe ́
odpady, resp. nebezpecňe ́odpa-
dy, ktere ́prěstaly byt́ 
nebezpecňyḿi odpady, na po-
vrchu krajinneh́o tereńu. 

ANO 

V současné době město tyto od-
pady nevyužívá.  
Při případném využívání odpadů 
na povrchu terénu je postupováno 
v souladu s platnou legislativou. 

f) Zprǐśnit podmińky vyuzǐv́ańi ́
nebezpecňyćh odpadů jako tech-
nologickeh́o materiaĺu pro zvyśěni ́
technickeh́o zabezpecěni ́sklad́ky. 

Není relevantní 
Město není provozovatelem 
skládky ani takové zařízení v rámci 
svých kompetencí nepovoluje.  

g) Snizǒvat mnozštvi ́nebez-
pecňyćh odpadů ve směsneḿ 
komunaĺniḿ odpadu. 

ANO 

Systém oddělený sběru odpadů 
kategorie nebezpečný je zaveden 
s cílem jeho oddělení od směsné-
ho komunálního odpadu.  

Opatrěni:́ 
a) Průbězňě vyhodnocovat systeḿ 
naklad́ańi ́s nebezpecňyḿi odpady 
na krajske ́úrovni. 

ANO 

Městský systém nakládání 
s odpady je průběžně sledován a 
vyhodnocován. Průběžně jsou 
realizována opatření ke zvýšení 
efektivity systému. 

b) Motivovat verějnost k od-
děleneḿu sběru nebezpecňyćh 
slozěk komunaĺnićh odpadů. 

ANO 
Veřejnost je informována pro-
střednictvím tištěného Zpravodaje 
a internetových stránkách.  

c) Ve spolupraći s prǐślusňyḿi or-
gańy provad́ět úcǐnnou osvětu o 
vlivu nebezpecňyćh vlastnosti ́
odpadů na zdravi ́cľověka a zǐvotni ́
prostrědi ́vcětně vytvorěni ́meto-
dik. 

ANO 

Informace o nakládání 
s nebezpečnými odpady je posky-
tována prostřednictvím webové 
stránky města.  
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d) V prǐṕadě potrěby podporovat 
zvyśěni ́pocťu zarǐźeni ́na vyuzǐv́ańi ́
nebezpecňyćh odpadů 
a zarǐźeni ́na úpravu odpadů ke 
snizǒvańi ́a odstraňovańi ́nebez-
pecňyćh vlastnosti.́ 

Není relevantní 
Město není provozovatelem ani 
povolovatelem zařízení pro naklá-
dání s nebezpečnými odpady. 

e) Zaveśt systeḿ podpory pro 
vyśtavbu novyćh inovativnićh 
technologii ́a modernizaci 
stav́ajićićh technologii ́pro vy-
uzǐv́ańi ́a úpravu nebezpecňyćh 
odpadů. 

Není relevantní 
Město není provozovatelem ani 
povolovatelem zařízení pro naklá-
dání s nebezpečnými odpady. 

f) Podporovat spolupraći MŽP s 
MPO prǐ zavedeni ́systeḿu podpo-
ry inovativnićh vyŕobnićh 
technologii ́směrǔjićićh ke sniźěni ́
mnozštvi ́vznikajićićh nebez-
pecňyćh odpadů a odpadove ́
naŕocňosti technologickyćh proce-
sů. 

Není relevantní 
Město není provozovatelem vý-
robních technologií. 

g) Podporovat bezpecňe ́odstra-
něni ́staryćh ekologickyćh zat́ězǐ.́ Není relevantní 

Evidovaná kontaminovaná místa 
byla sanována, resp. nepředstavují 
riziko pro ŽP. 

h) Důsledně kontrolovat mnozštvi ́
nebezpecňyćh odpadů 
pouzǐv́anyćh jako technologicky ́
materiaĺ pro technicke ́zabez-
pecěni ́sklad́ek odpadů. 

Není relevantní 

Město není provozovatelem 
skládky ani takové zařízení v rámci 
svých kompetencí nepovoluje a 
nekontroluje.  

i) Dodrzǒvat legislativni ́stanoveni ́
pozǎdavků na osobu odebiŕajići ́
vzorky nebezpecňyćh odpadů 
urcěne ́ke zkousǩaḿ k prokaźańi ́
vlastnosti ́odpadu. 

ANO 
V případě potřeby je postupováno 
v souladu s platnými právními 
předpisy. 

7. Vyŕobky s ukoncěnou zǐvotnosti ́s rezǐmem zpětneh́o odběru 

7.1. Obaly a obalové hospodářství 

Ciĺe: 
a) Zvyśǐt celkovou recyklaci obalů 
na úroveň 70 % do roku 2020. 

ANO 

Městský systém odděleného sběru 
využitelných složek komunálního 
odpadu je provozován a optimali-
zován s cílem separace maximál-
ního možného množství dále vyu-
žitelných materiálů. 

b) Zvyśǐt celkove ́vyuzǐti ́odpadů z 
obalů na úroveň 80 % do roku 
2020. 

ANO 

Městský systém odděleného sběru 
využitelných složek komunálního 
odpadu je provozován a optimali-
zován s cílem separace maximál-
ního možného množství dále vyu-
žitelných materiálů. 

c) Zvyśǐt recyklaci plastovyćh obalů 
na úroveň 50 % do roku 2020. 

ANO 

Městský systém odděleného sběru 
využitelných složek komunálního 
odpadu je provozován a optimali-
zován s cílem separace maximál-
ního možného množství dále vyu-
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žitelných materiálů. 

d) Zvyśǐt recyklaci kovovyćh obalů 
na úroveň 55 % do roku 2020. 

ANO 

Městský systém odděleného sběru 
využitelných složek komunálního 
odpadu je provozován a optimali-
zován s cílem separace maximál-
ního možného množství dále vyu-
žitelných materiálů. 

e) Dosah́nout 55 % celkoveh́o 
vyuzǐti ́prodejnićh obalů urcěnyćh 
spotrěbiteli do roku 2020. f) Do-
sah́nout 50 % recyklace prodej-
nićh obalů urcěnyćh spotrěbiteli 
do roku 2020. 

ANO 

Městský systém odděleného sběru 
využitelných složek komunálního 
odpadu je provozován a optimali-
zován s cílem separace maximál-
ního možného množství dále vyu-
žitelných materiálů. 

Opatrěni:́ 
a) Zachovat a rozvij́et stav́ajići ́
integrovany ́systeḿ trǐd́ěni ́komu-
naĺnićh odpadů, vcětně jejich oba-
love ́slozǩy a podporovat dalsǐ ́
rozvoj tohoto systeḿu. 

ANO 

Městský systém odděleného sběru 
využitelných složek komunálního 
odpadu je provozován a optimali-
zován s cílem separace maximál-
ního možného množství dále vyu-
žitelných materiálů. 

b) Dodrzǒvat legislativni ́podmińky 
trǐd́ěneh́o sběru. 

ANO 

Městský systém je průběžně vy-
hodnocován, včetně sledování 
souladu nastavení s platnými legis-
lativními podmínkami. 

c) Podporovat naklad́ańi ́s obalo-
vyḿi odpady dle hierarchie nak-
lad́ańi ́s odpady. ANO 

Odpady získané sběrem vytříditel-
ných složek komunálních odpadů 
jsou předávány k materiálovému 
využití prostřednictvím oprávně-
ných osob a kolektivního systému. 

d) Dodrzǒvat legislativni ́zakotveni ́
novyćh ciĺů pro recyklaci a vyuzǐti ́
obalovyćh odpadů do roku 
2020 a stanovit samostatne ́ciĺe 
recyklace a vyuzǐti ́pro prodejni ́
obaly urcěne ́spotrěbiteli. 

ANO 
Cíle jsou aplikovány v závazné 
části POH Města Modřice 

e) Důsledně kontrolovat zajisťěni ́
trǐd́ěneh́o sběru v obcićh pro vy-
uzǐtelne ́slozǩy komunaĺnićh od-
padů, minimaĺně komodit: papiŕ, 
plasty, sklo a kovy. 

ANO 

Městský systém je průběžně vy-
hodnocován, kontrolován a 
v případě potřeby optimalizován. 

f) Podporǐt zachovańi ́spoluúcǎsti 
vyŕobců a dovozců obalů podle 
principu „znecǐsťǒvatel plati“́ a 
„rozsǐŕěne ́odpovědnosti vyŕobce“ 
na zajisťěni ́sběru (zpětneh́o od-
běru) a vyuzǐti ́obalovyćh slozěk 
komunaĺnićh odpadů. 

ANO 

Systém je provozován ve spolu-
práci s kolektivním systémem 
zajišťujícím zachování spoluúcǎsti 
vyŕobců a dovozců obalů podle 
principu „znecǐsťǒvatel plati“́ a 
„rozsǐŕěne ́odpovědnosti vyŕobce“ 
na zajisťěni ́sběru (zpětneh́o od-
běru) a vyuzǐti ́obalovyćh slozěk 
komunaĺnićh odpadů. 

g) Důsledně kontrolovat do-
drzǒvańi ́hierarchie naklad́ańi ́s 
odpady. 

ANO 

Městský systém odděleného sběru 
využitelných složek komunálního 
odpadu je provozován a optimali-
zován s cílem separace maximál-
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ního možného množství dále vyu-
žitelných materiálů. 

h) Průbězňě vyhodnocovat nak-
lad́ańi ́s obaly v raḿci systeḿu 
obce k naklad́ańi ́s komunaĺniḿi 
odpady, kapacitni ́mozňosti sys-
teḿů a podporovat opatrěni ́k 
jejich zlepsěni.́ 

ANO 
Městský systém je průběžně vy-
hodnocován, kontrolován a 
v případě potřeby optimalizován. 

i) Průbězňě vyhodnocovat systeḿ 
naklad́ańi ́s komunaĺniḿi odpady 
na krajske ́úrovni. 

ANO 
Městský systém je průběžně vy-
hodnocován, kontrolován a 
v případě potřeby optimalizován. 

7.2. Odpadni ́elektrozarǐźeni ́pochaźejići ́z domaćnosti ́

Ciĺe: 
a) Dosahovat vysoke ́úrovně 
trǐd́ěneh́o sběru odpadnićh elek-
trickyćh a elektronickyćh zarǐźeni.́  ANO 

Systém odděleného tříděného 
sběru odpadních elektrozařízení je 
ve městě zaveden, a to jak formou 
samostatně stojících kontejnerů 
rozmístěných na katastru města, 
tak prostřednictvím sběrného 
dvora. 

b) Zajistit vysokou miŕu vyuzǐti,́ 
recyklace a prǐṕravy k 
opětovneḿu pouzǐti ́elektroodpa-
du. 

ANO 

Systém odděleného tříděného 
sběru odpadních elektrozařízení je 
ve městě zaveden, a to jak formou 
samostatně stojících kontejnerů 
rozmístěných na katastru města, 
tak prostřednictvím sběrného 
dvora. Získané odpadní elektroza-
řízení jsou předávána 
k materiálovému využití. 

Opatrěni:́ 
a) Dodrzǒvat legislativni ́nastaveni ́
funkcňih́o systeḿu zpětneh́o od-
běru odpadnićh elektrickyćh a 
elektronickyćh zarǐźeni ́v 
nav́aznosti zejmeńa na evropske ́
prědpisy tak, aby bylo mozňe ́spl-
nit ciĺe pozǎdovane ́směrnici ́
2012/19/EU. 

ANO 

Systém odděleného tříděného 
sběru odpadních elektrozařízení je 
ve městě zaveden, a to jak formou 
samostatně stojících kontejnerů 
rozmístěných na katastru města, 
tak prostřednictvím sběrného 
dvora s cílem maximalizace výtěž-
nosti. 

b) Podporovat spolupraći povin-
nyćh osob v raḿci celeh́o systeḿu 
zpětneh́o odběru, naprǐḱlad s oh-
ledem na kvalitu a kontrolu evido-
vanyćh dat, dostupnost sběrne ́
sit́ě pro spotrěbitele nebo realizaci 
osvětovyćh a informacňićh kam-
pani ́s ciĺem zvyśěni ́mnozštvi ́od-
děleně sebraneh́o elektrozarǐźeni.́  

ANO 

Systém odděleného tříděného 
sběru odpadních elektrozařízení je 
ve městě zaveden, a to jak formou 
samostatně stojících kontejnerů 
rozmístěných na katastru města, 
tak prostřednictvím sběrného 
dvora. Systém je provozován ve 
spolupráci s kolektivními systémy. 
Informace o možnostech nakládá-
ní s odpadnámi elektrozařízeními 
jsou uvedeny na internetových 
stránkách úřadu MM. 

c) Dodrzǒvat legislativni ́nastaveni ́
povinnosti ́a odpovědnosti ́jednot-
livyćh osob v raḿci celeh́o sys-

ANO 
Legislativní podmínky jsou dodr-
žovány. 
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teḿu zpětneh́o odběru v intencićh 
zvlaśťnih́o „miŕnějsǐh́o“ rezǐmu pro 
naklad́ańi ́s odpady prǐ sběru a 
prěpravě odpadnićh elektrickyćh a 
elektronickyćh zarǐźeni.́ 

d) Dodrzǒvat legislativni ́stanoveni ́
kontrolni ́pravomoci vůcǐ 
vyŕobcům a kolektivniḿ sys-
teḿům, vcětně nastaveni ́
mozňosti ́kontroly efektivnih́o 
vynaklad́ańi ́financňićh prostrědků 
vybranyćh v raḿci systeḿu 
zpětneh́o odběru odpadnićh elek-
trickyćh a elektronickyćh zarǐźeni.́ 

ANO 
Legislativní podmínky jsou dodr-
žovány. 

e) Prohlubovat spolupraći povin-
nyćh osob s komunaĺni ́sfeŕou a 
posilovat vazbu sběrne ́sit́ě na 
obecni ́systeḿy naklad́ańi ́s komu-
naĺniḿi odpady. 

ANO 

Systém odděleného sběru použi-
tých elektrospotřebičů je provozo-
ván ve spolupráci s kolektivními 
systémy. Informace o možnostech 
nakládání s odpadnámi elektroza-
řízeními jsou uvedeny na interne-
tových stránkách úřadu MM. 

f) Akceptovat nastavene ́standardy 
pro sběr, prěpravu a zpracovańi ́
odpadnićh elektrozarǐźeni ́a 
důsledně je vymah́at jednotlivyḿi 
orgańy stat́ni ́sprav́y a samo-
sprav́y. 

ANO 

Systém je provozován prostřednic-
tvím standardizovaných shromaž-
ďovacích prostředků. MM nepro-
vádí zpracování odpadních elek-
trozařízení. 

g) Leṕe zabezpecǐt stav́ajići ́
sběrnou infrastrukturu proti 
krad́ezǐḿ a nelegaĺni ́demontaźǐ. ANO 

Systém je provozován prostřednic-
tvím standardizovaných shromaž-
ďovacích prostředků minimalizují-
cích možnost krádeže a nelegální 
demontáže. 

h) Důsledně kontrolovat a vyhod-
nocovat fungovańi ́sběren a 
vyḱupen kovoveh́o odpadu. ANO 

Systém odděleného sběru odpad-
ních elektrozařízení je průběžně 
vyhodnocován a ve spolupráci se 
smluvními kolektivními systémy 
optimalizován. 

i) Zvysǒvat dostupnost a pocět 
miśt sběrne ́sit́ě pro elektro-
zarǐźeni,́ zejmeńa mala ́a tyto 
sběrna ́miśta zverějňovat na por-
taĺu verějne ́zprav́y v registru miśt 
zpětneh́o odběru. 

ANO 

Systém odděleného sběru odpad-
ních elektrozařízení je průběžně 
vyhodnocován a ve spolupráci se 
smluvními kolektivními systémy 
optimalizován. 

j) Zintenzivnit informacňi ́kampa-
ně. ANO 

Informace o možnostech nakládá-
ní s elektroodpady jsou uvedeny 
na internetových stránkách MM. 

k) Dodrzǒvat hierarchii naklad́ańi ́s 
odpady s uprědnostněniḿ 
opětovneh́o pouzǐti ́ze strany 
stat́nićh i soukromyćh instituci.́ 

ANO 

Vyřazená a funkční elektronika 
MM je nabídnuta k odběru, 
v ostatních případech je předána 
k materiálovému využití. 

l) Důsledně kontrolovat do-
drzǒvańi ́hierarchie naklad́ańi ́s 

ANO 
Kolektivní systémy, které v rámci 
systému odděleného sběru od-
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odpady. padních elektrozařízení spolupra-
cují, garantují dodržování hierar-
chie nakládání s odpady. 

m) Podporovat vyźkum a vyv́oj 
novyćh technologickyćh postupů a 
recyklacňićh technologii ́se 
zaměrěniḿ na vyuzǐti ́odpadnićh 
elektrickyćh a elektronickyćh 
zarǐźeni.́ 

Není relevantní 
MM neprovozuje výzkum ani ne-
provozuje zařízení k recyklaci elek-
trozařízení. 

7.3. Odpadni ́baterie a akumulat́ory 

Ciĺe: 
a) Zvyśǐt úroveň trǐd́ěneh́o sběru 
odpadnićh prěnosnyćh baterii ́a 
akumulat́orů. Od roku 2016 do-
sah́nout pozǎdovanou úroveň 
trǐd́ěneh́o sběru odpadnićh 
prěnosnyćh baterii ́a akumulat́orů. 

ANO 

Systém odděleného tříděného 
sběru odpadních baterií a akumu-
látorů je ve městě zaveden, a to 
jak formou samostatně stojících 
kontejnerů rozmístěných na ka-
tastru města, tak prostřednictvím 
sběrného dvora. Získané odpadní 
elektrozařízení jsou předávána 
k materiálovému využití. 

b) Dosahovat vysoke ́recyklacňi ́
úcǐnnosti procesů recyklace od-
padnićh baterii ́a akumulat́orů. 

Není relevantní 
MM neprovádí recyklaci odpad-
ních baterií a akumulátorů. 

Opatrěni:́ 
a) Dodrzǒvat legislativni ́nastaveni ́
povinnosti a odpovědnost jednot-
livyćh osob v raḿci celeh́o sys-
teḿu zpětneh́o odběru v intencićh 
zvlaśťnih́o „miŕnějsǐh́o“ rezǐmu 
naklad́ańi ́s odpady prǐ sběru a 
prěpravě prěnosnyćh nebo auto-
mobilovyćh baterii ́a akumulat́orů.  

ANO 
Legislativní podmínky jsou dodr-
žovány. 

b) Posilovat vazbu sběrne ́sit́ě na 
obecni ́systeḿy naklad́ańi ́s komu-
naĺniḿi odpady a sběrna ́miśta 
zverějňovat na portaĺu verějne ́
zprav́y v registru miśt zpětneh́o 
odběru.  

ANO 
Spolupracující kolektivní systémy 
zveřejňují místa zpětného odběru 
na území města.  

c) Dodrzǒvat hierarchii naklad́ańi ́s 
odpady.  

ANO 

Kolektivní systémy, které v rámci 
systému odděleného sběru od-
padních baterií a akumulátorů 
spolupracují, garantují dodržování 
hierarchie nakládání s odpady. 

d) Zajistit průkaznou evidenci 
vyŕobků uvedenyćh na trh, zpětně 
odebranyćh vyŕobků s ukoncěnou 
zǐvotnosti ́a dalsǐh́o naklad́ańi ́s 
nimi.  

ANO 

Evidence vytříděných odpadních 
baterií a akumulátorů je provádě-
na jak na straně spolupracujících 
kolektivních systémů, tak na stra-
ně sběrného dvora. 

e) Podporovat vyźkum a vyv́oj 
recyklacňićh technologii,́ ktere ́
jsou sětrne ́k zǐvotniḿu prostrědi ́
a naḱladově efektivni.́  

ANO 
MM neprovozuje výzkum ani ne-
provozuje zařízení k recyklaci od-
padních baterií a akumulátorů. 

f) Zintenzivnit informacňi ́kampa- ANO Součást opatření POH. 
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ně. 

7.4. Vozidla s ukoncěnou zǐvotnosti ́(autovraky) 

Ciĺ: 
Dosahovat vysoke ́miŕy vyuzǐti ́prǐ 
zpracovańi ́vozidel s ukoncěnou 
zǐvotnosti ́(autovraků). 

ANO 

MM podává informace o místech 
sběru a zpracování vozidel 
s ukončenou životností. Rozsah a 
dostupnost poskytovaných infor-
mací není dostatečná. 

Opatrěni:́ 
a) Diferencovat naklad́ańi ́s vybra-
nyḿi vozidly s ukoncěnou 
zǐvotnosti ́(vybrane ́autovraky) a s 
ostatniḿi vozidly s ukoncěnou 
zǐvotnosti ́(ostatni ́autovraky). 

Není relevantní 

MM neprovozuje ani v rámci svých 
kompetencí neprovozuje zařízení 
pro zpracování vozidel 
s ukončenou životností. 

b) Dodrzǒvat nastaveni ́standardů 
pro sběr a zpracovańi ́vybranyćh 
vozidel s ukoncěnou zǐvotnosti ́
(vybranyćh autovraků), standardy 
pro opětovne ́pouzǐti ́diĺů z vybra-
nyćh vozidel s ukoncěnou 
zǐvotnosti ́(vybranyćh autovraků) a 
důsledně je vymah́at jednotlivyḿi 
orgańy stat́ni ́sprav́y a samo-
sprav́y. 

Není relevantní 

MM neprovozuje ani v rámci svých 
kompetencí neprovozuje zařízení 
pro zpracování vozidel 
s ukončenou životností. 

c) Pozǎdovat, aby prědańi ́vozidla 
do zpracovatelskeh́o zarǐźeni ́bylo 
bez jakyćhkoliv vyd́ajů pro posled-
nih́o drzǐtele nebo vlastniḱa, a to i 
za prědpokladu, zě kompletni ́
prědav́ane ́vozidlo ma ́nulovou 
nebo zaṕornou hodnotu. V tako-
veḿ prǐṕadě pozǎdovat, aby 
vesǩere ́naḱlady nebo jejich pod-
statnou cǎśt hradil vyŕobce, anebo 
aby vozidla s ukoncěnou zǐvotnosti ́
(autovraky) prǐjiḿal zdarma. 

Není relevantní 

MM v rámci svých kompetencí 
neprovozuje zařízení pro zpraco-
vání vozidel s ukončenou životnos-
tí. 

d) Dodrzǒvat hierarchii naklad́ańi ́s 
odpady. 

Není relevantní 

MM neprovozuje ani v rámci svých 
kompetencí neprovozuje zařízení 
pro zpracování vozidel 
s ukončenou životností. 

e) Podporovat vyźkum, vyv́oj, ino-
vaci a implementaci postupů a 
technologii ́s pozitivniḿ vlivem 
na zvyśěni ́úrovně materiaĺoveh́o a 
energetickeh́o vyuzǐti ́odpadů 
vzniklyćh prǐ zpracovańi ́vozidel s 
ukoncěnou zǐvotnosti ́se za-
měrěniḿ na vyuzǐti ́surovin. 

Není relevantní 

MM neprovozuje výzkum ani ne-
provozuje zařízení ke sběru a 
zpracování vozidel s ukončenou 
životností. 

f) Podpora sběru a zpracovańi ́
vybranyćh vozidel s ukoncěnou 
zǐvotnosti ́(autovraků) z 
prostrědků vybranyćh na zaḱladě 
poplatku na podporu sběru, zpra-

Není relevantní 

MM neprovozuje ani v rámci svých 
kompetencí neprovozuje zařízení 
pro zpracování vozidel 
s ukončenou životností. 
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covańi,́ vyuzǐti ́a odstraněni ́vozidel 
s ukoncěnou zǐvotnosti.́ 

g) Zajistit průkaznou evidenci 
vyŕobků uvedenyćh na trh, zpětně 
odebranyćh vyŕobků s ukoncěnou 
zǐvotnosti ́a dalsǐh́o naklad́ańi ́s 
nimi. 

Není relevantní 

MM neprovozuje ani v rámci svých 
kompetencí neprovozuje zařízení 
pro zpracování vozidel 
s ukončenou životností. 

h) Sběrna ́miśta zverějňovat na 
portaĺu verějne ́zprav́y v registru 
miśt zpětneh́o odběru. 

Není relevantní 
Na území MM není provozováno 
zařízení ke sběru a zpracování 
vozidel s ukončenou životností. 

7.5. Odpadni ́pneumatiky 

Ciĺe: 
a) Zvyśǐt úroveň trǐd́ěneh́o sběru 
odpadnićh pneumatik.  

Není relevantní 
MM není provozovatelem ani 
povolovatelem zařízení pro zpra-
cování odpadních pneumatik. 

b) Dosahovat vysoke ́miŕy vyuzǐti ́
prǐ zpracovańi ́odpadnićh pneu-
matik. 

Není relevantní 
MM není provozovatelem ani 
povolovatelem zařízení pro zpra-
cování odpadních pneumatik. 

Opatrěni:́ 
a) Dodrzǒvat legislativni ́nastaveni ́
povinnosti a odpovědnost jednot-
livyćh osob v raḿci celeh́o sys-
teḿu zpětneh́o odběru.  

ANO 
Legislativní podmínky jsou dodr-
žovány. 

b) Akceptovat legislativni ́stanove-
ni ́kontrolni ́pravomoci. 
 

ANO 
Stanovení kontrolních pravomocí 
je akceptováno. 

c) Dodrzǒvat legislativni ́zakotveni ́
principu zvlaśťnih́o „miŕnějsǐh́o“ 
rezǐmu pro naklad́ańi ́s odpady prǐ 
sběru odpadnićh pneumatik. 

ANO 
Princip zvláštního režimu pro na-
kládání s odpady při sběru pneu-
matik je dodržován. 

d) Posilovat vazbu sběrne ́sit́ě na 
obecni ́systeḿy naklad́ańi ́s komu-
naĺniḿi odpady s tiḿ, zě budou 
stanoveny parametry sběrne ́sit́ě 
za úcělem minimalizace naḱladů 
pro obce v oblasti naklad́ańi ́s 
odpadniḿi pneumatikami a 
sběrna ́miśta zverějňovat na por-
taĺu verějne ́sprav́y v registru miśt 
zpětneh́o odběru.  

ANO 
Spolupracující kolektivní systémy 
zveřejňují místa zpětného odběru 
na území města 

e) Zintenzivnit informacňi ́kampa-
ně.  

ČÁSTEČNĚ Součást opatření POH. 

f) Dodrzǒvat hierarchii naklad́ańi ́s 
odpady.  

ANO 

Předané odpadní pneumatiky jsou 
předávány oprávněné osobě 
k materiálovému, resp. energetic-
kému využití. 

g) Důsledně kontrolovat do-
drzǒvańi ́hierarchie naklad́ańi ́s 
odpady.  

ANO 

Dodržování hierarchie nakládání 
s odpady je ověřovány 
s jednotlivými partnery městského 
systému nakládání s odpady. 

h) Podporovat vyźkum a vyv́oj 
novyćh technologickyćh postupů a 
recyklacňićh technologii ́se za-

Není relevantní 
MM neprovádí výzkum ani nepro-
vozuje zařízení ke sběru a zpraco-
vání odpadních pneumatik. 
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měrěniḿ na vyuzǐti ́surovin. 

8. Kaly z cǐstiŕen komunaĺnićh odpadnićh vod 

Ciĺ: 
Podporovat technologie k vy-
uzǐv́ańi ́kalů z cǐstiŕen komunaĺnićh 
odpadnićh vod. 

Není relevantní MM neprovozuje ČOV. 

Opatrěni:́ 
a) Sledovat a hodnotit mnozštvi ́
kalů z cǐstiŕen komunaĺnićh od-
padnićh vod a mnozštvi ́těchto 
kalů vyuzǐtyćh k aplikaci na půdu 
(kompostovańi ́a prǐḿe ́pouzǐti ́
kalů na zemědělske ́půdě). 

Není relevantní 

MM neprovozuje ČOV ani nedis-
ponuje pozemky vhodnými 
k využití aplikace kalů z ČOV na 
půdu. 

b) Na zaḱladě legislativně stano-
venyćh mikrobiologickyćh a che-
mickyćh parametrů důsledně kon-
trolovat kvalitu upravenyćh kalů 
urcěnyćh k aplikaci na půdu. 

Není relevantní 

MM neprovozuje ČOV ani nedis-
ponuje pozemky vhodnými 
k využití aplikace kalů z ČOV na 
půdu. 

c) Podporovat z verějnyćh zdrojů 
investice spojene ́s energetickyḿ 
vyuzǐv́ańiḿ kalů z cǐstiŕen komu-
naĺnićh odpadnićh vod s odpo-
vid́ajići ́produkci ́kalů. 

Není relevantní 
Nejsou dostupné informace o 
využívání kalů z ČOV na území 
městě 

d) Podporovat vyźkum zaměrěny ́
na monitorovańi ́obsahu rezidui ́
lećǐv a prǐṕravků osobni ́hygieny v 
odpadnićh vodaćh a jejich průniku 
do kalů z cǐstiŕen komunaĺnićh 
odpadnićh vod. Na zaḱladě 
vyśledků vyźkumu průbězňě navr-
hovat a realizovat opatrěni ́k nak-
lad́ańi ́s kaly z cǐstiŕen komu-
naĺnićh odpadnićh vod s ohledem 
na ochranu lidskeh́o zdravi ́a 
zǐvotnih́o prostrědi.́ 

Není relevantní 
Město neprovádí výzkum ani není 
provozovatelem ČOV. 

e) Podporovat spolupraći MŽP s 
MZd a v raḿci plněni ́koncepce 
EVVO JMK podporovat osvětove ́
kampaně zaměrěne ́zejmeńa na 
obyvatelstvo k odstraňovańi ́lećǐv, 
chemickyćh prostrědků a odpadů 
v souladu s prav́niḿi prědpisy v 
tet́o oblasti, tj. jejich odstraňovańi ́
mimo kanalizacňi ́sit́ě. 

NE 
V současné době osvětová kam-
paň neprobíhá. V rámci opatření 
bude zajištěna.  

f) Sledovat legislativni ́změny Ev-
ropske ́unie v oblasti naklad́ańi ́s 
kaly z cǐstiŕen odpadnićh vod s 
důrazem na ochranu zdravi ́lidi,́ 
zǐvotnih́o prostrědi ́a zejmeńa 
půdy prǐ pouzǐv́ańi ́kalů z cǐstiŕen 
komunaĺnićh odpadnićh vod v 
zemědělstvi.́ 

Není relevantní 

 MM neprovozuje ČOV ani nedis-
ponuje pozemky vhodnými 
k využití aplikace kalů z ČOV na 
půdu. 
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9. Odpadni ́oleje 

Ciĺ: 
Zvysǒvat materiaĺove ́a energetic-
ke ́vyuzǐti ́odpadnićh olejů. ANO 

Odděleně sbírané oleje v rámci 
městského systému nakládání 
s odpady jsou předány 
k materiálovému, resp. energetic-
kému využití. 

Opatrěni:́ 
a) Zabraňovat miśeni ́olejů v 
miśtech jejich vzniku, sou-
strěďovańi ́a skladovańi ́s ohledem 
na jejich naśledne ́vyuzǐti.́ 

ANO 

Produkované a odezvdané oleje 
jsou shromažďovány odděleně dle 
druhu, aby nedocházelo k mísení a 
bylo umožněno jejich následné 
využití. 

b) Odpadni ́oleje nevhodne ́k ma-
teriaĺoveḿu vyuzǐti ́prědnostně 
energeticky vyuzǐv́at v souladu s 
platnou legislativou. 

ANO 

Odděleně sbírané oleje v rámci 
městského systému nakládání 
s odpady jsou předány 
k materiálovému, resp. energetic-
kému využití. 

c) Dodrzǒvat hierarchii naklad́ańi ́s 
odpady. 

ANO 

Odděleně sbírané oleje v rámci 
městského systému nakládání 
s odpady jsou předány 
k materiálovému, resp. energetic-
kému využití. 

d) Důsledně kontrolovat do-
drzǒvańi ́hierarchie naklad́ańi ́s 
odpadniḿi oleji. 

ANO 

Dodržování hierarchie nakládání 
s odpady je ověřovány 
s jednotlivými partnery městského 
systému nakládání s odpady. 

10. Odpady ze zdravotnicke ́a veterinaŕni ́pećě 

Ciĺ: 
Minimalizovat negativni ́úcǐnky prǐ 
naklad́ańi ́s odpady ze zdravotnic-
ke ́a veterinaŕni ́pećě na lidske ́
zdravi ́a zǐvotni ́prostrědi.́ 

Není relevantní 

Systém nakládání s odpady nepro-
dukuje odpady ze zdravotnické a 
veterinární péče. Město není pro-
vozovatelem ani povolovatelem 
zařízení produkujících odpady ze 
zdravotnické a veterinární péče. 

Opatrěni:́ 
a) Dodrzǒvat legislativně stanove-
na ́pravidla sestavena ́MŽP ve 
spolupraći s MZd pro naklad́ańi ́s 
odpady ze zdravotnicke ́a veteri-
naŕni ́pećě se zaměrěniḿ na sběr, 
trǐd́ěni,́ shromazď̌ovańi,́ úpravu, 
prěpravu a odstraňovańi ́odpadů 
ze zdravotnickyćh, veterinaŕnićh a 
jim podobnyćh zarǐźeni,́ naprǐḱlad 
domaći ́pećě a samo lećěni.́ 

Není relevantní 

Systém nakládání s odpady nepro-
dukuje odpady ze zdravotnické a 
veterinární péče. Město není pro-
vozovatelem ani povolovatelem 
zařízení produkujících odpady ze 
zdravotnické a veterinární péče. 

b) S odpady ze zdravotnicke ́a 
veterinaŕni ́pećě s nebezpecňyḿi 
vlastnostmi naklad́at dle hierar-
chie naklad́ańi ́s odpady a dle do-
stupnyćh technologii ́s 
uprědnostněniḿ nejlepsǐćh do-
stupnyćh technik. 

Není relevantní 

Systém nakládání s odpady nepro-
dukuje odpady ze zdravotnické a 
veterinární péče. Město není pro-
vozovatelem ani povolovatelem 
zařízení produkujících odpady ze 
zdravotnické a veterinární péče. 

c) Podporovat spolupraći MŽP s 
MZd legislativně stanovit parame-

Není relevantní 
MM v rámci svých kompetencí 
legislativně nestanovuje parame-
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try pro úcǐnnost hygienizace de-
kontaminacňićh zarǐźeni ́vcětně 
parametrů kvality s nav́aznou 
důslednou kontrolou. 

try pro úcǐnnost hygienizace de-
kontaminacňićh zarǐźeni ́vcětně 
parametrů kvality s nav́aznou 
důslednou kontrolou. 

d) Navaźat spolupraći se zaintere-
sovanyḿi stranami v oblasti 
osvěty naklad́ańi ́s odpady ze 
zdravotnickyćh, veterinaŕnićh a 
jiḿ podobnyćh zarǐźeni ́s ciĺem 
zabezpecǐt naklad́ańi ́s odpadem z 
těchto zarǐźeni ́v souladu s platnou 
legislativou se zaměrěniḿ zej-
meńa na důsledne ́oddělovańi ́od 
odpadu komunaĺnih́o, zarǎzovańi ́
odpadu do kategorie dle jeho 
skutecňyćh vlastnosti.́ 

Není relevantní 

Systém nakládání s odpady nepro-
dukuje odpady ze zdravotnické a 
veterinární péče. Město není pro-
vozovatelem ani povolovatelem 
zařízení produkujících odpady ze 
zdravotnické a veterinární péče. 

e) Dodrzǒvat legislativně stanove-
na ́sǩoleni ́pro vsěchny za-
městnance, kterǐ ́naklad́aji ́s odpa-
dy ze zdravotnickyćh, veteri-
naŕnićh a jim podobnyćh zarǐźeni ́
vcětně pracovniḱů podiĺejićićh se 
na jednotlivyćh krocićh naklad́ańi ́s 
těmito odpady. 

Není relevantní 

MM není provozovatelem ani 
povolovatelem zařízení produkují-
cích odpady ze zdravotnické a 
veterinární péče. 

f) Podporovat spolupraći MŽP s 
MZd, vypracovat aktualizovane ́
metodiky pro naklad́ańi ́s odpady 
ze zdravotnicke ́a veterinaŕni ́pećě 
zahrnujići ́soucǎsne ́trendy a prin-
cipy dane ́Světovou zdravotnickou 
organizaci ́a Evropskou unii.́ 

Není relevantní 

MM nevytváří metodiky pro nak-
lad́ańi ́s odpady ze zdravotnicke ́a 
veterinaŕni ́pećě zahrnujići ́
soucǎsne ́trendy a principy dane ́
Světovou zdravotnickou organizaci ́
a Evropskou unii.́ 

11. Specificke ́skupiny nebezpecňyćh odpadů 

11.1. Odpady a zarǐźeni ́s obsahem polychlorovanyćh bifenylů 

Ciĺe: 
a) Prědat vesǩera ́zarǐźeni ́a odpa-
dy s obsahem polychlorovanyćh 
bifenylů do konce roku 2025 
oprav́něnyḿ osobaḿ, nebo 
zarǐźeni ́a odpady s obsahem poly-
chlorovanyćh bifenylů do tet́o 
doby dekontaminovat. 

Není relevantní 
MM neeviduje žádná zařízení 
s obsahem PCB. 

b) Odstranit odpady s obsahem 
polychlorovanyćh bifenylů v drzěni ́
oprav́něnyćh osob 
k naklad́ańi ́s odpady do konce 
roku 2028. 

Není relevantní 
MM neeviduje žádná zařízení 
s obsahem PCB. 

Opatrěni:́ 
a) Dodrzǒvat legislativni ́úpravu 
pravidel pro stav́ajići ́odpady poly-
chlorovanyćh bifenylů a zarǐźeni ́s 
obsahem polychlorovanyćh bife-
nylů. 

Není relevantní 
MM neeviduje žádná zařízení 
s obsahem PCB. 
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b) Lehce kontaminovana ́zarǐźeni ́a 
zarǐźeni ́s obsahem polychlorova-
nyćh bifenylů a objemem naṕlně 
mensǐḿ nez ̌5 l prědat 
oprav́něnyḿ osobaḿ k naklad́ańi ́s 
tiḿto druhem odpadu nebo de-
kontaminovat nejdeĺe do konce 
roku 2025. 

Není relevantní 
MM neeviduje žádná zařízení 
s obsahem PCB. 

11.2. Odpady s obsahem perzistentnićh organickyćh znecǐsťǔjićićh lat́ek 

Ciĺe: 
a) Zvyśǐt povědomi ́o perzistent-
nićh organickyćh znecǐsťǔjićićh 
lat́kaćh a jejich úcǐncićh na lidske ́
zdravi ́a zǐvotni ́prostrědi.́ 

Není relevantní 

Systémem pro nakládání 
s komunálními odpady MM nejsou 
produkovány odpady s obsahem 

POP´s 

b) Kontrolovat vyśkyt perzistent-
nićh organickyćh znecǐsťǔjićićh 
lat́ek zejmeńa u odpadů 
uvedenyćh v prǐĺoze V narǐźeni ́
Evropskeh́o parlamentu a Rady 
(ES) c.̌ 850/2004 o perzistentnićh 
organickyćh znecǐsťǔjićićh lat́kaćh, 
ve zněni ́narǐźeni ́Komise (EU) c.̌ 
756/2010. 

Není relevantní 

MM neprodukuje odpady uvede-
né v prǐĺoze V narǐźeni ́Evropskeh́o 
parlamentu a Rady (ES) c.̌ 
850/2004 o perzistentnićh orga-
nickyćh znecǐsťǔjićićh lat́kaćh, ve 
zněni ́narǐźeni ́Komise (EU) c.̌ 
756/2010. 

Opatrěni:́ 
a) Realizovat informacňi ́kampaně 
zaměrěne ́na mozňost vyśkytu 
perzistentnićh organickyćh 
znecǐsťǔjićićh lat́ek v odpadech. 

NE 
Informační kampaň není provádě-
na. 

b) Identifikovat zdroje mozňyćh 
úniků perzistentnićh organickyćh 
znecǐsťǔjićićh lat́ek. 

Není relevantní 

MM neprodukuje odpady uvede-
né v prǐĺoze V narǐźeni ́Evropskeh́o 
parlamentu a Rady (ES) c.̌ 
850/2004 o perzistentnićh orga-
nickyćh znecǐsťǔjićićh lat́kaćh, ve 
zněni ́narǐźeni ́Komise (EU) c.̌ 
756/2010. 

c) Vyuzǐt́ metodiku pro kontrolu 
vyśkytu perzistentnićh organic-
kyćh znecǐsťǔjićićh lat́ek 
ve vybranyćh odpadech MŽP. Není relevantní 

MM neprodukuje odpady uvede-
né v prǐĺoze V narǐźeni ́Evropskeh́o 
parlamentu a Rady (ES) c.̌ 
850/2004 o perzistentnićh orga-
nickyćh znecǐsťǔjićićh lat́kaćh, ve 
zněni ́narǐźeni ́Komise (EU) c.̌ 
756/2010. 

11.3. Odpady s obsahem azbestu 

Ciĺ: 
Minimalizovat mozňe ́negativni ́
úcǐnky prǐ naklad́ańi ́s odpady s 
obsahem azbestu na lidske ́zdravi ́
a zǐvotni ́prostrědi.́ ANO 

Při manipulaci se stavebními od-
pady, které by obsahovaly azbest, 
by byly technickými opatřeními 
minimalizovány mozňe ́negativni ́
úcǐnky na lidske ́zdravi ́a zǐvotni ́
prostrědi.́ V současné době MM 
nedisponuje informacemi o po-
tenciálních odpadech/materiálech 
s obsahem azbestu na území měs-
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ta. 

Opatření: 
a) Akceptovat legislativni ́změny 
Evropske ́unie v oblasti naklad́ańi ́s 
odpady azbestu s důrazem na 
ochranu zdravi ́lidi ́a zǐvotnih́o 
prostrědi.́ 

ANO 
Legislativní změny jsou při naklá-
dání se stavebními odpady 
s obsahem azbestu akceptovány. 

b) Vychaźet z postupu MMR a 
MZd pro stavebni ́úrǎdy, jak v 
raḿci stavebnih́o rǐźeni ́pro rekon-
strukce a demolice staveb ovlivnit 
zǎd́ouciḿ způsobem manipulaci s 
odpady z azbestu.  

Není relevantní 
MM nevykonává kompetence 
stavebního úřadu. 

c) Provad́ět trvalou osvětu a kon-
trolu dodrzǒvańi ́bezpecňeh́o nak-
lad́ańi ́a hygieny praće prǐ nak-
lad́ańi ́s azbestem, vcětně podpory 
informacňi ́kampaně MŽP ve spo-
lupraći s MZd pro obyvatele a 
zajisťěni ́provad́ěni ́kontrol 
prǐślusňyḿi kontrolniḿi orgańy. 

Není relevantní 
Informační kampaň není městem 
prováděna. 

d) Akceptovat ekonomicky 
zvyh́odněne ́odstraňovańi ́odpadů 
s obsahem azbestu. 

ANO 

Při nakládání se stavebními odpa-
dy s obsahem azbestu a předání 
oprávněné osobě je akceptováno 
ekonomicky zvyh́odněne ́od-
straňovańi ́odpadů s obsahem 
azbestu. 

11.4. Odpady s obsahem prǐŕodnićh radionuklidů 

Ciĺ: 
Minimalizovat mozňe ́negativni ́
úcǐnky prǐ naklad́ańi ́s odpady s 
obsahem prǐŕodnićh radionuklidů 
na lidske ́zdravi ́a zǐvotni ́prostrědi.́ 

Není relevantní 
MM není producentem odpadů 
s obsahem přírodních radionukli-
dů. 

Opatrěni:́ 
a) Kontrolovat naklad́ańi ́s tiḿto 
druhem odpadu (Stat́ni ́úrǎd pro 
jadernou bezpecňost). 

Není relevantní 
MM není producentem odpadů 
s obsahem přírodních radionukli-
dů. 

b) Podporovat spolupraći MŽP se 
Stat́niḿ úrǎdem pro jadernou 
bezpecňost prǐ vypracovańi ́
metodickeh́o postupu pro nak-
lad́ańi ́s tiḿto druhem odpadu 
podle zaḱona o odpadech. 

Není relevantní 
MM není producentem odpadů 
s obsahem přírodních radionukli-
dů. 

12. Dalsǐ ́skupiny odpadů 

12.1. Vedlejsǐ ́produkty zǐvocǐsňeh́o původu a  biologicky rozlozǐtelne ́odpady z kuchyni ́a stravoven 

Ciĺe: 
a) Snizǒvat mnozštvi ́biologicky 
rozlozǐtelnyćh odpadů z kuchyni ́a 
stravoven a vedlejsǐćh 
produktů zǐvocǐsňeh́o původu ve 
směsneḿ komunaĺniḿ odpadu, 
ktere ́jsou původem z verějnyćh 

ANO 

MM má zavedený systém odděle-
ného sběru BRKO. Současně zajiš-
ťuje sběr použitých stolních olejů a 
tuků v rámci sběrného dvora. 
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stravovacićh zarǐźeni ́(restaurace, 
obcěrstveni)́ a centraĺnićh kuchyni ́
(nemocnice, sǩoly a dalsǐ ́obdobna ́
zarǐźeni)́. 

b) Sprav́ně naklad́at s biologicky 
rozlozǐtelnyḿi odpady z kuchyni ́a 
stravoven a vedlejsǐḿi produkty 
zǐvocǐsňeh́o původu, a tak snizǒvat 
negativni ́úcǐnky spojene ́s nak-
lad́ańiḿ s nimi na lidske ́zdravi ́a 
zǐvotni ́prostrědi.́ 

ANO 

MM má zavedený systém odděle-
ného sběru BRKO. Současně zajiš-
ťuje sběr použitých stolních olejů a 
tuků v rámci sběrného dvora. 
 

Opatrěni:́ 
a) Podporovat vytvorěni ́systeḿu 
pravidelneh́o sběru a svozu biolo-
gicky rozlozǐtelnyćh odpadů z ku-
chyni ́a stravoven a vedlejsǐćh 
produktů zǐvocǐsňeh́o původu do 
schvaĺenyćh zpracovatelskyćh 
zarǐźeni,́ zejmeńa bioplynovyćh 
stanic a kompostaŕen. 

ANO 

MM má zavedený systém odděle-
ného sběru BRKO. Současně zajiš-
ťuje sběr použitých stolních olejů a 
tuků v rámci sběrného dvora. 
Uvedené odpady jsou předávány 
oprávněným osobám k dalšímu 
využití. 
 

b) Zajistit podmińky pro sběr 
pouzǐtyćh stolnićh olejů a tuků 
původem z verějnyćh stravovacićh 
zarǐźeni,́ centraĺnićh kuchyni ́a 
domaćnosti.́ 

ANO 

Sběr pouzǐtyćh stolnićh olejů a 
tuků je umožněn ve sběrném dvo-
ře a prostřednictvím sběrných 
kontejnerů umístěných na území 
města. 

c) Podporovat rozvoj systeḿu 
sběru a svozu pouzǐtyćh stolnićh 
olejů a tuků od původců a z do-
maćnosti.́ 

ANO 

Sběr pouzǐtyćh stolnićh olejů a 
tuků je umožněn ve sběrném dvo-
ře a prostřednictvím sběrných 
kontejnerů umístěných na území 
města. 

d) Podporovat rozvoj zarǐźeni ́pro 
zpracovańi ́odpadnićh olejů a tu-
ků, zvlaśťě zarǐźeni ́slouzǐćićh k 
vyŕobě energie (bioplynove ́stani-
ce, zpracovańi ́na bionaftu nebo 
jine ́produkty pro technicke ́vy-
uzǐti)́. 

Není relevantní 
MM není provozovatelem ani 
povolovatelem zařízení pro zpra-
covańi ́odpadnićh olejů a tuků. 

e) Důsledně kontrolovat naklad́ańi ́
s biologicky rozlozǐtelnyḿi odpady 
z kuchyni ́a stravoven a s ve-
dlejsǐḿi produkty zǐvocǐsňeh́o 
původu v souladu s narǐźeniḿ 
Evropskeh́o parlamentu a Rady 
(ES) c.̌ 1069/2009. 

ANO 

MM v rámci zřizovatelských pra-
vomocí provádí kontrolu provozu 
stravovacích zařízení školky a zá-
kladní školy. 

f) Sledovat a hodnotit vyv́oj nak-
lad́ańi ́s biologicky rozlozǐtelnyḿi 
odpady z kuchyni ́a stravoven a 
vedlejsǐḿi produkty zǐvocǐsňeh́o 
původu, navrhovat a prǐjiḿat od-
povid́ajići ́opatrěni.́ 

ANO 

Městský systém nakládání 
s odpady je průběžně sledován, 
vyhodnocován a na základě po-
třeby optimalizován. 

g) Podporovat spolupraći MŽP s 
MZe a v raḿci plněni ́koncepce 

Není relevantní 
Informační kampaň není městem 
prováděna. 
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EVVO JMK osvětove ́kampaně k 
naklad́ańi ́s biologicky roz-
lozǐtelnyḿi odpady z kuchyni ́a 
stravoven a vedlejsǐḿi produkty 
zǐvocǐsňeh́o původu v souladu s 
prav́niḿi prědpisy v tet́o oblasti. 

12.2. Odpady zěleznyćh a nezěleznyćh kovů 

Ciĺ: 
Zpracovav́at kovove ́odpady a 
vyŕobky s ukoncěnou zǐvotnosti ́na 
materiaĺy za úcělem nah́rady pri-
maŕnićh surovin. 

ANO 

Produkované odpady železných a 
neželezných kovů jsou předávány 
oprávněné osobě 
k materiálovému využití. 

Zaśady: 
a) Pohliźět na kovove ́odpady 
zěleznyćh a nezěleznyćh kovů a 
odpady drahyćh kovů jako na stra-
tegicke ́suroviny pro průmysl CŘ v 
souladu se Surovinovou politikou 
CŘ. 

ANO 

Produkované odpady železných a 
neželezných kovů jsou předávány 
oprávněné osobě 
k materiálovému využití. 

b) Naklad́at s zěleznyḿi a hli-
niḱovyḿi sřoty mimo odpadovy ́
rezǐm vyh́radně na zaḱladě 
narǐźeni ́Rady (EU) c.̌ 333/2011, 
kteryḿ se stanovi ́kriteŕia vymezu-
jići,́ kdy urcǐte ́typy kovoveh́o sřotu 
prěstav́aji ́byt́ odpadem. 

ANO 
S odpady železných a neželezných 
kovů je výhradně nakládáno 
v režimu odpadů. 

c) Naklad́at s měděnyḿ sřotem 
mimo odpadovy ́rezǐm vyh́radně 
na zaḱladě narǐźeni ́Komise (EU) c.̌ 
715/2013, kteryḿ se stanovi ́kri-
teŕia vymezujići,́ kdy měděny ́sřot 
prěstav́a ́byt́ odpadem. 

ANO 
S odpady železných a neželezných 
kovů je výhradně nakládáno 
v režimu odpadů. 

Opatrěni:́ 
a) Rozsǐrǒvat pocět miśt zpětneh́o 
odběru vyŕobků s ukoncěnou 
zǐvotnosti ́v raḿci systeḿů 
zpětneh́o odběru a rozsǐŕěne ́od-
povědnosti vyŕobců za úcělem 
ziśkańi ́větsǐh́o mnozštvi ́surovin 
strategickyćh vzaćnyćh kovů. 

ANO 

Městský systém nakládání 
s odpady je průběžně sledován, 
vyhodnocován a na základě po-

třeby optimalizován. 

b) Podporovat rozvoj modernićh 
kvalitnićh technologii ́zpracovańi ́
vyŕobků s ukoncěnou zǐvotnosti ́v 
JMK. 

Není relevantní 
MM neprovozuje zařízení pro 
zpracovańi ́vyŕobků s ukoncěnou 
zǐvotnosti ́

c) Analyzovat a upravit podnika-
telske ́prostrědi ́v oblasti sběru a 
vyḱupu odpadů.  

Není relevantní 
MM není provozovatelem ani 
povolovatelem zařízení ke sběru a 
výkupu odpadů. 

d) Zvyśǐt kontrolni ́cǐnnost v oblasti 
vyḱupu kovovyćh odpadů. 

Není relevantní 
MM neprovádí v rámci svých 
kompetencí kontrolu. 
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1.4. Posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sbě-
ru a nakládání s komunálním odpadem 

Výsledkem porovnání OH obce s POH kraje a analýzy rizik OH obce je tabulka č. 19 obsahující popis a kvantifika-
ci slabých míst. Slabým místem se rozumí oblast neshody s POH kraje, případně oblast OH s identifikovaným 
rizikem.  

Tabulka 19: Vyhodnocení slabých míst OH Města Modřice 

Slabé místo OH Města Modřice 
(popis) 

Popis trendu/ dynamiky vývoje/ 
míra odchylky od cíle 

Priorita 

Nakládání s živnostenskými odpa-
dy podobnými komunálním. 

Není stanoven systém pro zapoje-
ní živnostníků do městského sys-
tému 

Vysoká 

Vytříděné složky komunálního 
odpadu evidovat v průběžné evi-
denci odpadů a následných hláše-
ní prováděných podle zákona č. 
185/201 Sb., o odpadech, pouze 
pod skupinou 20. 

Část vytříděných odpadů je evido-
vána ve skupině 15 dle vyhlášky č. 
93/2016 Sb., Katalog odpadů. 

Vysoká 

Podporovat vytvorěni ́ systeḿu 
pravidelneh́o sběru a svozu biolo-
gicky rozlozǐtelnyćh odpadů z ku-
chyni ́ a stravoven a vedlejsǐćh 
produktů zǐvocǐsňeh́o původu do 
schvaĺenyćh zpracovatelskyćh 
zarǐźeni,́ zejmeńa bioplynovyćh 
stanic a kompostaŕen. 

Ve zřizovaných organizacích zajis-
tit v jednotlivých relevantních 
procesních krocích provozu ku-
chyní a stravoven oddělený sběr 
biologicky rozložitelných odpadů a 
vedlejších živočišných produktů. 

Střední 

 

Na základě zjištěných údajů v Analytické části POH města Modřice je možno provést závěr analytické části POH 

města Modřice ve formě SWOT analýzy:  

 

Silné stránky  

 Město má stabilní produkci KO s ustáleným a dobře čitelným poklesem SKO a s rostoucím trendem jeho 

kompostování BRKO a materiálového využití.  

 KO jsou energeticky využívány. Skládkování KO je využíváno minimálně. 

 Město zpracovává BRKO jak z údržby zeleně, tak od občanů v kompostárně společnosti SUEZ Využití 

zdrojů a.s.  

 

Slabé stránky  

 Nedostatečné mechanismy motivující občany ke třídění odpadů.  

 

Příležitosti  

 Pokračovat v intenzifikaci tříděného sběru a separaci materiálově využitelných komodit z SKO a KO.  

 Pokračovat v růstu energetického využití SKO.  

 Zlepšení osvěty a vytvoření podmínek motivujících občany ke třídění komunálních odpadů.  

 

Ohrožení  

 Finanční náročnost nakládání s odděleným sběrem   
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2. ZÁVAZNÁ ČÁST 
Závazná část POH obce obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s POH kraje; dále závazná 

část POH obce stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci obecního systému nakládání s odpady a soustavu 

indikátorů k hodnocení plnění cílů POH obce. Přitom jsou respektovány zásady POH kraje. 

Závazná část  POH  je  závazným podkladem pro  činnost  města   Modřice v OH  a  pro rozhodovací a jiné 

činnosti příslušných odborů městského úřadu města Modřice v oblasti odpadového hospodářství. Závazná část 

reflektuje Strategii a vytyčené priority rozvoje odpadového hospodářství ČR v POH ČR a POH JMK, jejich cíle, 

zásady, opatření a příslušné indikátory pro období 2015-2024, které zohledňují politiku životního prostředí ČR, 

evropské závazky ČR a potřeby současného odpadového hospodářství v městě Modřice a JMK. Závazná část 

POH Modřice, je založena na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015-2024 vytyčené v POH ČR a strategické cíle POH 

JMK vytyčené na období 2016-2025 a města Modřice vytyčené na období 2017-2023 jsou: 

1.   Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce komunálních odpadů. 

2.   Minimalizace nepříznivých účinků vzniku komunálních odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní 

prostředí. 

3.   Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“. 

4.   Maximální   využívání   odpadů   jako   náhrady   primárních   zdrojů   a   přechod   na   oběhové hospodář-

ství. 

 

2.1. Cíle a opatření pro nakládání s vybranými druhy odpadů 
 

2.1.1. Nakládání    s    komunálními    odpady,    zejména    směsným 

komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými komunálními odpady 

 

A. Komunální odpad 

Za účelem splnění cílů POH JMK a ČR je nezbytné v městě Modřice plnit pro komunální odpady (KO) násle-

dující cíle a opatření: 

Cíle: 

a)   Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů 

b)   Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a 

recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, pří-

padně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností. 
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F  

Způsob sledování cílů bude stanoven v souladu s platnými právními předpisy ČR3. Tabulka 20 vymezuje pro-

centuální vývoj zvyšování příslušné hmotnosti v cíli b) postupně pro roky 2017, 2018 a 2020. 

Tabulka 20: Pro cíl b) se navrhuje stanovení postupných hodnot pro určené roky (v %) 

Rok Cíl 

2017 46 % hmotnosti 

2018 48 % hmotnosti 

2020 50 % hmotnosti 

 

Zásady: 

a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plasty, sklo, kovy, nápojové karto-

ny) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto nasbíra-

ných odpadů. 

b) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů ve městě Modřice. 

c) Ve městě Modřice nadále podporovat oddělený (tříděný) sběr využitelných složek komunálních od-

padů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů. 

d) Systém sběru komunálních odpadů ve městě Modřice stanoví město s ohledem na požadavky a do-

stupnost  technologického zpracování  odpadů.  Přitom  systém  sběru  stanoví  v samostatné působ-

nosti město Modřice obecně závaznou vyhláškou. 

e) Rozsah a  způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci  stanoví město Modřice s 

ohledem na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a s ohledem na pod-

mínky dalšího zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů POH 

JMK pro komunální odpady. 

f) Město Modřice je povinno dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy především přednostně 

nabízet odpady k recyklaci, poté k jinému využití, a pouze v případě, že odpady není možné využít, pře-

dávat  je  k odstranění.  Od  této  hierarchie  nakládání  s odpady  je  možné  se  odchýlit  jen v odů-

vodněných případech, a to v souladu s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození 

životního prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s POH ČR a JMK. 

g) Upřednostňovat   environmentálně   přínosné,   ekonomicky   a   sociálně   únosné   technologie zpra-

cování komunálních odpadů. 

h) Akceptovat zachování a rozvíjení spoluúčasti a spolupráce s producenty obalů a dalšími výrobci na zajiš-

tění sběru (zpětného odběru) a využití příslušných složek komunálních odpadů podle principu „znečiš-

ťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“. 

i) Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady v městském měřítku vždy provést dů-

kladnou analýzu dosavadního stavu se zahrnutím environmentálních, ekonomických, sociálních hledisek 

a analýzu podrobit široké diskusi všech dotčených subjektů. 

j) Úpravu směsného komunálního odpadu tříděním lze podporovat jako doplňkovou technologii 

úpravy  odpadů  před  jejich  dalším  materiálovým  a   energetickým  využitím.  Tato  úprava ne-

nahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. 

 

 

                                                           

3 Implementace Rozhodnutí Komise 2011/753/EU ze dne 18. listopadu 2011, kterým se zavádí pravidla a metody výpočtu pro ověření 

dodržování cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES v národní legislativě. 
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Opatření: 

a) Dodržovat legislativně zakotvené povinnosti a podmínky tříděného sběru komunálních odpadů. 

b) Důsledně  kontrolovat  zajištění  tříděného  sběru  využitelných  složek  komunálních  odpadů, mi-

nimálně pro papír, plasty, sklo a kovy. 

c) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

d) Zabezpečit přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních odpadů mi-

nimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí. 

e) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady ve městě Modřice a je-

ho kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení. 

f) Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích jako komunální odpad (s  obsa-

hem obalové složky), tj. jako skupinu 20 Katalogu odpadů. 

g) Důsledně dodržovat legislativně vymezené podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se od hie-

rarchie nakládání s odpady. Tyto  podmínky by  měly sledovat zejména ochranu životního pro-

středí a lidského zdraví, zohledňovat celkový životní cyklus odpadů a jeho dopad na životní prostředí, 

technickou proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a možné sociální dopady. 

h) Na úrovni města informovat 1x za rok občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s ko-

munálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstra-

nění komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci obecního systému. Součástí jsou 

také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně 1x za 

rok zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce. 

 

B. Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad (SKO) je odpad zařazený dle Katalogu odpadů pod kód 200301. Pro účely stano-

vení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky 

rozložitelných odpadů, které budou dále přednostně využity. 

Za účelem splnění cílů POH v JMK je třeba respektovat následující cíl a opatření: 

Cíl: 

Směsný komunální odpad (po  vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologic-

ky rozložitelných odpadů), zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou 

legislativou. 

 

Zásady: 

a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu. 

b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného sběru vyu-

žitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů. 

 

Opatření: 

a) Podporovat energetické využívání SKO v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho-

předchozí úpravy nebo po jeho úpravě následným spalováním/spolu spalováním za dodržování 

platné legislativy. 
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b) Dodržovat legislativně stanovený zákaz skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů od 

roku 2024. 

c) Průběžně sledovat stav úpravy poplatku za skládkování využitelných komunálních odpadů a podpo-

rovat úsilí, aby jeho výše znevýhodňovala skládkování těch druhů odpadů, které bude od roku 2024 

zakázáno skládkovat, v souladu s hierarchií nakládání s odpady, včetně směsného komunálního od-

padu,  a  to  i  s  ohledem  na  přizpůsobení odpadového hospodářství vnějším podmínkám, jako 

jsou legislativa EU, uplatnění nových technologií a podobně při zachování vysoké míry diverzifikace a 

tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadů a s ohledem na sociální únosnost 

pro občany. 

d) V adekvátní míře energeticky využívat SKO v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho 

předchozí úpravy nebo po jeho úpravě následným spalováním/spolu spalováním za dodržování plat-

né legislativy. 

e) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se SKO na městské úrovni. 

 

C. Živnostenské odpady 

Za účelem ekonomicky vyrovnaného nakládání s komunálními odpady v městě Modřice a za účelem zajiště-

ní plnění požadavku POH ČR a JMK, a zejména evropské rámcové směrnice o odpadech pro tříděný sběr mi-

nimálně odpadů z papíru, plastů, skla a kovů a recyklačního cíle směrnice o odpadech, a pokud to nový zákon 

o odpadech bude vyžadovat, je třeba přijmout a dodržovat v souladu s POH ČR a JMK následující: 

Zásady: 

a) Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným 

k podnikání produkujícím komunální odpad na území města Modřice (živnostníci, subjekty z neprůmys-

lové výrobní sféry, administrativy, ze služeb a obchodu) možnost zapojit se do  systému  nakládání  s  

komunálními odpady  ve  městě  Modřice,  ve  spolupráci  se  svozovou společností (pokud bude mít 

město Modřice zavedený systém nakládání s komunálními odpady se zahrnutím živnostenských odpa-

dů). 

b) Ve městě Modřice stanovit ve spolupráci se svozovou společností v rámci systému nakládání s ko-

munálními odpady také systém nakládání s komunálními odpady, které produkují právnické osoby a fy-

zické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady. 

Stanovit způsob sběru jednotlivých druhů odpadů, minimálně však oddělený sběr papíru, plastů, skla, 

kovů, biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu, které produkují právnické 

osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními 

odpady. 

c) Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do obec-

ního systému nakládání s komunálními odpady. 

d) Při nakládání s komunálními odpady od zapojených právnických osob a fyzických osob oprávněných k 

podnikání uplatňovat zásady pro nakládání s komunálními odpady v souladu s hierarchií pro nakládání s 

odpady. 

e) Umožnit ve městě Modřice zapojit do svého systému nakládání s komunálními odpady právnické oso-

by a fyzické osoby oprávněné k podnikání dle možností a kapacity daného systému. 
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Opatření: 

a) Dodržovat legislativní zakotvení možnosti zapojení právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání do obecního systému nakládání s komunálními odpady. 

b) Průběžně vyhodnocovat systémy města Modřice pro nakládání s komunálními odpady v souvislosti s 

možností zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady právnické osoby a fyzické 

osoby oprávněné k podnikání s komunálními odpady, které produkují. 

c) Na úrovni města Modřice umožnit nastavení kritérií, například maximální limit produkce komunálních 

odpadů, při jejichž splnění se budou moci právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za-

pojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci s komunálními odpady, které pro-

dukují. 

d) Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v části c) tohoto odstavce a doporučovat jejich úpravu dle ak-

tuálních podmínek ve městě Modřice. 

e) Akceptovat rozšíření kontrolní pravomoci obcí, zejména o sankce vůči právnickým osobám a fyzickým 

osobám neoprávněně využívajícím obecní systém nakládání s komunálními odpady. 

f) Akceptovat legislativu umožňující spolupráci obcí s živnostenskými úřady s ohledem na zlepšení mož-

ností kontroly právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání podnikajících na území dané 

obce. 

g) Na úrovni města Modřice vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně právnické osoby a fyzické 

osoby oprávněné k podnikání a účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způso-

bech a rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání s nimi. 

 

D. Biologicky rozložitelné komunální odpady 

Za účelem splnění cílů POH ČR a POH JMK, zákona o odpadech a směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpa-

dů omezit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), zejména bioodpadu rostlinného 

původu (BORP), ukládaných na skládky a dosáhnout následující cíl a dodržet opatření: 

Cíl: 

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby 

podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnosti z celkového množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. 

 

Zásady: 

a) Ve městě Modřice dodržovat stanovený systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a na-

kládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.  

b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných odpadů. 

c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich zpracování. 

d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky rozložitelných odpa-

dů. 
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Opatření: 

a) Zabezpečit plnění obecně závazné vyhlášky obce systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání 

s BRKO na území města Modřice, a to minimálně pro BORP (biologicky rozložitelný odpad rostlinného 

původu), dále povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na systém obce 

odděleně odkládat biologicky rozložitelné odpady, minimálně BORP. 

b) Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru BRKO. 

c) Pro  jednotlivé  skupiny  BRKO  akceptovat  stanovení  jejich  vlastnosti  a  požadavky  na  sběr  a naklá-

dání s nimi. 

d) Snižovat množství BRKO ukládaných na skládky. 

e) Snižovat podíl biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu 

f) Požadovat dodržování legislativně stanovené povinnosti fyzických osob a původců napojení na systém 

města Modřice, BRKO odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému stanoveného 

obcí, pokud odpady sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech. 

a) Systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání s BRKO na území města Modřice bude vy-

cházet z technických možností a způsobů využití BRKO v obci v návaznosti na nakládání s komunálními  

odpady  ve  využívaných kompostárnách.  Přičemž  energetické  využití  biologicky rozložitelné složky 

obsažené ve SKO nenahrazují povinnost města zavést systém odděleného sběru BRKO a jejich následné 

využití. 

b) Na úrovni města informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s ko-

munálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru BRKO a o nakládání s nimi. Současně s 

tím také informovat občany o možnostech prevence a minimalizace vzniku BRKO. Minimálně jednou 

ročně zveřejňovat kvantifikované výsledky odpadového hospodářství města Modřice. 

c) Akceptovat  stanovení   minimálních  požadavků   na   technologie   pro   zpracování   biologicky rozloži-

telných odpadů a na vlastnosti výstupních produktů za účelem dosažení vysokého využití produktů a 

splnění všech nároků na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. 

d)  Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních odpadů, tj. biolo-

gických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů, k aplikaci 

do půdy u městské zeleně. 

e) Podporovat energetické využití biologicky rozložitelných odpadů obsažených ve směsném komunálním 

odpadu, který je obecně s ohledem na heterogenitu materiálu a koncentraci rizikových látek a prvků 

nevhodný pro přímé kompostování, jejich zpracování v bioplynových stanicích nebo zpracování jinými 

biologickými metodami. 

f) Důsledně  kontrolovat  nakládání  s  odpadem  ze  stravovacích  zařízení  a  s  odpady  vedlejších živo-

čišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009. 

 

2.1.2. Obaly a obalové odpady 

 

V souladu s plněním zákona o obalech je třeba, aby město Modřice podpořilo dosažení následujících struktu-

rovaných cílů POH ČR a JMK: 

Cíle: 

a) Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020. 

b) Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.  
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c) Zvýšit recyklaci papírových a lepenkových obalů na úroveň 75 % do roku 2020. 

d) Zvýšit recyklaci skleněných obalů na úroveň 75 % do roku 2020. 

e) Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. 

f) Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň  55 % do roku 2020. 

g) Dosáhnout 55 % celkového využití  prodejních obalů  určených spotřebiteli do roku 2020.  

h) Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. 

 

Je třeba zaměřit se na dosažení výše uvedených cílů, které mají za povinnost plnit povinné osoby dle zákona 

o obalech, přičemž město Modřice realizuje následující opatření s povinností odděleného sběru obalových 

odpadů dle zákona o odpadech. 

 

Opatření: 

a) Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně jejich obalové 

složky a podporovat další rozvoj tohoto systému. 

b) Dodržovat legislativní podmínky tříděného sběru. 

c) Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady. 

d) Důsledně  kontrolovat  zajištění  tříděného  sběru  ve  městě  Modřice  pro  využitelné  složky ko-

munálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy. 

e) Zabezpečit plnění obecně závazné vyhlášky obce systém shromažďování a odděleného sběru minimál-

ně komodit: papír, plasty, sklo a kovy a povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci 

napojení na systém obce odkládat papír, plasty, sklo a kovy, který produkují jako odpad. 

f) Požadovat dodržování legislativně stanovené povinnosti fyzických osob a původců napojených na systém 

obce, papír, plasty, sklo a kovy odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému sta-

noveného městem, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech. 

g) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

h) Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání s komunálními odpady, 

kapacitní možnosti systémů a podporovat opatření k jejich zlepšení. 

 

2.1.3. Nakládání s nebezpečnými komunálními odpady 

 

Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku nebezpečných komunálních odpadů a nakládání s nimi na 

lidské zdraví a životní prostředí ve městě Modřice v souladu s POH JMK je třeba zabezpečit ve spolupráci se 

svozovou firmou následující cíle a opatření: 

Cíle: 

a) Snižovat měrnou produkci nebezpečných komunálních odpadů. 

b) Podporovat zvyšování podílu využitých nebezpečných komunálních odpadů. 

c) Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými komunálními odpady na lidské zdraví a ži-

votní prostředí. 
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Zásady: 

a) Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady. 

b) Podporovat   technologie   pro   recyklaci   a   využití   nebezpečných   odpadů   a   technologie pro sni-

žování nebezpečných vlastností odpadů. 

c) Důsledně kontrolovat, zda odpad, který úpravou pozbyl nebezpečné vlastnosti, skutečně tyto vlastnosti 

nevykazuje. 

d) Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu. 

 

Opatření: 

a) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s  nebezpečnými komunálními odpady na  městské úrovni. 

b) Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů.  

c) Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných vlastností odpa-

dů na zdraví člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik. 

 

2.1.4. Nakládání se stavebními a demoličními odpady 

 

Za účelem splnění recyklačního cíle POH ČR a JMK a přiblížení se „oběhovému hospodářství“ je třeba zabez-

pečit v městě Modřice v souladu s POH ČR a JMK následující cíl, zásady a opatření: 

Cíl: 

Zvýšit  do  roku  2020  nejméně na  70  %  hmotnosti míru  přípravy k opětovnému použití a míru recyklace 

stavebních a  demoličních odpadů  a jiných  druhů  pro  jejich  materiálové využití. A  to včetně zásypů, při 

nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou týkající se stavebního a demoličního odpadu v 

kategorii ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiál uvedených v Katalogu odpadů4 pod katalogo-

vým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). 

Zásady: 

a) Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského 

zdraví a životního prostředí. 

b) Maximálně   využívat   upravené   stavební   a   demoliční   odpady   a   recykláty   ze   stavebních a de-

moličních odpadů. 

 

Opatření: 

a) Důsledně dodržovat legislativně stanovené podmínky pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpa-

dů a pro nakládání s nimi, a tím minimalizovat nebezpečné složky a vlastnosti, přednostně zabezpečit 

využívání stavebních a demoličních odpadů a jejich recyklaci a zajišťovat vysokou kvalitu následného 

recyklátu. 

                                                           

4 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
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b) Řídit se legislativou EU v oblasti „konce odpadu“ a, pokud nebude zpracován příslušný legislativní doku-

ment na úrovni EU, dodržovat dokument vypracovaný MŽP, který přesně stanoví přechod recyklované-

ho stavebního a demoličního odpadu na výrobek. 

c) Akceptovat zavedení norem pro jakost recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů. 

d) Zajistit  povinné  používání  recyklátů  splňujících  požadované  stavební  normy,  jako  náhrady za pří-

rodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekono-

micky možné. 

e) Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů s výjimkou výkopových zemin a hlušin 

bez nebezpečných vlastností. 

f) Důsledně  dodržovat  legislativní  vymezení  rozsahu  druhů  stavebních  a  demoličních  odpadů vhod-

ných k využití na povrchu terénu. 

g) Dodržovat  zásady  stanovené  v  dokumentu  pro  nakládání  s  odpady,  které  se  v budoucnu v ko-

moditě stavební odpady budou vyskytovat – plastová okna, izolační materiály ze zateplení budov a po-

dobně, a to s cílem jejich maximálního využití. 

 

2.1.5. Nakládání s výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného od-
běru 

 

Při stanovení cílů a opatření POH Modřice vychází z odpovědnosti výrobců vybraných výrobků stanovených 

v zákoně o odpadech v souladu s principem „znečišťovatel platí“ zahrnující finanční odpovědnost za od-

pad z výrobků s ukončenou životností, zajištění zpětného odběru výrobků a environmentálně šetrného na-

kládání s odpady z výrobků, a to v souladu s právem Evropské unie. Pro splnění cílů a požadavků příslušných 

směrnic o výrobcích s ukončenou životností a pro přiblížení České republiky „recyklační společnosti“, za úče-

lem zlepšení nakládání s dále uvedenými skupinami odpadů a minimalizace jejich nepříznivých účinků na lid-

ské zdraví a životní prostředí jsou v dalším stanoveny cíle a opatření pro následující skupiny výrobků na kon-

ci jejich životnosti. 

 

A. Odpadní elektrozařízení pocházející z domácností 

Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních v souladu s plněním zákona o odpadech (resp. Připravovaném zákonu o zpětném 

odběru) je třeba zabezpečit a dosáhnout ve městě Modřice následující cíle POH ČR a JMK: 

 

Cíl: 

a)   Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. 

Od roku 2017 je třeba dosáhnout úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení 

na jednoho občana za kalendářní rok v hodnotě větší než 5,5 kg/obyv. 

V letech 2017 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení 

uvedených v Tabulce 21 ve spolupráci s povinnými osobami ze zákona o odpadech (resp. připravova-

ném zákonu o zpětném odběru). 
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Tabulka 21: Cíle pro tříděný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (%) 

Cíle Tříděný sběr* 

Cíl pro rok 2017 > 45 % 

Cíl pro rok 2018 > 50 % 

Cíl pro rok 2019 > 55 % 

Cíl pro rok 2020 > 60 % 

Cíl pro rok 2021 (do 14. srpna 2021) 65 % (85 % produkovaného) 

*Legenda:Indikátor - Minimální úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení sta-

novená jako procentuální hmotnostní podíl množství odpadních elektrických a elektronických zařízení sebra-

ných tříděným sběrem v daném kalendářním roce k průměrné roční hmotnosti elektrických a elektronických 

zařízení uvedených na trh v ČR v předchozích třech kalendářních letech (v %). 

Pro naplnění toho cíle přijmout ve městě Modřice následující opatření. 

Opatření: 

a) Dodržovat legislativní nastavení funkčního systému zpětného odběru odpadních elektrických a elek-

tronických zařízení v návaznosti na nový zákon o zpětném odběru. 

a) Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného odběru, například dostup-

nost sběrné sítě pro spotřebitele nebo realizaci osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení 

množství odděleně sebraného elektrozařízení. 

b) Dodržovat legislativní nastavení povinností a odpovědností jednotlivých osob v rámci celého systému 

zpětného odběru v intencích zvláštního „mírnějšího“ režimu pro nakládání s odpady při sběru a přepra-

vě odpadních elektrických a elektronických zařízení. 

c) Dodržovat legislativní stanovení kontrolní pravomoci vůči výrobcům a kolektivním systémům, včetně 

nastavení možností kontroly efektivního vynakládání finančních prostředků vybraných v rámci systé-

mu zpětného odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. 

d) Posilovat vazbu sběrné sítě OEEZ ve městě Modřice na obecní systém nakládání s komunálními od-

pady. 

e) Akceptovat nastavené standardy pro sběr, přepravu a zpracování odpadních elektrozařízení a dů-

sledně je vymáhat jednotlivými orgány státní správy a samosprávy. 

f) Lépe zabezpečit stávající sběrnou infrastrukturu proti krádežím a nelegální demontáži. 

g) Zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá a tyto sběrná místa 

zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.  

h) Zintenzivnit informační kampaně. 

i) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

 

 

B. Odpadní baterie a akumulátory 

Za   účelem   splnění   cílů   směrnice   Evropského   parlamentu   a   Rady   2006/66/ES   o   bateriích a 

akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech v souladu s POH ČR a JMK je třeba zabezpečit a do-

sáhnout ve městě Modřice následující cíl: 
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Cíl: 

a) Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. 

Od roku 2017 dosáhnout ve spolupráci s povinnými subjekty požadovanou úroveň tříděného sběru od-

padních přenosných baterií a akumulátorů, viz Tabulka 22. 

TABULKA 22: Indikátor a cíle pro tříděný sběr odpadních přenosných baterií a akumulátorů (v %) 

Indikátor 

Procentuální podíl hmotnosti přenosných baterií a akumulátorů sebraných tříděným sběrem na prů-

měrné hmotnosti přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh v předchozích třech kalendář-

ních letech v České republice (v %). 

 Tříděný sběr 

Cílový stav v roce 2016 45 % 

 

Pro naplnění toho cíle přijmout ve městě Modřice následující opatření. 

Opatření: 

a) Dodržovat legislativní nastavení povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci celého systé-

mu zpětného odběru v intencích zvláštního „mírnějšího“ režimu nakládání s odpady při sběru a 

přepravě přenosných nebo automobilových baterií a akumulátorů. 

b) Posilovat vazbu sběrné sítě ve městě Modřice na obecní systém nakládání s komunálními odpady a 

sběrná místa zveřejňovat na internetových stránkách města. 

c) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady. 

d) Zintenzivnit informační kampaně. 

 

C. Odpadní pneumatiky 

V zájmu odpadového hospodářství České republiky a JMK je třeba prohloubit principy odpovědnosti výrob-

ců za tuto komoditu a splnit v městě Modřice v souladu s POH ČR a JMK následující cíl a opatření: 

Cíle: 

a) Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik. 

Ve spolupráci s povinnými osobami dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz Tabulka 23. 

TABULKA 23: Indikátor a cíl pro sběr pneumatik uvedených na trh v ČR (v %) 

Indikátor 

Procentuální podíl  hmotnosti  pneumatik  sebraných  tříděným  sběrem  na  průměrné  hmotnosti 

pneumatik uvedených na trh v předchozím kalendářním roce v ČR (v %). 

(V případě, že v minulém roce nebylo nic uvedeno, počítá se úroveň sběru z téhož roku.) 

  Sběr 

Cílový stav rok 2017 35 % 

Cílový stav rok 2020 a dále 80 % 
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Opatření: 

a) Dodržovat legislativní nastavení povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci celého systému 

zpětného odběru. 

b) Akceptovat legislativní stanovení kontrolní pravomoci. 

c) Dodržovat  legislativní  zakotvení  principu   zvláštního  „mírnějšího“  režimu   pro   nakládání s odpady 

při sběru odpadních pneumatik. 

d) Posilovat vazbu sběrné sítě ve městě Modřice na obecní systém nakládání s komunálními odpady s tím, 

že budou stanoveny parametry sběrné sítě za účelem minimalizace nákladů pro město Modřice v oblasti 

nakládání s odpadními pneumatikami a sběrná místa zveřejňovat na internetových stránkách města. 

e) Zintenzivnit informační kampaně. 

f) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

 

2.1.6. Systém sběru odpadů 

 

Ve  spolupráci  se  svozovou společnosti se nadále bude ve městě Modřice rozvíjet systém sběru komunál-

ních odpadů popsaný v Analytické části POH Modřicea, aby byly dosaženy cíle a vytvořeny opatření POH 

Modřice. 

 

Cíl: 

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru odpadů na území města Modřice. 

 

Zásady pro sběr odpadů: 

a) Na  sběrném  dvoře  provozovaném  společností  SUEZ, využití zdrojů, a.s.  nadále  zajišťovat  shromaž-

ďování papíru, kovů, plastů, skla, objemného odpadu, nebezpečných složek komunálních odpadů a 

prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. 

b) Nadále zajišťovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů, se zahrnutím obalové složky, 

prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst v obcích, minimálně na papír, kovy, 

plasty a sklo, za předpokladu využití existujících systémů sběru a shromažďování odpadů, a pokud je to 

možné i systémů sběru vybraných výrobků s ukončenou životností, které jsou zajišťovány povinnými 

osobami, tj. výrobci, dovozci, distributory. 

c) Zabezpečit   tříděný   sběr   bioodpadů,  včetně   biologicky   rozložitelných  odpadů   z kuchyní a stra-

voven a vedlejších produktů živočišného původu. 

d) Zabezpečit tříděný sběr nebezpečných komunálních odpadů s cílem dosáhnout environmentálně šetr-

ného nakládání s odpady. 

e) V zařízeních ke sběru a výkupu odpadů umožnit výkup odpadů od občanů pouze v souladu s plat-

nou legislativou. 

f) V místech zpětného odběru výrobků s ukončenou životností umožnit bezplatný odběr těchto výrob-

ků od občanů. 

g) Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu logistiky sběru a svozu odpadů z místa jejich vzniku do zařízení 

k využívání odpadů, u kterých bude ekonomicky a technicky prokázána účelnost jejich provozování na 
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regionální i celostátní úrovni vzhledem k přiměřenosti stávající  sítě  zařízení a v souladu s POH JMK 

a POH ČR. 

 

Opatření: 

a) Průběžně vyhodnocovat systém svozu a sběru odpadů na městské úrovni. 

b) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH Modřice stanovovat potřebné logistické systémy sběru a 

svozu odpadů na zařízení pro nakládání s odpady v městě Modřice a JMK. 

c) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH Modřice stanovovat preferované a k  podpoře z ve-

řejných zdrojů doporučované systémy sběru a svozu odpadů na zařízení pro nakládání s odpady v městě 

Modřice. 

a) Zabezpečit   přípravu   na   opětovné   použití,   recyklaci,   využívání   a   odstraňování   odpadů minimali-

zující nepříznivý dopad na životní prostředí. 

b) Zabezpečit snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných odpadů. 

c) Zabezpečit snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. 

 

2.2. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu  
určená  a  zajištění  nakládání  s  odpady, jejichž vlastník není 
znám nebo zanikl 

 

V souladu s plněním POH ČR a JMK v rámci opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená 

a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl, je třeba stanovit: 

 

Cíle: 

a)   Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. 

b)   Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady jejichž vlastník ne-

ní znám nebo zanikl. 

 

V zájmu dosažení cíle přijmout následující opatření: 

Opatření: 

a) Akceptovat legislativu stanovující odpovědnost majitele nemovitosti, zajistit nakládání s odpadem, jehož 

původce není znám, nacházejícím se na jeho nemovitosti. Akceptovat nastavení systému uhrazení účelně  

vynaložených nákladů  z veřejných  prostředků v případě, že  vlastník nemovitosti prokáže, že umístění 

odpadu na svou nemovitost nezpůsobil, anebo mu nemohl zabránit. 

b) Akceptovat legislativní zakotvení, že  v  případě, kdy nabývá nový vlastník vlastnického práva k ne-

movitosti, stává se také vlastníkem odpadů, které jsou na nebo v této nemovitosti umístěny. 

c) Podporovat efektivní tvorbu programů osvěty a výchovy ve městě Modřice v rámci EEOV JMK včetně pod-

pory, zejména formou zajištění financování těchto programů. 
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d) Zapojení veřejnosti do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje k udržení čistoty pro-

středí a správného nakládání s odpady ve městě Modřice. 

e) Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství5. 

f) Podporovat zvýšení maximální hranice výše pokuty přestupku neoprávněného založení skládky nebo 

odkládání odpadů mimo vyhrazená místa. 

g) Zaměřit kontrolu na neoprávněné využívání obecních systémů k nakládání s odpady ze strany právnic-

kých osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. 

h) Ve  spolupráci se  svozovou společností podporovat zapojení  právnických osob  a fyzických osob 

oprávněných k podnikání do obecních systémů nakládání s odpady, pokud to bude zákon vyžadovat, a to 

na základě smlouvy. Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity 

spojené s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená. 

i) Podporovat optimální nastavení obecního systému nakládání s komunálním odpadem a logistiku sběru a 

svozu odpadů ve městě Modřice (směsného komunálního odpadu, vytříděných složek komunálních od-

padů, objemného nebo nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a 

čištění veřejných prostranství). 

j) Podpořit  zavedení  na  úrovni  města  komunikačních  kanálů  (například  s využitím mobilních a inter-

netových technologií), přes které by občané měli možnost hlásit nelegálně uložené odpady na veřejných 

prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných hnízd a kontejnerů. 

 

2.3. Předcházení vzniku odpadů města Modřice 
Prevence v  odpadovém hospodářství ve městě Modřice bude  směřovat jak  ke  snižování množství vzni-

kajících komunálních odpadů, tak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad 

na životní prostředí a zdraví obyvatel. Za prevenci v této oblasti je rovněž považováno komunitní kompostová-

ní, opětovné využití výrobků a příprava k němu. Cíle a opatření v předcházení vzniku odpadů ve městě 

Modřice jsou zaměřeny obecně na prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním prevence u vybraných toků KO. 

Hlavní přínosy lze očekávat v oblasti zabezpečení dostupných informací na různých úrovních, zvýšení pově-

domí o problematice, zvýšení pocitu vlastní zodpovědnosti, reálného prosazování opatření jak u občanů tak 

institucí v oblasti prevence vzniku odpadů. 

 

Cíle: 

a) V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR zajis-

tit komplexní informační podporu o problematice, včetně podpory zavedení problematiky předcházení  

vzniku  odpadů  do  školních  osnov  a  výchovných,  osvětových  a vzdělávacích aktivit související s ochra-

nou a tvorbou životního prostředí. 

a) Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Modřice na všech úrovních do problematiky předcházení 

vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné správy města Modřice. 

b)  Vytvořit   podmínky   ke   stabilizaci   produkce   jednotlivých   složek   komunálních   odpad a jejímu ná-

slednému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. 

c) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a 

opětovného používání výrobků a materiálů. 

                                                           

5 § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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d) Podporovat   zvýšení   účinnosti    prosazování   problematiky   předcházení   vzniku    odpadů v aktivi-

tách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků. 

 

 

Opatření: 

a) Vytvořit a zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení 

vzniku odpadů na  všech úrovních města Modřice. Vypracovat a  volně  propagovat příručku pro ob-

čany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky). 

b) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně 

odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupo-

užitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k 

opětovnému použití a podobných subjektů. 

c) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpět-

ně odebraných elektrických a elektronických zařízení a za účelem snižování produkce odpadů z těchto 

výrobků. 

d) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených na snížení produkce odpadů z po-

travin. 

e) Zajistit  informační a  vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku  odpadů na  všech úrov-

ních územní samosprávy města Modřice s ohledem na stabilizaci produkce a postupné snižování pro-

dukce komunálních odpadů. 

f) Zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených předcházení vzniku odpadů zesta-

vebnictví pro občany. 

g) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fy-

zických osob. 

 

2.4. Přehled  cílů  stanovených  v  Plánu  odpadového hospodářství 
města Modřice 

 

TABULKA 24: Přehled cílů POH Modřice 

Pořa-

dové 

číslo 

Umístění v 

kapitole Zá-

vazné části 

POH Modřice 

Definice cíle Typ cíle 

 

1. 

 

2 

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce 

komunálních odpadů. 
Strategický 

 

2. 

 

2 

Minimalizace nepříznivých účinků vzniku komunálních odpa-

dů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. 
Strategický 

 

3. 

 

2 

Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evrop-

ské „recyklační společnosti“. 
Strategický 



 

MD 
Město Modřice 

78/ 85 
Plán odpadového hospodářství obce 

 

 

4. 

 

2 

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů 

a přechod na oběhové hospodářství. 
Strategický 

 

5. 

 

2.1.1. 

Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro 

odpady z papíru, plastů, skla a kovů. 
Hlavní cíl 

 

 

6. 

 

 

2.1.1. 

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úro-

veň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů 

z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících z do-

mácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto 

odpady podobné odpadům z domácností. 

Hlavní cíl 

 

 

7. 

 

 

2.1.1. 

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných 

složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) 

zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v 

souladu s platnou legislativou. 

Hlavní cíl 

 

 

8. 

 

 

2.1.1. 

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v 

roce 2020 nejvíce 35 % hmotnosti z celkového množství biolo-

gicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v 

roce 1995. 

Hlavní cíl 

9. 2.1.3. Snižovat měrnou produkci nebezpečných komunálních odpadů. Hlavní cíl 

10. 
2.1.3. 

Podporovat zvyšování podílu využitých nebezpečných komunál-

ních odpadů. 
Hlavní cíl 

 

11. 
2.1.3. 

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými 

komunálními odpady na lidské zdraví a životní prostředí. 
Hlavní cíl 

 

 

 

 

12. 

2.1.4. 

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k 

opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních 

odpadů a jiných druhů ve městě Modřice pro jejich materiálové 

využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v sou-

ladu s platnou legislativou týkající se stavebního a demoličního 

odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících 

materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým čís-

lem 17 05 04 (zemina a kamení). 

Hlavní cíl 

 

13. 
2.1.5. 

Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních 

elektrických a elektronických zařízení. 
Hlavní cíl 

14. 
2.1.5. 

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a 

akumulátorů. 
Hlavní cíl 

15. 2.1.5. Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik. Hlavní cíl 

16. 
2.1.6. 

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém 

svozu a sběru 
Hlavní cíl 
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17. 2.2. Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. Dílčí cíl 

 

18. 2.2. 

Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k 

tomu určená a s odpady jejichž vlastník není znám nebo zani-

kl. 

Dílčí cíl 

 

 

 

19. 

2.3. 

V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání, vý-

chovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR zajistit komplexní infor-

mační podporu o problematice, včetně podpory zavedení pro-

blematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov a vý-

chovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochra-

nou a tvorbou životního prostředí. 

 

Dílčí cíl 

 

 

20. 
2.3. 

Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Modřice na 

všech úrovních do problematiky předcházení vzniku od-

padů s cílem postupného snižovánímnožství odpadů při 

výkonu veřejné správy města Modřice. 

Dílčí cíl 

 

 

21. 

2.3. 

Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek 

komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrov-

ních veřejné správy a na úrovni občanů. 
Dílčí cíl 

 

22. 2.3. 

Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a 

organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného 

používání výrobků a materiálů. 

Dílčí cíl 

 

 

23. 

2.3. 

Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky 

předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolek-

tivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků. 
Dílčí cíl 

 

 

2.5. Odpovědnost   za   plnění   Plánu   odpadového hospodářství 
města Modřice a zabezpečení kontroly plnění a změny Plánu 
odpadového hospodářství města Modřice 

 

Město Modřice bude při plnění POH spolupracovat se svozovou společností a bude plnit následující cíle a 

opatření: 

a) Město Modřice bude průběžně kontrolovat vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a na-

kládání s nimi a naplňování stanovených cílů a opatření v POH města Modřice. 

b) Město Modřice bude průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady včet-

ně obalové složky, nakládání se směsným komunálním odpadem, systém tříděného sběru odpadů, sys-

tém nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady, systém nakládání se stavebními   odpady   

a výrobky s ukončenou životností pocházející od občanů obce a zapojených subjektů. V rámci tohoto 

vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému nakládání s odpady a s výrobky s ukon-
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čenou životností a navržena opatření k jeho zlepšení. Město Modřice rovněž vyhodnocuje naplňování 

opatření k předcházení vzniku odpadů uvedené v kapitole 2.3. 

c) Město Modřice využije všechny dostupné nástroje a prostředky k zajištění plnění POH města Mod-

řice. 

d) Město Modřice bude každoročně vyhodnocovat pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH Modřicea a 

na vyžádání je poskytne orgánu státní správy a zároveň zprávu zveřejní na portálu veřejné správy. 

e) POH Modřice bude změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován v sou-

ladu s platnou legislativou. 

f) Závazná část plánu odpadového hospodářství města Modřice je závazným podkladem pro jeho čin-

nosti v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumenta-

ce města. 

 

2.6.  Soustava   indikátorů   odpadového   hospodářství města Mod-
řice 

Indikátory odpadového hospodářství jsou základními ukazateli, kterými je průběžně hodnocen stav a vývoj 

odpadového hospodářství v městě Modřice. Indikátory umožňují sledovat plnění vytyčených cílů POH Mod-

řice. Město Modřice vyhodnocuje soustavu indikátorů odpadového hospodářství města Modřice a zabezpe-

čuje její aktualizaci. Využívá metodiky MŽP pro výpočet plnění cílů plánů odpadového hospodářství ČR a 

krajů, které stanovuje způsob výpočtu jednotlivých indikátorů. Pro výpočty indikátorů odpadového hospo-

dářství budou využita data z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který obsahuje data 

od povinných subjektů dle zákona o odpadech a zákona o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností, 

a z dalších resortních databází agend. 

Základní indikátory této soustavy indikátorů umožňují hodnocení odpadového hospodářství na celostátní a 

krajské úrovni a mají vazbu na cíle uvedené v závazné části plánu odpadového hospodářství JMK i ČR. Na zá-

kladě potřeby je možno soustavu indikátorů odpadového hospodářství upravit nebo rozšířit o další nové do-

plňkové indikátory. 

Vyhodnocení bude provedeno městem v četnosti 1x ročně. 

 

TABULKA 25: Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství 

  Název indikátoru Vyjádření  indiká-

toru  

Zdroj dat Požadovaná 

hodnota 

Zjištěná 

hodnota 

v roce 2015 

(při zpraco-

vání POH) 

1 Míra recyklace papíru, 

skla, plastů a kovů obsa-

žených komunálních 

odpadech  

Indikátor je vyjád-

řen v  % 

Evidence 

odpadů 

skladba  

SKO 

50 % 39 % 

2 Množství BRKO ukláda- Indikátor je vyjád- Evidence 51,8 1,77 
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ného na skládky na ob-

čana  

řen v  kg/občan a 

rok 

odpadů 

skladba 

SKO  

Evidence 

obyvatel 

kg/občan a 

rok k roku 

2020 

kg/obč. 

3 Množství BRKO ukláda-

ného na skládky 

Indikátor je vyjád-

řen v % 

Evidence 

odpadů 

skladba 

SKO  

K roku 2020  

35  % z vy-

produkova-

ného BRKO 

v roce 1995 

1,6 % 

4 Celková produkce odpa-

dů  

Indikátor je vyjád-

řen v  t/rok 

Evidence 

odpadů  

Snižovat pro-

dukci* 

1791,984 t 

5 Produkce odpadů  kate-

gorie nebezpečný  od-

pad  

Indikátor je vyjád-

řen v t/rok 

Evidence 

odpadů  

Snižovat pro-

dukci* 

10,107 t 

6 Produkce odpadů kate-

gorie ostatní odpad 

  

Indikátor je vyjád-

řen v t/rok 

Evidence 

odpadů  

Snižovat pro-

dukci* 

1781,877 t 

7 Produkce SKO na obyva-

tele 

Indikátor je vyjád-

řen v  kg/občan a 

rok 

Evidence 

odpadů  

evidence 

obyvatel  

Snižovat pro-

dukci* 

174,897 

kg/obč. 

8 Produkce SKO Indikátor je vyjád-

řen v t/r 

Evidence 

odpadů  

Snižovat pro-

dukci* 

 784,240 t 

Doplňkový indikátor 

9 Míra přípravy k opětov-

nému použití a míru 

recyklace stavebních a 

demoličních odpadů  

Indikátor je vyjád-

řen v  % 

Evidence 

odpadů 

skladba  

SKO 

70 %  100 % 

*Indikátor nemá stanovenu konkrétní cílovou hodnotu. Jedná se pouze o sledovanou hodnotu v letech.   
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3. SMĚRNÁ ČÁST 
 

Směrná část POH města Modřice v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obsahu-

je: 

a) návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady, 

b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH města Modřice zpracován. 

 

3.1. Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními 

odpady 

V této kapitole je provedeno posouzení záměrů na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém 

sběru a svozu odpadů, a to s ohledem na plnění stanovených cílů POH Modřice vztažené na nejdůležitější od-

padové toky dle Závazné části POH Modřice a stanoveny zásady pro: 

a) Prevenci vzniku odpadu. 

b) Třídění, sběr a svoz odpadu. 

c) Zařízení k využití a/nebo k odstranění. 

d) Prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů. 

e) Relevantní záměry podpory z veřejných zdrojů. 

 

3.1.1. Prevence vzniku odpadů 

Město Modřice zajistí ve spolupráci se svozovou společností osvětu a informovanost občanů v rámci předchá-

zení vzniku jednotlivých složek komunálních odpadů ve městě Modřice (zejména SKO, BORP,   BRKO,   papíru,   

plastu,   skla,   kovů,   velkoobjemového   odpadu,   nebezpečného   odpadu, stavebního a demoličního odpadu, 

a dalších složek KO atd.) a dobrovolného využití Programu PVO JMK. K tomu bude realizovat následující opat-

ření: 

a) K propagování předcházení vzniku odpadů pro občany využívat platformy zpřístupněné MŽP v prů-

běhu platnosti POH (webové stránky věnované předcházení odpadu, interaktivní mapy bazarů a re-use 

center, příručky, rámcové vzdělávací programy, koncepční materiály EVVO JMK, ekodesign, ekoznače-

ní). 

b) Vypracovat do konce roku 2017 příručku pro občany a zveřenit ji na webové stránce města Modřice, 

jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky). 

c) Realizovat a každoročně vyhodnocovat opatření kapitoly Předcházení vzniku odpadů ve městě Modři-

ce ze Závazné části POH města Modřice  se zaměřením na jednotlivé složky komunálních odpadů měs-

ta Modřice (zejména SKO, BORP, materiálově využitelné složky KO, nebezpečné složky KO, velkoobje-

mový odpad, obaly a výrobky s ukončenou životností a s režimem zpětného odběru, stavební odpady 

atd.) a informovat občany a veřejnost o plnění těchto opatření na webové stránce města Modřice. 

 

3.1.2. Třídění, sběr a svoz odpadu. 

Město Modřice ve spolupráci se svozovou společností zajistí osvětu a informovanost občanů v rámci podpory 

třídění, sběru a svozu jednotlivých složek komunálních odpadů ve městě Modřice (zejména SKO, BORP, BRKO, 
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papíru, plastu, skla, kovů, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního od-

padu, textilního odpadu atd.) v návaznosti na Závaznou část POH města Modřice a k tomu bude realizovat 

zejména následující opatření: 

a) Informovat 1x ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady 

o možnostech třídění jednotlivých složek KO, způsobech a rozsahu odděleného sběru a svozu jed-

notlivých složek KO a využití sběrného dvora a využít k tomu webovou stránku města Modřice. 

b) Udržovat stávající síť sběrných nádob na tříděný odpad, případně ji rozšiřovat ve spolupráci se 

svozovou společností ve vybraných lokalitách tak, aby na základě doporučení autorizované obalo-

vé společnosti (AOS) bylo max. 250 obyvatel na jedno sběrné místo, docházková vzdálenost max. 

150 m, a každé nově vzniklé sběrné místo vybavit nádobami na papír, plast, sklo případně nápojové 

kartony. Vzdálenost bude mnohem menší v části města se sídlištní zástavbou než ve čtvrti tvořené 

rodinnými domky. 

c) Ve   spolupráci   se svozovou společností nechat   důsledně   vybavovat   sběrné   nádoby názornými 

popiskami, na co jsou přesně určeny a informace (opakovaně) zveřejňovat na webové stránce města 

Modřice. 

d) Ve spolupráci se svozovou společností průběžně vyhodnocovat četnost svozu jednotlivých složek KO 

a v případě potřeby ji zefektivnit. Dále sledovat kapacitní vytížení sběrných nádob a sběrného  dvora  

a  v případě  potřeby  je  nechat  dovybavit  pro  jednotlivé  složky  KO  ve spolupráci s provozova-

telem sběrného dvora. 

e) Průběžně  spolupracovat  s  AOS  (odměny  za  sběr  obalové  složky,  zápůjčka kontejnerů apod.) a 

s kolektivními systémy (např. ASEKOL, Elektrowin, EKOLAMP atd.) výrobků s ukončenou životností a 

s režimem zpětného odběru a zorganizovat s nimi osvětovou kampaň zaměřenou na podporu kvali-

ty sběru a třídění obalů a těchto výrobků s ukončenou životností. 

f) Kontrolovat odborné nakládání a bezpečnou manipulaci s nebezpečným odpadem u obsluhy na 

sběrném dvoře, a tím snižovat riziko s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. 

 

3.1.3. Zařízení k využití a/nebo k odstranění. 

Město Modřice neprovozuje žádné zařízení pro využití a/nebo odstranění komunálního odpadu. Sběr a svoz 

jednotlivých složek komunálního odpadu (zejména SKO, BORP, BRKO, papíru, plastu, skla, kovů, velkoobjemo-

vého  odpadu,  nebezpečného  odpadu,  stavebního  a  demoličního  odpadu  atd.)  na zařízení  k  jejich  využití  

a/nebo  odstranění  zabezpečuje  na  základě  smlouvy  s  městem  Modřice společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. 

V návaznosti na Závaznou část POH města Modřice je třeba realizovat ve spolupráci se svozovou společností 

následující opatření: 

a) Podporovat energetické využití SKO. 

b) Postupně  omezit  skládkování  SKO  do  roku  2024  a  od  roku  2024  přestat  tento  odpad skládko-

vat. 

c) Průběžně podporovat a kontrolovat zavedený sběr BORP ve městě Modřice a optimalizaci svozových 

tras a logistiky sběru BORP k využití stávajících zpracovatelských kapacit kompostárny. 

d) Průběžně  podporovat  a  kontrolovat  zavedený  sběr  materiálově  využitelných  složek  KO (zejmé-

na papíru, plastů, skla a kovů) a jejich materiálové využití ve spolupráci se svozovou společností tak, 

aby se dosahovalo cílů stanovených pro KO v Závazné části POH města Modřice. 
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e) Průběžně podporovat a kontrolovat zavedený sběr stavebních a demoličních odpadů a jejich mate-

riálové využití v příslušném zařízení tak, aby se dosahovalo cílů stanovených pro SDO v Závazné části 

POH města Modřice. 

 

3.1.4. Prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů. 

a) Podporovat osvětu a informovanost občanů v rámci předcházení vzniku jednotlivých složek komu-

nálních odpadů ve městě Modřice (zejména SKO, BORP, BRKO, papíru, plastu, skla, kovů, velkoobje-

mového odpadu, nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního odpadu, textilního odpadu atd.) 

a dobrovolného využití Programu PVO JMK v návaznosti na kapitolu Předcházení vzniku odpadů ve 

městě Modřice ze Závazné části POH města Modřice. 

b) Podporovat  osvětu  a  informovanost  občanů  v  rámci  podpory  třídění,  sběru  a  svozu jednotli-

vých složek komunálních odpadů ve městě Modřice (zejména SKO, BORP, BRKO, papíru, plastu, skla, 

kovů, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního odpadu, textilní-

ho odpadu atd.) v návaznosti na cíle, zásady a opatření Závazné části POH města Modřice. 

 

3.1.5. Relevantní záměry podpory z veřejných zdrojů. 

a) Podporovat osvětu a informovanost občanů v rámci předcházení vzniku jednotlivých složek komu-

nálních odpadů ve městě Modřice (zejména SKO, BORP, BRKO, papíru, plastu, skla, kovů, velkoob-

jemového odpadu, nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního odpadu, textilního odpadu 

atd.) a dobrovolného využití Programu PVO JMK v návaznosti na kapitolu Předcházení vzniku odpadů 

ve městě Modřice ze Závazné části POH města Modřice. 

b) Podporovat  osvětu  a  informovanost  občanů  v  rámci  podpory  třídění,  sběru  a  svozujed-

notlivých složek komunálních odpadů ve městě Modřice (zejména SKO, BORP, BRKO, papíru, plastu, 

skla, kovů, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního odpadu, 

textilního odpadu atd.) v návaznosti na cíle, zásady a opatření Závazné části POH města Modřice. 

 

3.2. Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH 
zpracován 

 

POH Modřice byl vypracován v souladu s POH JMK na základě splnění následujících podmínek: 

a) Stabilita právního prostředí v oblastech ovlivňujících odpadové hospodářství. 

b) Stabilita ekonomického prostředí na světové i národní úrovni. 

c) Připravenost řešit krizové stavy a živelné pohromy na území města Modřice. 

d) Odpovědnost města Modřice za vytyčené cíle a opatření POH Modřice, jež povedou ke zvýšené od-

povědnosti populace za životní prostředí a zdraví lidí na území města Modřice. 

 

POH Modřice byl vypracován na základě specifických podmínek identifikovaných v jeho analytické části ve 

kapitole 1.3. Vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území města Modřice. 

 

Město Modřice bude každoročně vyhodnocovat pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH Modřice a na vy-

žádání je poskytne orgánu státní správy a zároveň zprávu zveřejní na portálu veřejné správy. 
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Kritéria  pro  typy,  umístění  a  kapacity zařízení  pro  nakládání s odpady podporova-
ná z veřejných zdrojů 

 

Město Modřice stanovuje následující kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s od-

pady podporovaná z veřejných zdrojů: 

 

a) Podporovat výstavbu zařízení a systémy sběru a svozu odpadů, u kterých bude ekonomicky a 

technicky prokázána účelnost jejich provozování na regionální úrovni, vzhledem k přiměřenosti stáva-

jící sítě zařízení a v souladu s POH JMK. 

b) Podporovat projekty tam, kde návrh nového zařízení bude v souladu s legislativními, technickými po-

žadavky a nejlepšími dostupnými technikami a kde bude záruka odborného provozování dané techno-

logie. 

c) Doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou regionálnímu významu, která budou platnou sou-

částí systému nakládání s odpady JMK. Navrhovaná kapacita zařízení musí odpovídat potenciálu uva-

žovaného regionu ve vazbě na reálné kapacity již schválených a provozovaných zařízení (nevyhodno-

covat pouze na základě povolených kapacit, ale na základě reálných kapacit pro jednotlivé toky odpa-

dů a komodity). 

d) Upřednostňovat  technologie  a  zařízení  umístěná  do  stávajících  areálů  zařízení  k nakládání s od-

pady. 

e) V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k 

nakládání s odpady z pohledu zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno, 

včetně posouzení podkladů dokládajících, že v dané oblasti je dostatek odpadů pro technologii nebo 

systém pro nakládání s odpady a že zařízení je adekvátní z hlediska kapacity. 

f) V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k 

nakládání s odpady z pohledu smluvního zajištění odbytu výstupů ze zařízení. 

g) Při výběru projektů stanovit jako neopominutelné kritérium požadavky na co nejvyšší zohlednění poža-

davků ochrany přírody a krajiny, ochrany lidského zdraví. 

h) Při výběru projektů budou zvažovány následující aspekty: 

- Snížení emisí hlavních znečišťujících látek spojených s danou činností. 

- Snížení emisí skleníkových plynů. 

- Snížení emisí prioritních nebezpečných látek spojených s danou činností. 

- Využívání nejlepších dostupných technik definované v BREF dokumentech. 

- Úspory energie. 

- Úspory spotřeby surovin. 

- Využívání obnovitelných či druhotných zdrojů surovin. 

- Zvýšení rozlohy zastavěných ploch (negativní aspekt). 

- Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa či půdy zemědělského půdního fondu první, popřípa-

dě druhé třídy ochrany (negativní aspekt). 

- Zahrnutí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

- Snížení zdravotních rizik. 

- Odstraňování starých ekologických zátěží a rizik. 

 


