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A) Název dokumentu 
 

Plán odpadového hospodářství obce 

Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. číslo 1,2 

České Budějovice 

370 92 

IČ: 002 44 732 
 

 

B) Účel plánu odpadového hospodářství obce 
 

Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice (dále jen POHo) 

byl zpracován pro naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). Plány odpadového 

hospodářství zpracovávají původci odpadů, kteří produkují více než 10 tun nebezpečných 

nebo více než 1000 tun ostatních odpadů. Produkce odpadů Statutárního města České 

Budějovice v roce 2010 činila 371,062 t nebezpečného odpadu a 30853,915 t ostatního 

odpadu. POHo navazuje na stejný dokument zpracovaný pro předchozí období (léta 2006 – 

2010). Část cílů minulého POHo se podařilo splnit nebo pro jejich splnění v dalším období 

vytvořit předpoklady, některé zůstávají do nového období nebo bylo zapotřebí je nově 

definovat s ohledem na vývoj systému nakládání s odpady města i právní úpravy odpadového 

hospodářství ČR a EU. 

Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu 

odpadového hospodářství Jihočeského kraje (dále jen POH JČK), která byla dne 18. 10. 2004 

vydána obecně závaznou vyhláškou č. 7/2004.  

  

Účelem POHo je v souladu s POH ČR a POH Jihočeského kraje stanovit: 

- výhled pro systém OH obce na období nejméně 5 let, 

- cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností, 

- opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a 

nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři, 

- podmínky pro realizaci navrženého systému OH obce, 

- způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH obce, 

- ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci, 

- způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POHo, 

- postup posouzení shody POHo s příslušným POH kraje. 
 

 

POHo je zpracován podle Metodického návodu k plánu odpadového hospodářství 

původce-obce vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR a vychází z analýzy 

stávajícího stavu odpadového hospodářství na území města České Budějovice. 

Účelem POHo je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s 

nimi v souladu se zákonem o odpadech. POHo obsahuje vyhodnocení stavu odpadového 

hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů a nakládání s odpady, stanovení 

cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných 

vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování. Jeho cílem je navrhnout takový systém 
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nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové a energetické 

využívání odpadů před jejich odstraněním. POHo je závazným podkladem pro rozhodovací a 

jiné činnosti příslušných příslušných správních úřadů obce a městských částí v rozsahu 

zákonné úpravy. Obsahuje cíle a opatření k rozvoji odpadového hospodářství na území 

Statutárního města České Budějovice.   

 

 

Z výše uvedeného vyplývají následující podmínky pro oblast nakládání s odpady na 

území Statutárního města České Budějovice: 

 

Za účelem minimalizace množství vznikajících odpadů a maximalizace využívání: 

 

 Motivovat občany k separaci odpadu pomocí ekologické osvěty, apod.       

 Maximálně a koordinovaně využívat využitelné odpady.  

 Upřednostňovat využití biodegradačních  metod pro zpracování bioodpadu v již 

existujících zařízeních.   

 Uplatňovat energeticky příznivé technologie při nakládání s odpady.  

 Posoudit možnost výstavby zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů produkovaných ve 

Statutárním městě České Budějovice. 

  

 
 

C) Působnost a doba platnosti POH obce 
 

POHo je zpracováván na dobu 5 let, tj. od 2011 do 2015 (s výhledem do roku 2020), a 

může být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. 

Dalším důvodem pro změnu v POHo je změna podmínek, za kterých byl tento POHo 

zpracován, zejména v případě legislativních změn, majících dopad na oblast odpadového 

hospodářství.  Změna je nutná i v případě změny POH JĆK a POH ČR. 

 

 

D) Identifikační údaje obce 

 

D.1. Identifikační údaje 
 

Město: Statutární Město České Budějovice 

Adresa: nám. Přemysla Otakara II. číslo 1,2, 370 92  České Budějovice 

IČ: 002 44 732 

Statutární zástupce: Mgr. Juraj Thoma, primátor 

 

Pracovník odpovídající za OH: Ing. Vladimíra Hrušková  

Tel.: 386 8029 01 

Email: hruskovav@c-budejovice.cz 

 

Příslušný kraj: Jihočeský kraj 

 

D.2 Zeměpisné údaje 
 



Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice 

Strana 5 z 54 

Statutární město České Budějovice - krajské město, největší město Jihočeského 

kraje ležící na řekách Vltava a Malše. Geograficky  je  jeho  poloha  dána 48°57´ severní šířky 

a 14°28´východní délky.  

 
Rozloha katastrálního území a počet obyvatel: 

 

Rozloha katastrálního území 5 555 ha 

       

Počet obyvatel 

k 31.12. daného roku  počet obyvatel  

2010     94 754 

 

Poloha obce - nadmořská výška   

Ø nejnižší 379 m n.m.  

Ø nejvyšší 528 m n.m.  

 
Klima 

Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy 

klimatu. Území patří do mírně teplé, mírně vlhké oblasti s mírnou zimou, rovnoměrným 

rozdělením srážek v roce a v průměru s dostatkem srážek pro vegetaci.  

 

D.3. Charakteristika odpadového hospodářství obce 

 

D.3.1. Seznam společnosti a firem zabezpečující pro obec nakládání 

s odpady 
 

.A.S.A. České Budějovice, s. r. o. 

adresa:     Dolní 1, 370 04 České Budějovice 

IČ:    25171941 

DIČ:   CZ25171941 

Společnost s majetkovou účastí Statutárního města České Budějovice zajišťuje pro město 

služby v oblasti nakládání s odpady vznikajícími na jeho území, jejichž původcem je 

město České Budějovice.  

 

 

D.3.2. Svozové oblasti a jejich charakteristika 
Svozová oblast Statutárního města České Budějovice představuje produkci odpadů z  

vlastního města České Budějovice a jeho částí .  

Nakládání s komunálním odpadem je zajišťováno společností A.S.A. České 

Budějovice, s. r. o. 

 Ve městě je zaveden separovaný sběr využitelných složek odpadu do separačních 

nádob a prostřednictvím tří sběrných dvorů. Sběrné dvory shromažďují také nebezpečné 

složky komunálního odpadu. Tento systém je doplněn mobilním svozem nebezpečných 

složek komunálního odpadu a objemného odpadu. Separovaný odpad je předáván k využití. 

Zbytkový komunální odpad, tedy směsný a objemný odpad je ukládán na skládku Lišov, 

vzdálenou od Českých Budějovic cca 18 km se skládkovací kapacitou 100 000 m
3
 nebo na 

jiná zařízení sloužící k odstranění odpadů v regionu. 
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Ve městě České Budějovice nejsou oblasti, kde není zabezpečen sběr a svoz KO, tudíž 

jsou vytvořeny dobré předpoklady předcházení vzniku divokých skládek v blízkosti obytné 

zástavby.  

Podrobné údaje o produkci a nakládání s odpady města jsou uvedeny v kapitole F. 

 

D.3.3. Základní zodpovědnost obce v oblasti odpadového hospodářství 
1. Obec je subjekt zodpovědný ze zákona za řádné nakládání s komunálním odpadem 

vznikajícím na území obce. Tento odpad vzniká jednak při činnosti občanů (domovní 

odpad, velkoobjemový odpad, odpad z odpadkových košů) a při zajišťování čistoty obce 

(uliční smetky – štěrk a písek ze zimního posypu, odpad ze zeleně apod.). 

2. Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při zajišťování její vlastní činnosti 

(administrativní činnost). 

3. Obec je subjekt zodpovědný za odpady vznikající při činnosti zařízení obce. 

 
 

E) Zpracovatel Plánu odpadového hospodářství obce 
 

Obchodní firma:  .A.S.A. České Budějovice, s. r. o. 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Statutární zástupce: Ing. Arnošt Kastner, jednatel 

 

Sídlo:    Dolní 1, 370 04 České Budějovice 

IČ:   25171941 

DIČ:   CZ25171941 

 

Zástupce zpracovatele:  

Radim Kolář, DiS 

Tel:   602 531 251 

Email:    kd@asa-cz.cz 

 

 

F) Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání 

s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění 
 

Pro zpracování POHo byla využita data z evidence odpadů, která je stanovena 

v zákoně o odpadech a vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

ve znění pozdějších předpisů, vykazovaná obcí za období 2007 – 2010. Tabulky byly 

vytvořeny dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP (Ministerstva životního prostředí) 

pro zpracování POH původce-obce. MŽP v Metodickém návodu požaduje uvedení dat pouze 

za poslední čtyři roky. 

 

F.1. Produkce 
 

Celková produkce odpadů 

Produkce všech odpadů Statutárního města České Budějovice je uvedena v tabulce č. 1 

a produkce komunálních odpadů v tabulce č. 2, pro časovou řadu let 2007-2010 na základě 

údajů z evidence odpadů Statutárního města České Budějovice. Změna produkce je 

vypočítaná jako podíl produkce odpadů současného a minulého období, vztažená k produkci 

odpadů minulého období, která tvoří 100%. Hodnoty uvedené jako změna produkce již přímo 

vypovídají o tom, zda se produkce odpadů vůči předchozímu roku zvýšila či snížila. Celková 
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produkce odpadů města ve sledovaném období kolísala, avšak produkce komunálních odpadů 

má rostoucí tendenci. 

Směsný komunální odpad má největší podíl z množství všech odpadů. V posledních 

letech má produkce směsného komunálního kolísavou tendenci. Produkce ve sledovaném 

období nejprve narůstala, avšak v roce 2010 se snížila na 17,7 tis. tuny, na úroveň o více než 

pět set tun nižší oproti roku 2007.  

Papír, sklo a plasty - produkce těchto komodit za sledované období vzrostla na více než 

3,2 tis. tun, z toho u plastů na téměř dvojnásobek. Třebaže produkce papíru a skla meziročně 

kolísá, v dalších letech se bude množství těchto složek vytříděného odpadu ještě zvyšovat na 

úkor směsného komunálního odpadu, protože občané města jsou vedeni k třídění těchto 

komodit. 

Kovy jsou komoditou, jejíž produkce není rovnoměrná a v jednotlivých letech se 

pohybuje ve velmi rozdílných množstvích. Tento faktor je ovlivněn cenou – pokud výkup 

platí vyšší cenu, občané odevzdávají tento odpad sami. Pokud jsou ceny malé, občané kovy 

odevzdávají do sběrných dvorů.  

 

Biologicky rozložitelný odpad – jde především o odpad ze zeleně, který se shromažďuje 

na sběrných dvorech. Tento odpad je evidován převážně pod kódem 020103 Odpad 

rostlinných pletiv a 200121 Bilologicky rozložitelný komunální odpad, ovšem jedná se o 

odpad komunální. Produkce tohoto odpadu se postupně zvyšovala na více než 1,1 tis. tun v r. 

2010.  

Objemný odpad je komoditou, která kolísá mezi 2,5 – 3 tisíci tunami ročně..  

Stavební odpad – většina komodit ze skupiny 17 vzniká nerovnoměrně a pouze 

v určitých letech. Právě stavební odpady se nejvíce podílí na kolísání produkce všech odpadů 

města. Jejich produkce dosahovala v r. 2010 téměř 4,3 tis. tun.  

 

Nebezpečný odpad je souborem odpadů, jehož hlavní část tvořily nebezpečné stavební 

odpady s obsahem azbestu a jiné izolační materiály obsahující nebezpečné látky (téměř čtyři 

pětiny ze 371 tun). Dalším hlavním druhem nebezpečných odpadů je odpad 200127, 

zahrnující odpady barev, lepidel aj. včetně obalů. 

Přehled produkce a identifikace hlavních druhů nebezpečných odpadů je uveden 

v tabulkách č. 3 a 4. 

 

F.2. Nakládání s odpadem 
 

 Komunální odpad (dále jen KO) je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném 

znění, veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.  
  

 Nakládání s KO ve městě České Budějovice je ošetřeno obecně závaznou vyhláškou 

č. 7/2001 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem, která byla postupně 

novelizována, naposledy obecně závaznou vyhláškou č. 2/2008. 

 

 Obecně závazná vyhláška a její novely (dále jen „vyhláška“) stanovuje pravidla pro 

přecházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, 

ochrany zdraví člověka, soustřeďování, sběr, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
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odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města České 

Budějovice. 

 Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným pobytem 

na území města a pro další osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 

k idividuální rekreaci na území města a osoby, které se na území města zdržují.  
 

 

 Vyhláška stanovuje povinnosti v oblasti: 

 

 Třídění komunálního odpadu. 

 

Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky: 

- využitelné složky (papír, sklo, plasty, kovy) 

- objemný odpad z domácností 

- stavební odpad 

- zbytkový odpad po vytřídění 

- nebezpečné odpady 

- odpady rostlinného původu 

Za dodržování třídění na jednotlivé složky jsou zodpovědni občané. 

 

 Nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem. 

 

1) Využitelné složky komunálního odpadu se odděleně ukládají do sběrných nádob a zařízení, 

které jsou k tomu účelu určeny: 

a) nádoby na papír nádoby označené modrou barvou a nápisem PAPÍR, 

b) nádoby na sklo nádoby označené zelenou barvou a nápisem SKLO, 

c) nádoby na plast nádoby označené  žlutou barvou a nápisem PLASTY nebo žluté pytle 

(umísťují se na shromažďovací místa pouze v den svozu), 

d) zbytkový odpad - barevně neodlišené pozinkované nádoby a černé nádoby plastové, 

e) rostlinný odpad – sběrné dvory k tomu určené a mobilní sběrné dvory.  

 

2) Nebezpečné odpady, objemné odpady, drobné stavební odpady lze odkládat pouze ve 

sběrných střediscích označených nápisem: SBĚRNÝ DVŮR. Ve sběrných dvorech lze též 

odkládat využitelné složky ( papír, sklo, plasty, kovy ) a stavební odpad. 

 

3)  Stálá sběrná střediska na území města : 

     Stabilní sběrné dvory  

     Mobilní sběrné dvory - každoroční harmonogram uváděn v tisku, na webových stránkách a 

na úřední desce Magistrátu města České Budějovice nám. Přemysla Otakara II, 1,2. 

 

4) Nebezpečné složky komunálního odpadu smí ve sběrných dvorech odkládat pouze občan 

starší 18ti let, který prokáže, že má trvalé bydliště na území města. Občan je povinen 

předložit k nahlédnutí průkaz totožnosti k ověření místa trvalého pobytu. 

 

5) Místem k odkládání vytříděných složek komunálního odpadu mohou být též sběrny a 

výkupny odpadů provozované na území města. 

 

6) Zbytkový komunální odpad lze také ukládat i do sběrných pytlů, které jsou označeny 

logem svozové společnosti a odkládají se uzavřené na stálá stanoviště sběrných nádob 

(pouze v den svozu) 
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7) Místem k odkládání starých léků jsou lékárny, kde je prováděn sběr podle zvláštních 

předpisů. 

 

8) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 

komunálnímu ( právnické a fyzické osoby podnikající ), mohou využít systém sběru, 

třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na 

základě písemné dohody s městem, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je 

zmocněna městem a má s městem uzavřenu smlouvu o odvozu a zneškodnění komunálního 

odpadu. 

 

 Povinnosti fyzických osob. 

 

1) Fyzické osoby jsou povinny: 

- předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, zajistit 

přednostně jejich využití před jejich odstraněním, 

- třídit odpad dle stanoveného systému městem a ukládat je do nádob k tomu určených, 

- odděleně shromažďovat a řídit nebezpečné odpady a odkládat je ve sběrných dvorech 

nebo výkupnách druhotných surovin, 

- objemný nebo stavební odpad odkládat do sběrných kontejnerů ve sběrných dvorech nebo 

skládkách k tomu určených, 

- ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu odpovídající označení sběrné nádoby, 

užívání sběrných pro jiné složky odpadu nebo účely je zakázáno, 

- naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi 

z nich odpad nevypadával, 

- udržovat čistotu v okolí sběrných nádob, 

- při shromažďování a třídění nebezpečných složek komunálního odpadu počínat si tak, by 

nedošlo k ohrožení života lidí a zvířat, nebo aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, 

- na výzvu příslušného orgánu správy města zveřejněnou v informačních mediích odděleně 

odkládat vánoční stromky na míst k tomu určená, 

- při pytlovém svoz odkládat pytle podle organizačních pokynů v určeném čase a pouze na 

stálá stanoviště sběrných nádob v den svozu. 

 

2) Není dovoleno: 

- odkládat odpady mimo sběrné nádoby, 

- odkládat odpadní oleje, baterie a akumulátory, zařízení obsahující PCB mimo místa 

k tomu určená, 

- spalovat odpad nebo jeho složky ve sběrných nádobách a na volných prostranstvích, 

- bránit svým jednáním pravidelnému svozu odpadů, vjezdu sběrných vozidel a narušení 

daného systému, 

- udupávat nebo jinak zhutňovat obsah sběrných nádob, 

- sběrné nádoby přeplňovat, 

- sběrné nádoby poškozovat, kreslit na ně či vylepovat plakáty, 

- vylévat chemikálie, oleje a zbytky potravin do kanalizačního odpadového systému nebo 

zneškodňovat odpady jiným nezákonným způsobem, 

- spalovat listí, trávu a ostatní odpad ze zahrad na otevřeném ohništi, pokud výjimku 

nestanoví požární řád. 

 

 Povinnosti vlastníků nebo správců nemovitostí 
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1) Povinnosti vlastníků nebo správců nemovitostí: 

- zajistit u pověřené oprávněné osoby dostatečný počet sběrných nádob na zbytkový 

komunální odpad nebo dostatečný počet sběrných pytlů, 

- protokolárně převzít nebo vrátit sběrné nádoby  svozové společnosti, 

- zajistit umístění sběrných nádob na zbytkový komunální odpad v domovním vybavení a 

umožnit fyzickým osobám užívajícím objekt nepřetržitý přístup  ke sběrovým nádobám, 

- zajistit údržbu čistoty na stálém stanovišti sběrných nádob a v okolí stanoviště, 

- zajistit přistavení sběrné nádoby určené k vyprázdnění v době svozu nebo těsně před ním 

na okraj pozemní komunikace, 

- zajistit úklid sběrné nádoby po provedeném svozu. 

2) Sběrné nádoby na zbytkový KO mohou být umístěny na chodnících a veřejných 

prostranstvích pouze v den svozu. Nesmí způsobovat hygienické závady, neomezovat a ni 

ohrožovat bezpečnost silničního provozu ani omezovat pohyb a bezpečnost chodců. 

3) Za znečištění místa určeného k přistavení sběrné nádoby během vývozu zodpovídá ten, 

kdo je způsobil (občan nebo oprávněn osoba). 

 

 Povinnosti oprávněné osoby 

 

1) Zajistit svoz zbytkového komunálního odpadu v dohodnutých svozových dnech a 

časových intervalech. Svoz ostatních složek separovaného odpadu zajišťovat dle 

harmonogramu schváleného Radou města České Budějovice. Každá změna bude 

oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací 

změn 

2) V případě, že nelze z prokazatelných důvodů dodržet četnost svozu odpadu, zajistit 

náhradní svoz a to nejpozději do 48 hodin. 

3) Každou sběrnou nádobu zapojenou do systému viditelně označit svým logem, popisným a 

orientačním číslem nebo evidenčním číslem příslušného objektu. 

4) Kontrolovat technický stav sběrných nádob, provádět jejich opravu, výměnu nebo 

doplnění. 

5) Zajistit, aby při svozu nedošlo k úniku odpadů. V případě znečištění pozemní komunikace 

při manipulaci se sběrnou nádobou nebo při svozu, je povinnost toto znečištění 

neprodleně odstranit a vrátit sběrné nádoby na svozové nebo stálé stanoviště pokud je toto 

i stanoviště svozovým. 

6) Zajistit, aby při svozu a dalším nakládání nedošlo ke smíchání vytříděných složek odpadu. 

7) Provozovat sběrné dvory a v tomto smyslu odebírat odpady od fyzických osob mimo 

pravidelný svoz. 

8) Oprávněná osoba je vlastníkem sběrných nádob zapojených do systému a pouze s jejím 

souhlasem a po dohodě mohou být do systému zapojeny i sběrné nádoby v cizím 

vlastnictví. 

 

 Stavební odpady 

 

1) Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob, fyzických a 

právnických osob oprávněných k podnikání zapojených do systému nakládání s odpady 

musí být ukládán do rozměrově vhodných velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, 

které budou odvezeny na náklady původce na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje 

možnost zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky či recyklaci vlastními 

prostředky, popř. jiným způsobem.  

2) Původce stavebního odpadu je povinen jej třídit na recyklovatelné složky a tyto nabídnout 

přednostně provozovateli zařízení na úpravu stavebního materiálu. 
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3) Spalitelné složky lze zneškodnit pouze v souladu s právními předpisy. 

4) Fyzické osoby mohou předat drobný stavební odpad v maximálním množství 1 m
3
/měsíc 

ve sběrných dvorech. Toto množství nelze kumulovat. Množství přesahující určené 

množství jsou povinny likvidovat dle odstavce 1). 

5) Při nakládání se stavebním odpadem se původce stavebního odpadu musí chovat tak, aby 

nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému vlivu na životní prostředí ve 

městě ani obtěžování okolí. 

 

 Autovraky 

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou 

provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. 

 

 

Podrobný popis způsobu nakládání s komunálními odpady  

 

Zbytkový komunální odpad: 

V současné době zajišťuje pro statutární město České Budějovice služby v oblasti 

nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města svozová společnost .A.S.A. 

České Budějovice s. r. o. Této oprávněné osobě jsou odpady předávány a ta zajišťuje jejich 

využití nebo zneškodnění dle zákona o odpadech. 

 

Zbytkový komunální odpad je shromažďován do nádob, pytlů a košů (stav k 31.12.2010): 

Nádoba Objem Četnost Počet 

pytel 110 l 1x týdně 98 

koš 30 l 1x týdně 292 

koš 30 l 2x týdně 415 

koš 30 l 3x týdně 364 

koš 30 l 6x týdně 274 

popelnice 70 l 1x týdně 559 

popelnice 110 l 1x týdně 9908 

popelnice 110 l 2x týdně 2 

popelnice 120 l 1x týdně 2962 

popelnice 120 l 2x týdně 5 

popelnice 240 l 1x týdně 272 

kontejner 1100 l 1x týdně 733 

kontejner 1100 l 2x týdně 1058 

kontejner 1100 l 3x týdně 8 

 

Nádoby musí mít dostatečných objem, který při dané frekvenci vývozu a daného počtu 

osob užívajících nemovitost umožňuje uložit veškerý komunální odpad do sběrných nádob. 

Pro stanovení instalace nádob se vychází z objemu 35 litrů na osobu a týden. 

V den svozu jsou nádoby sváženy svozovou technikou. Vozidla jsou vybavena 

univerzálními výsypníky, takže do ulice zajíždí pro svoz popelnic i kontejnerů pouze jedno 

vozidlo. 

Po naplnění kapacity vozu je odpad převážen na skládku odpadů v Lišově nebo na jiné 

zařízení k odstranění odpadů v regionu. Způsoby nakládání s komunálním a dalším odpadem 

jsou uvedeny v tabulkách č. 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b. 

 

 

 

Vytříděný odpad z komunálního odpadu: 
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Velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad, zpětný odběr 

Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou k dispozici občanům ve sběrných dvorech a 

to celoročně v provozní dobu. Sběrné místo slouží k oddělenému ukládání velkoobjemového 

odpadu z domácností a stavebního a demoličního odpadu. Po naplnění kapacity kontejneru je 

odpad odvezen společností .A.S.A. České Budějovice, s. .r o. na skládku v Lišově a nahrazen 

prázdným kontejnerem. Po odvozu kontejneru je celé stanoviště uklizeno.  

Sběr nebezpečných odpadů od občanů města České Budějovice probíhá celoročně ve 

sběrných dvorech. Na sběrné dvory je možno odkládat nebezpečné odpady (např. barvy, laky, 

pesticidy, autobaterie, lednice apod.) v přiměřeném množství. Za přiměřené množství se 

považuje cca přívěsný vozík za osobní automobil. Veškerý elektroodpad je shromažďován 

v režimu zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení na všech 

sběrných dvorech.  

Několikrát do roka jsou také realizovány mobilní sběrné dvory, kam je možno ukládat 

nebezpečný a objemný odpad.   

Místem pro odkládání elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií (mimo 

tzv. mokré galvanické články obsahující elektrolyt v kapalné fázi) je maloobchodní síť 

obchodních řetězců, a elektroprodejen. 

 

Separovaný odpad 

Od druhé poloviny roku 2004 je separovaný odpad ve městě České Budějovice 

shromažďován ve speciálních nádobách o objemu 1,5 m
3
 a 2,5 m

3
, rozlišených barevně podle 

sbírané komodity. Nádoby jsou umístěny na stanovištích vždy po třech kusech, od každé 

komodity jedna nádoba. Tento způsob shromažďování je používán dosud. 

    Všechny separované komodity jsou sváženy společností .A.S.A. České Budějovice, 

s. r. o. 

Jednotlivé komodity jsou sváženy v následující četnosti:  

papír 1 až 5x týdně 

plast 1 až 5x týdně 

sklo 1x měsíčně 

 

Svoz provádí speciální vozidlo, přizpůsobené na svoz zvonových separačních kontejnerů.  

Separované komodity jsou odváženy ke zpracovatelům druhotných surovin k využití.  

 

V  Českých Budějovicích bylo umístěno více než 1,1 tis. nádob na separovaný sběr (k 31. 12. 

2010): 

nádoba objem odpad počet 

kontejner 1500 l papír 251 

kontejner 2500 l papír 182 

kontejner 1500 l plasty 13 

kontejner 2500 l plasty 348 

kontejner 1500 l sklo 349 

celkem   1143 

 

Vybavenost nádobami dosahuje počtu 218 (papír) až 271 (sklo) osob na jednu nádobu, což 

zajišťuje vysoký standard vybavenosti a dostupnosti nádob. 

 

Biologicky rozložitelné odpady 

Tyto odpady jsou přijímány ve sběrných dvorech do velkoobjemových kontejnerů. Jsou to 

především odpady z údržby zahrad. 
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Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu je uveden v tabulce č. 8. 

 

 

F.3. Zařízení na využívání a odstraňování odpadů 
 

Město samo neprovozuje žádné zařízení k nakládání s komunálními ani jinými 

odpady, pouze využívá tři sběrné dvory provozované společností .A.S.A. České Budějovice, 

s. r. o. (viz tabulka č. 10) 

 

Sběrné dvory odpadů na území Statutárního města České Budějovice  

 

Na území města České Budějovice jsou provozovány tři stabilní sběrné dvory: 

- Dolní ulice 1  

- Švábův Hrádek (areál bývalé skládky) 

- Plynárenská ulice 

 Sběrné dvory provozuje společnost .A.S.A. České Budějovice, s. r. o. a jsou určeny 

pro občany města České Budějovice a smluvní partnery firmy. Provozní doba sběrných dvorů 

je po všechny dny v týdnu, čímž je zaručena maximální dostupnost této služby občanům.  

Sběrné dvory mohou využívat všichni občané starší 18-ti let s trvalým bydlištěm v 

Českých Budějovicích (při vjezdu je nutné se prokázat dokladem totožnosti s vyznačeným 

trvalým bydlištěm). Odpad však nesmí pocházet z činnosti právnických osob. 

Na sběrné dvory je možno odkládat jakékoliv odpady včetně nebezpečných (např. 

barvy, laky, pesticidy, autobaterie, lednice apod.) v přiměřeném množství 1 x měsíčně. Za 

přiměřené množství se považuje cca přívěsný vozík za osobní automobil - v případě 

stavebních a objemných odpadů. U jiných odpadů (např. pneumatik je to cca 5 ks, u barev je 

to 1 ks 10ti litrové nádoby – toto množství určuje přibližnou možnou produkci odpadu za 1 

měsíc). V případě, že občan potřebuje odložit větší množství odpadu je nutný souhlas 

Magistrátu města, který na požádání vydá odbor správy veřejných statků. 

Na sběrné dvory je zároveň možné odkládat biologické odpady rostlinného původu 

(tráva, listí, větve apod.). 

 V minulých letech pokračoval Magistrát města České Budějovice, odbor správy 

veřejných statků, ve spolupráci s firmou .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. v  instalaci 

mobilních sběrných dvorů pro občany Českých Budějovic. Do těchto sběrných dvorů může 

občan města Českých Budějovic bezplatně odložit po předložení občanského průkazu v 

přiměřeném množství následující objemný nebo nebezpečný komunální odpad: 

1. olověné akumulátory  

2. suché baterie  

3. zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti  

4. oleje pro spalovací motory a převodovky  

5. papírové filtry nasycené olejem  

6. barvy, lepidla a pryskyřice (vč. obalů)  

7. pneumatiky, pryž a PVC  

8. nekompostovatelný odpad  

9. stavební a demoliční odpad  

10. elektrošrot (televize, rádia, PC apod.)  

11. elektrická zařízení  

12. vyřazená kamna  

13. nepoužitelné oděvy a textil  

14. kovy  

15. papír a lepenka  
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16. plasty a PET  

17. sklo  

18. nábytek a objemný odpad 

19. biologicky rozložitelný odpad 

 

Občané se o tomto svozu dovídají z webových stránek města a místního tisku. Zde 

také naleznou rozpis míst, kam mohou své odpady odnést a kde je mohou předat obsluze 

vozidla mobilního sběrného dvora – pracovníkům společnosti .A.S.A. České Budějovice, 

s. r. o. 

 

F.4. Prognóza vývoje 
 

  Současně také probíhá osvěta a ekologická výchova občanů, proto lze očekávat 

zvýšení produkce vytříděných složek komunálního odpadu na úkor směsného komunálního 

odpadu. To by při dalším nárůstu separace mohlo vést ke stabilizaci nebo mírnému snížení 

produkce směsného komunálního odpadu (na úrovni kolem 17 tis. tun) 

Vývoj celkové produkce komunálních odpadů ani jeho jednotlivých složek nelze 

v současné době kvantifikovat s přílišnou přesností. Pro prognózu vývoje komunálních 

odpadů jako celku byl zvolen střední trend doporučený Metodickým návodem, za základ byla 

vzata produkce r. 2010. Pro prognózu odděleného sběru byla použita směrná čísla 

Metodického návodu a bylo přihlédnuto k požadavkům evropské směrnice č. 98/2008/ES, 

která požaduje materiálové využití alespoň 50% materiálů z domovních a podobných odpadů, 

jako jsou sklo, papír, plasty a kovy. Z bilančních výpočtů skladby odpadů a směrných čísel 

pro separaci pro prognózu vyplývá, že je prostor pro téměř  zdvojnásobení separace papíru, 

skla a plastů. Odhad produkce jednotlivých složek nebezpečných odpadů, vyjma elektrošrotu, 

je proveden jako průměr sledovaného období nebo podle posledního roku. Nepředpokládá se 

jeho nárůst, spíše stabilizace vlivem postupného snižování odpadů s azbestem. 

Zavedení zpětného odběru výrobků vedlo k faktickému vymizení elektroodpadů 

v systému OH města, příslušný materiál je nyní shromažďován v režimu zpětného odběru a 

proto nevstupuje do bilance odpadů. K tomu došlo díky úspěšnému zavedení spolupráce mezi 

povinnými osobami a městem při využití sběrných dvorů jako míst zpětného odběru výrobků.  

 Předpokládaný vývoj celkové produkce odpadů je uveden v tabulce č. 11. 

 

 

G) Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky 

stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech 

 
Stávající způsob nakládání s odpady Statutárního města České Budějovice je 

v souladu s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech. 

Odpady jsou předávány oprávněné osobě, dle zákona o odpadech, k využití a 

odstranění. 

Separované složky komunálního odpadu jsou předávány k materiálovému využití a 

směsný komunální odpad je odvážen na skládku. 

V tabulce č. 12 se dle Metodického návodu MŽP uvádějí neshody s požadavky 

zákona při nakládání s odpady. V tomto případě nebyly neshody zjištěny, proto není tato 

tabulku v přehledu uvedena. 
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H) Vyhodnocení souladu Plánu odpadového hospodářství obce s Plánem 

odpadového hospodářství Jihočeského kraje 

 
 Závazná  část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje (POH JČK) byla 

vyhlášena obecně  závaznou  vyhlášku  Jihočeského kraje  č.  7/2004  ze dne 18. 10. 2004. 

Tato vyhláška  stanovuje: 

 opatření k  předcházení vzniku odpadů, omezování  jejich množství  a nebezpečných  

vlastností,  

 zásady pro nakládání s komunálním odpadem 

 zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady 

 zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o 

odpadech 

 zásady pro vytváření jednotné a přiměřené   sítě   zařízení   k   nakládání   s   odpady,   

 podíl recyklovaných odpadů, 

 podíl odpadů ukládaných na skládku.  

 

     Závazná část POH JČK platí pro území Jihočeského kraje do roku 2014. Je 

závazným podkladem  pro rozhodovací a jiné činnosti  příslušných  správních  úřadů a obcí 

v oblasti odpadového hospodářství. 

 

 V tabulce č.  13 je podrobně rozepsáno porovnání POHo se závaznou částí POH 

Jihočeského kraje. Jsou zde vypsány jednotlivé cíle (černě) a opatření (modře) závazné části 

POH JČK. K těmto cílům a opatřením je poté přisouzena míra shody s POHo a její hodnocení 

dle současného stavu odpadového hospodářství města. V případě, že POHo není ve shodě se 

závaznou části POH JČK, je zde stanoven cíl, který by měl vést k naplnění této shody.  

 

 

I) Přehled cílů POHo a opatření k jejich dosažení, které bude město 

realizovat 
 

Na další stránce jsou uvedeny hlavní cíle a opatření, která bude města realizovat. Cíle a 

opatření k jejich realizaci vycházejí z porovnání POHo s POH JČK a jsou zde řešeny 

variantně. K jednotlivým opatřením je přiřazena odpovědnost, cílová hodnota, způsob 

monitoringu a stanovení termínu a potřeba zdrojů. 
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Přehled cílů a opatření POHo, které bude Statutární město České Budějovice realizovat 

Cíle Opatření Odpovědnost 

cílová 
hodnota 
(způsob 

monitoringu 
/indikátor) 

Termín splnění Potřeba zdrojů 

Krátkodobý Střednědobý Dlouhodobý Investiční Neinvestiční 

1. Ekologicky 
šetrné výrobky jsou 

zohledněny v 
nákupech města. 

Stanovovat příslušná 
doplňující kritéria pro nákup 
zboží a investic v závislosti 
na opatření usnesení vlády 

ČR ze dne 14. června 2010 č. 
465 k Pravidlům uplatňování 

environmentálních 
požadavků při zadávání 

veřejných zakázek a 
nákupech státní správy a 

samosprávy 

SMČB 
nestanoveno 

(výroční 
zhodnocení) 

průběžně     

2. Skládkování 
BRKO v 

neupraveném 
komunálním 
odpadu je 

minimalizováno. 

1. Rozšířit oddělený sběr 
bioodpadů od fyzických osob.  

SMČB, 
servisní firma 

Skládkování 
BRKO - 

výpočet z 
evidence 
odpadů, 

maximálně 75 
kg/obyvatele 

a rok 

  2013     
cca 2000 Kč/t 

shromážděných 
odpadů 

2. Dále intenzifikovat separaci 
papíru (viz opatření k cíli 3.).  

SMČB, 
servisní firma 

průběžně   
viz opatření k 

cíli 3. 

3. Zajistit energetické využití, 
popřípadě mechanickou a 

biologickou úpravu 
nevytříditelných zbytkových 

odpadů. 

SMČB, 
servisní firma 

    2015   

Při zajištění ve 
službách 

náklady cca 
2500 Kč/t + 

svoz 

3. Zvýšit separaci 
papíru, skla a 
plastů na 6000 

1. Intenzivní informační 
kampaň o separaci pro 

obyvatele.   
SMČB 

Množství 
separovaného 
papíru, skla, 

průběžně   
cca 10 Kč/obyv. 

a rok 
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Cíle Opatření Odpovědnost 

cílová 
hodnota 
(způsob 

monitoringu 
/indikátor) 

Termín splnění Potřeba zdrojů 

Krátkodobý Střednědobý Dlouhodobý Investiční Neinvestiční 

t/rok 
2. Zvýšení intervalů svozu 

separovaných odpadů.  
SMČB, 

servisní firma 

plastů 6000 
t/rok průběžně   Náklady a 

přínosy by se 
měly vyrovnat 
díky úspoře za 
skládku a 
odměnu od 
EKOKOMu 

3. Rozšíření sítě recyklačních 
hnízd podle provozní potřeby. 

SMČB, 
servisní firma 

průběžně   

4. Rozšíření pytlového sběru 
v okrajových částech města 

SMČB, 
servisní firma 

2012       

4. Počet sběrných 
dvorů je zvýšen na 
4.  

1. Lokalizovat území vhodná 
pro nové sběrné dvory, zajistit 
případnou změnu územního 
plánu.  

SMČB 

Realizován 1 
nový sběrný 
dvůr (počet 
sběrných 
dvorů) 

  2013     
V rámci běžné 
agendy města 

2. Připravit a realizovat 
výstavbu, zajistit provoz 
zařízení.  

SMČB, 
servisní firma 

    2015   

0,5 mil. 
projekční 
příprava, 15 
mil. Kč 
výstavba 

3. V závislosti na novém 
sběrném dvoře přiměřeně 
snížit rozsah služby mobilních 
svozů 

SMČB, 
servisní firma 

    2015   
V rámci běžné 
agendy města 

5. Je podpořeno 
vybudování třídící 
linky na dotřiďování 
papíru a plastů s 
využitím výmětu 
pro výrobu 
alternativního 

1. Lokalizovat území vhodné 
pro třídící linku, zajistit 
případnou změnu územního 
plánu.  

SMČB, 
servisní firma 

Realizovaná 
třídící linka 

   2014    

V rámci běžné 
agendy města 
nebo v režii 
servisní firmy 
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Cíle Opatření Odpovědnost 

cílová 
hodnota 
(způsob 

monitoringu 
/indikátor) 

Termín splnění Potřeba zdrojů 

Krátkodobý Střednědobý Dlouhodobý Investiční Neinvestiční 

paliva. 

2. Připravit a realizovat 
výstavbu, zajistit provoz 
zařízení. 

SMČB, 
servisní firma 

    2015   

1,5 mil. 
projekční 
příprava, 40 
mil. Kč 
výstavba 
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Klíčovým aspektem pro plnění hlavních cílů POHo je zaměření pozornosti na 

komunální odpad. Pro realizaci POHo jsou možné různé typy strategií, které byly 

analyzovány v rámci Studie proveditelnosti pro komplexní projekt k rozvoji nakládání 

s odpady pro statutární město České Budějovice (Mott MacDonald Praha s.r.o., 2008). Jako 

nejvhodnější pro město byla po projednání zvolena strategie zahrnující intenzifikaci separace 

do recyklačních hnízd, zajištění dotřiďovací linky a zajištění energetického využití 

zbytkových odpadů. Prvky této strategie jsou také přeneseny do tohoto POH. Realizace této 

strategie ovšem není co se týká energetického využití zbytkových odpadů možná bez 

spolupráce v rámci celého kraje a/nebo bez součinnosti s dostatečně investičně silnou 

společností působící v odpadovém hospodářství.  

 

 

J) Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a 

dynamika změn 

 

J.1. Ekonomické řízení OH 
Největší výdaje má Statutární město na svoz a odstranění komunálního odpadu. 

Můžeme předpokládat, že tyto výdaje, vzhledem ke zvyšující se produkci KO a tlaku na ceny 

za odstraňování odpadů na skládkách ještě porostou. Od roku 2014 má nabýt účinnost nový 

zákon o odpadech, který zřejmě zvýší poplatky za skládkování odpadů až o 1000 Kč/t. To by 

prakticky srovnalo náklady na skládkování a energetické využití odpadů. Jelikož v dalších 

letech se zcela určitě zvýší podíl vytříděných komodit z KO (sklo, papír, plasty), lze očekávat 

i nárůst výdajů za tyto komodity, který by však měl být kompenzován příjmy od společnosti 

EKO-KOM, a. s. a úsporou za skládkování. K určitému relativnímu snížení nákladů na 

odpady by mohlo dojít při dalším  rozšíření separace bioodpadů a to o odvozovou separaci 

z míst pro směsný KO nebo donáškovou separaci do recyklačních hnízd. O způsobu rozšířen í 

separace bioodpadů bude třeba rozhodnout, například s přihlédnutím k pozitivním 

zkušenostem z jiných měst. Náklady na shromažďování a odbyt bioodpadů se pohybují do 2 

tis. Kč/t, což by mohlo být v r. 2015 asi o třetinu levnější, než skládkování. 

Hlavním příjmem do odpadového hospodářství Statutární město České Budějovice je 

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Výši tohoto poplatku každoročně upravuje obecně 

závazná vyhláška. Další příjmy obec má od společnosti EKO-KOM, a.s., které se každým 

rokem díky zvyšování separace využitelných složek odpadů zvyšují. 

 

J.2. Administrativní nástroje řízení OH 
Od 1.2.1998 zajišťuje pro Statutární město České Budějovice veškeré nakládání 

s odpady na území města společnost .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. a to na základě 

smluvního vztahu. 

 

K) Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce 

včetně seznamu vnitřních dokumentů 
 

 

K.1. Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového 

hospodářství Statutárního města České Budějovice 
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K.1.1. Způsoby a formy komunikace obce s občany k zajištění realizace 

POHo 
 

Komunikace s občany města probíhá formou: 

 

 Českobudějovického deníku 

 Radničních novin 

 Webových stránek 

 Noviny Robinson 

 Tištěné informační materiály do domácností 

 Značení kontejnerů pro shromažďování odpadů, informace a značení na sběrných dvorech 

 

 

K.1.2. Stav a vedení evidence odpadů 
Statutární město České Budějovice vede evidenci komunálních odpadů na základě 

zákona o odpadech a eviduje ji Odbor správy veřejných statků. Evidence je vedena 

v elektronické podobě. 

Průběžná evidence odpadů podle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady je vedena v elektronické formě. Průběžná evidence odpadů je vedena 

s náležitostmi požadovaným výše uvedenou vyhláškou MŽP a je současně podkladem pro 

zpracování Ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady, která jsou v souladu s platnou 

legislativou zasílána příslušného správního orgánu. 

 

 

K.1.3. Odbornost, způsobilost a kvalifikace pracovníků odpadového 

hospodářství 
 

 Odbornost pracovníků odpadového hospodářství je na vysoké úrovni a tito pracovníci se 

průběžně zúčastňují školení a seminářů v oblasti odpadového hospodářství.  

 

K.1.4. Zařazení odpadového hospodářství v organizačním schématu obce. 
   

Odpadové hospodářství je zařazeno do působnosti Odboru správy veřejných statků, 

který podléhá vedoucí odboru. Řízení odborů Magistrátu je v kompetenci tajemníka. 
 

K.1.5. Seznam vnitřních dokumentů obce zpracovaných k zajištění řízení 

OH. 
 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2001 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním 

odpadem (s účinností od 1.1.2002) ve znění vyhlášek č. 1/2004, 17/2004, 15/2005, 2/2008 

 
 

K.1.6. Způsob formy spolupráce obce s původci odpadů, kteří působí na 

katastrálním území obce na realizaci POHo v souvislosti s plány 

odpadového hospodářství původců.  
  

Původcům odpadů, kteří působí na území města, město nabízí zapojení do systému 

odpadového hospodářství města a to především v oblasti tříděného sběru odpadu. Původci 

odpadů mohou také využívat jeden ze sběrných dvorů města (v Dolní ulici).  
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K.2. Aktualizace POHo 
 

Osoba zodpovědná za sledování zásadních změn podmínek, na jejichž základě byl 

POH zpracován:  Ing. Vladimíra Hrušková. 

Plnění POHo bude sledováno výročně podle vybraných ukazatelů. Město bude jednou 

ročně zpracovávat zprávu o plnění POHo a předkládat ji spolu s doporučeními dalšího 

postupu orgánům města. V případě, že nebude po dva roky příznivý vývoj v plnění cílů 

POHo, může se město rozhodnout pro razantnější provádění plánovaných programů/činností 

(vyčlenění více zdrojů, rozšíření působnosti opatření atp.). Pokud v následujícím roce po 

takovém opatření nenastane zlepšení vývoje, město uváží změnu POHo rozšířením 

programů/činností v rámci POHo nebo po konzultaci s krajským úřadem změnu cílů POHo. 

 

L) Závěr  
POHo je zpracován v souladu se závaznou části POH Jihočeského kraje a je závazným 

dokumentem pro činnosti v oblasti odpadového hospodářství Statutárního města České 

Budějovice.  

 

M) Přílohy 
Příloha č. 1 – Tabulky č. 1 až 13 

 

P) Seznam zkratek 
ČR – Česká republika 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

OH – odpadové hospodářství 

PCB – polychlorované bifenyly 

POH – Plán odpadového hospodářství 

POHo – Plán odpadového hospodářství obce 

POHp – Plán odpadového hospodářství původce 

POHk – Plán odpadového hospodářství kraje 

POH ČR – Plán odpadového hospodářství České republiky 

RP POH ČR – Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky 

RP NO – Realizační program POH ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady 

KO – komunální odpad 

NO – nebezpečné odpady 

BRKO – biologicky rozložitelné komunální odpady 

 

N) Použité zdroje 
- Evidence odpadů Statutárního města České Budějovice 2007 - 2010 

- provozní evidence .A.S.A. České Budějovice, s. r. o. 

- Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování 

Plánu odpadového hospodářství původce – obce, Praha, MŽP, říjen 2004 

- Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje 

- Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice pro roky 
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Tabulka č. 1 – Celková produkce odpadů města v období 2007 – 2010 

     
Město České 

Budějovice 

 

Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] 

Měrná 
produkce 

v roce 
2010 

[kg/obyv.] 2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 

020103 Odpad rostlinných pletiv O 9,02 836,72 983,15 1159,385 9176,27 17,50 17,93 12,24 

020304 
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo 

zpracování 
O     0,42           

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo O 6,88       -100,00 0,00 0,00 0,00 

030307 
Mechanicky oddělený výmět z 

rozvlákňování 
O 0,6       -100,00 0,00 0,00 0,00 

040222 
Odpady ze zpracovaných textilních 

vláken 
O 2,45       -100,00 0,00 0,00 0,00 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla 
N 50,51 19,94     -60,52 -100,00 0,00 0,00 

130205 
Nechlorované minerální 

motorové,převodové a mazací oleje 
N 1,45             0,00 

130208 
Jiné motorové, převodové a mazací 

oleje 
N 2,306             0,00 

150102 Plastové obaly O 1,86 2,62 5,72   40,86 118,32 -100,00 0,00 

150105 Kompozitní obaly O 1,36       -100,00 0,00 0,00 0,00 

150106 Směsné obaly O 8,74 1,41           0,00 

160103 Pneumatiky O 162,24 142,34 98,29 145,35         

160107 Olejové filtry N     1,693           

160119 Plasty O 1,78 0,56     -68,54 -100,00 0,00 0,00 

160214 
Vyřazená zařízení neuvedená pod 

čísly 160209 až 160213 
O       0,724         

160601 Olověné akumulátory N 13,09   2,753 0,26 -100,00     0,00 

170101 Beton O 21,9 20,14   3,86         

170102 Cihly O 908,973 662,24 40,95           

170103 Tašky a keramické výrobky O     16,6           
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Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] 

Měrná 
produkce 

v roce 
2010 

[kg/obyv.] 2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 

170107 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené 

O 2871,91 2863,8 675,73 71,36         

170201 Dřevo O 191,97 1,2 1,2 0,96         

170203 Plasty O 7,24 12,69 11,28           

170401 Měď,bronz,mosaz O       5,7234         

170402 Hliník O 0,078 0,135 2,18 4,7798         

17 04 03 Olovo O       0,0904         

170404 Zinek O 0,001     0,0031         

17 04 05 Železo a ocel O   10,18 0,08 5,3758         

170407 Směsné kovy O 0,037     0,4         

170411 Kabely O       3,497         

170504 Zemina a kamení O 45,84   55,53 12,76         

170506 Vytěžená hlušina O 14,92   9,11           

170603 
Jiné izolační materiály, které jsou 

nebo obsahují nebezpečné látky 
N 53,5 56,8 69,21 73,788         

170604 Izolační materiály O 0,42   0,1           

170605 
Stavební materiály s obsahující 

azbest 
N 79,31 131,8 149,77 198,61         

170802 
Stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 17 08 01 
O     2,99           

170904 

Smíšené stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 

O 25,71 94,96 3263,19 3913,66         

191202 Železné kovy O       2,44         

191207 
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 

06 
O 1481,88 1650,54 885,8           

200101 Papír a lepenka O 1569,3777 1779,4935 1982,6362 1764,9986         

200102 Sklo O 579,1341 735,1305 635,3495 754,3224         

20 01 08 BRO z kuchyní a stravoven O                 
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Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] 

Měrná 
produkce 

v roce 
2010 

[kg/obyv.] 2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 

200110 Oděvy O       0,82         

200111 Textilní materiály O 13,88 40,54 79,26 68,24 192,07 95,51 -13,90 0,72 

200113 Rozpouštědla N     0,946           

20 01 14 Kyseliny N   0,288             

200126 
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 

01 25 
N 6,46 3,76 2,605 8,374 -41,796 -30,718 221,459 0,09 

200127 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující nebezpečné 

látky 

N 19,87 19,905 38,8425 81,329 0,176 95,139 109,381 0,86 

200133 

Baterie a akumulátory, zařazené pod 

čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 

číslem 16 

N 25,56 0,03 10,469 8,701 -99,883 
34796,66

7 
-16,888 0,09 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení 
O   0,05   0,69         

200138 Dřevo O 208,89 37,44 5,6 766,854 -82,077 -85,043 13593,821 8,09 

200139 Plasty O 383,5599 495,2886 610,2285 719,218       7,59 

200140 Kovy O 329,239 301,95 483,14 441,7564 -8,289 60,007 -8,566 4,66 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 430,71 686,8 0,93 17,58         

200301 Směsný komunální odpad O 18305,5281 18392,5766 19129,0936 17713,3466 0,476 4,004 -7,401 186,94 

200303 Uliční smetky O     706,6 655         

200307 Objemný odpad O 3089,12 2564,576 3011,498 2620,72 -16,980 17,427 -12,976 27,66 

  Celkem odpadů   30927,304 31565,903 32972,944 31224,977 2,06 4,46 -5,30 329,54 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České 

Budějovice 
         

Poznámka: Papírové a lepenkové obaly (evidované pod kódem 15 01 01) byly zařazeny k papírům a lepenkám 20 01 01; plastové obaly (evidované pod kódem 15 01 02) byly 

zařazeny k plastům 20 01 39; skleněné obaly (evidované pod kódem 15 01 07) byl zařazeny ke sklu 20 01 02   
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Tabulka č. 2 – Celková produkce komunálních odpadů města v období 2007 – 2010     

Město České 

Budějovice 

Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] 

Měrná 
produkce 

v roce 
2010 

[kg/obyv.] 
2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 

200101 Papír a lepenka O 1569,3777 1779,4935 1982,6362 1764,9986 13,39 11,42 -10,98 18,63 

200102 Sklo O 579,1341 735,1305 635,3495 754,3224 26,94 -13,57 18,73 7,96 

20 01 08 BRO z kuchyní a stravoven O         0,00 0,00 0,00 0,00 

200110 Oděvy O       0,82 0,00 0,00 0,00 0,01 

200111 Textilní materiály O 13,88 40,54 79,26 68,24 192,07 95,51 -13,90 0,72 

200113 Rozpouštědla N     0,946         0,00 

20 01 14 Kyseliny N   0,288           0,00 

200126 
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 

01 25 
N 6,46 3,76 2,605 8,374 -41,80 -30,72 221,46 0,09 

200127 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující nebezpečné 

látky 

N 19,87 19,905 38,8425 81,329 0,18 95,14 109,38 0,86 

200133 

Baterie a akumulátory, zařazené pod 

čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 

číslem 16 

N 25,56 0,03 10,469 8,701       0,09 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení 
O   0,05   0,69 0,00 -100,00 0,00 0,01 

200138 Dřevo O 208,89 37,44 5,6 766,854 -82,077     8,09 

200139 Plasty O 383,5599 495,2886 610,2285 719,218 29,129 23,207 17,860 7,59 

200140 Kovy O 329,239 301,95 483,14 441,7564 -8,289 60,007 -8,566 4,66 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 439,73 1523,52 984,08 1176,965 246,467 -35,407 19,601 12,42 

200301 Směsný komunální odpad O 18305,5281 18392,5766 19129,0936 17713,3466 0,476 4,004 -7,401 186,94 

200303 Uliční smetky O     706,6 655 0,000 0,000 -7,303 6,91 

200307 Objemný odpad O 3089,12 2564,576 3011,498 2620,72       27,66 

  Celkem odpadů   24 970,349 25 894,548 27 680,348 26 781,335 3,70 6,90 -3,25 282,64 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České 

Budějovice 
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Tabulka č. 3 – Celková produkce nebezpečných odpadů města  v období 2007 – 2010     
Město České 

Budějovice 

Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] 

Měrná 
produkce 

v roce 
2010 

[kg/obyv.] 
2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla 
N 50,51 19,94     0,00 0,00 0,00 0,00 

130205 
Nechlorované minerální 

motorové,převodové a mazací oleje 
N 1,45       -100,00 0,00 0,00 0,00 

130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 2,306             0,00 

160107 Olejové filtry N     1,693         0,00 

160601 Olověné akumulátory N 13,09   2,753 0,26 0,00 650,00 -86,00 0,00 

170603 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
N 53,5 56,8 69,21 73,788 -31,75 32,56 18,42 0,78 

170605 Stavební materiály s obsahující azbest N 79,31 131,8 149,77 198,61       2,10 

200113 Rozpouštědla N     0,946   0,00 0,00 -100,00 0,00 

20 01 14 Kyseliny N   0,288             

200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 6,46 3,76 2,605 8,374         

200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 

obsahující nebezpečné látky 
N 19,87 19,905 38,8425 81,329         

200133 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 

16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 
N 25,56 0,03 10,469 8,701         

  Celkem odpadů   252,056 232,523 276,289 371,062 -7,75 18,82 34,30 3,92 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České Budějovice          
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Tabulka č. 4 – Identifikace hlavních druhů NO města v období 2007 – 2010     Město České Budějovice 

Kat. číslo 
odpadu 

(pořadí dle 
hmotnosti) 

Název druhu odpadu 
Produkce  [t/rok] Důvody 

produkce 
Potencionální rizika 

Opatření k 
omezení 
produkce 

/rizik 

Očekávaná 
produkce 2015 

2007 2008 2009 2010 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla 
50,51 19,94     4 

H3-B, H5, H13, H14 
1 0,000 

130205 
Nechlorované minerální 

motorové,převodové a mazací oleje 
1,45       4 

H3-B, H5, H13, H14 
1 0,000 

130208 
Jiné motorové, převodové a mazací 

oleje 
2,306       4 

H3-B, H5, H13, H14 
1 0,000 

160107 Olejové filtry 0 0 1,693 0 4 H3-B, H5, H13, H14 1 0,423 

160601 Olověné akumulátory 13,09 0 2,753 0,26 4 H6, H8, H13, H14  1 0,260 

170603 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
53,5 56,8 69,21 73,788 4 

H5, H7, H13, H14 
1 63,325 

170605 Stavební materiály s obsahující azbest 79,31 131,8 149,77 198,61 4  H5, H7, H13, H14 1 139,873 

200113 Rozpouštědla 0 0 0,946 0 4 H3-B, H5, H13, H14 1 0,237 

200114 Kyseliny 0 0,288 0 0 4 H6, H8, H13, H14 1 0,072 

200126 
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 

25 
6,46 3,76 2,605 8,374 4 

H3-B, H4, H5, H13, 

H14 
1 9,246 

200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující nebezpečné látky 
19,87 19,905 38,8425 81,329 4 

H3-B, H5, H13, H14 
1 81,329 

200133 

Baterie a akumulátory, zařazené pod 

čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 

číslem 16 

25,56 0,03 10,469 8,701 4 

H6, H7, H8, H13, H14 

1 8,701 

  Celkem odpadů 252,056 232,523 276,289 371,062       303,464 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České Budějovice         

 

Vysvětlivky: 

Důvody produkce: 

1- technologický průběžně vznikající odpad,  



Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice 

Strana 30 z 54 

2- odpad vznikající v důsledku jednorázových opatření (investiční akce, odstranění starých ekologických zátěží apod.),  

3- odpad vzniklý v důsledku nestandardních stavů (havárie, odstranění neprodejných zásob výrobků, snižování skladových zásob surovin apod.), 

4 – oddělený sběr mobilní i stacionární (sběrné dvory) 

 

Opatření k omezení produkce/rizik: 

1- pokud je k řešení problematiky odpadu přijato opatření (program) v rámci POHo, 

0- pokud není v rámci POHo problematika odpadu řešena. 
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Tabulka č. 5a – Způsob nakládání s odpady města  v roce 2010   Město České Budějovice  

 

Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Nakládání 2010 [t/rok] 
Soulad s 
právními 
předpisy 

R1-R13 D1-D15 
N1-N63  

mimo N3 N3 

kód [t/rok] kód [t/rok] kód [t/rok] 

020103 Odpad rostlinných pletiv             1159,385 ano 

160103 Pneumatiky             145,35 ano 

160214 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 

160209 až 160213             
0,724 ano 

160601 Olověné akumulátory             0,26 ano 

170101 Beton             3,86 ano 

170107 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené             
71,36 ano 

170201 Dřevo             0,96 ano 

170401 Měď,bronz,mosaz             5,7234 ano 

170402 Hliník             4,7798 ano 

17 04 03 Olovo             0,0904 ano 

170404 Zinek             0,0031 ano 

17 04 05 Železo a ocel             5,3758 ano 

170407 Směsné kovy             0,4 ano 

170411 Kabely             3,497 ano 

170504 Zemina a kamení             12,76 ano 

170603 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky             
73,788 ano 

170605 Stavební materiály s obsahující azbest             198,61 ano 

170904 
Smíšené stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17             
3913,66 ano 

191202 Železné kovy             2,44 ano 

200101 Papír a lepenka             1764,9986 ano 

200102 Sklo             754,3224 ano 

20 01 08 BRO z kuchyní a stravoven               ano 

200110 Oděvy             0,82 ano 
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Katalog. 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Nakládání 2010 [t/rok] 
Soulad s 
právními 
předpisy 

R1-R13 D1-D15 
N1-N63  

mimo N3 N3 

kód [t/rok] kód [t/rok] kód [t/rok] 

200111 Textilní materiály             68,24 ano 

200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25             8,374 ano 

200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 

obsahující nebezpečné látky             
81,329 ano 

200133 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 

16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16             
8,701 ano 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení             0,69 ano 

200138 Dřevo             766,854 ano 

200139 Plasty             719,218 ano 

200140 Kovy             441,7564 ano 

200201 Biologicky rozložitelný odpad             17,58 ano 

200301 Směsný komunální odpad             17713,3466 ano 

200303 Uliční smetky             655 ano 

200307 Objemný odpad             2620,72 ano 

  Celkem odpadů             31224,977   

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České Budějovice 
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Tabulka č. 5b – Způsob nakládání s odpady města v roce 2010 po předání jiné oprávněné osobě      
Město České 

Budějovice 

 

Katalog. 
číslo 

odpadu Název druhu odpadu 

Nakládání 2010 [t/rok] 

R1-R13 D1-D15 N1-N63  mimo N3 Soulad 
nakládání 
s POHk kód [t/rok] kód [t/rok] kód [t/rok] 

020103 Odpad rostlinných pletiv         N13 1159,385 ano 

160103 Pneumatiky         N1 145,35 ano 

160214 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 

160209 až 160213 
R4 0,724         ano 

160601 Olověné akumulátory R4 0,26         ano 

170101 Beton     D1 3,86     ne 

170107 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené 
    D1 71,36     ne 

170201 Dřevo     D1 0,96     ne 

170401 Měď,bronz,mosaz R4 5,7234         ano 

170402 Hliník R4 4,7798         ano 

17 04 03 Olovo R4 0,0904         ano 

170404 Zinek R4 0,0031         ano 

17 04 05 Železo a ocel R4 5,3758         ano 

170407 Směsné kovy R4 0,4         ano 

170411 Kabely R4 3,497         ano 

170504 Zemina a kamení     D1 12,76     ne 

170603 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
    D1 73,788     ano 

170605 Stavební materiály s obsahující azbest     D1 198,61     ano 

170904 
Smíšené stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
    D1 3913,66     ne 

191202 Železné kovy     D1 2,44     ne 

200101 Papír a lepenka R3 1764,9986         ano 

200102 Sklo R5 754,3224         ano 



Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice 

Strana 34 z 54 

Katalog. 
číslo 

odpadu Název druhu odpadu 

Nakládání 2010 [t/rok] 

R1-R13 D1-D15 N1-N63  mimo N3 Soulad 
nakládání 
s POHk kód [t/rok] kód [t/rok] kód [t/rok] 

20 01 08 BRO z kuchyní a stravoven             nehodnoceno 

200110 Oděvy     D1 0,82     částečně 

200111 Textilní materiály     D1 68,24     částečně 

200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 R3 8,374         ano 

200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 

obsahující nebezpečné látky 
    D10, D1 81,329     ano 

200133 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 

06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 
R4 8,701         ano 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení R4 0,69         ano 

200138 Dřevo R1 383,427     N13 383,427 ano 

200139 Plasty R3 489 D1 230,218     ano 

200140 Kovy R4 441,7564         ano 

200201 Biologicky rozložitelný odpad         N13 17,58 ano 

200301 Směsný komunální odpad     D1 17713,3466     částečně 

200303 Uliční smetky     D1 655     ano 

200307 Objemný odpad     D1 2620,72     částečně 

  Celkem odpadů R 3872,123 D 25647,112 N 1705,742   

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České Budějovice, provozní evidence .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. 

 

 

Vysvětlivky: 

R3 - Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) 

R4 - Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 - Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

R9 - Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 

R12 - Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 

D1 - Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 

N1 - Využití odpadů  na rekultivace, terénní úpravy apod. 

N13 – Kompostování  
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Tabulka č. 6a – Celková produkce a nakládání s odpady města v roce 2010  
Město České 

Budějovice 

Popis 
Ostatní odpady/2009 Nebezpečné odpady/2009 Odpady celkem/2009 

[t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] 

Produkce celkem 30853,915 98,81% 371,062 1,19% 31224,977 100% 

Úprava nebo využití (mimo 
R12), včetně N1, N2 

0,000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Skládkování 0,000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Spalování 0,000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Předání jiné oprávněné osobě 30853,915 98,81% 371,062 1,19% 31224,977 100,00% 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České Budějovice      
 

Tabulka č. 6b – Nakládání s odpady města v roce 2010 po předání jiné oprávněné osobě Město České Budějovice 

Popis 
Ostatní odpady/2010 

Nebezpečné 
odpady/2010 

Odpady celkem/2010 

[t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] 

Předaný odpad celkem 30111,995 98,84% 353,987 1,16% 30465,982 100% 

Úprava nebo využití (mimo 
R12), včetně N1, N2 

5048,828 16,57% 0,260 0,00% 5049,0879 16,57% 

Skládkování 25063,167 82,27% 272,398 0,89% 25335,565 83,16% 

Spalování 0,000 0,00% 81,329 0,27% 81,329 0,27% 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České Budějovice     
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Tabulka č. 7a - Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města v roce 2010  Město České Budějovice 

Popis 
Ostatní odpady/2010 

Z ostatních odpadů 
BRKO/2010 

Nebezpečné 
odpady/2010 

Odpady celkem/2010 

[t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] 

Produkce celkem 26410,273 98,61% 14377,329 53,68% 371,062 1,39% 26781,335 100% 

Úprava nebo využití (mimo 
R12), včetně N1, N2, N13 

  0,00%   0,00%   0,00% 0,000 0,00% 

Skládkování   0,00%   0,00%   0,00% 0,000 0,00% 

Spalování   0,00%   0,00%   0,00% 0,000 0,00% 

Předání jiné oprávněné 
osobě 

26410,273 98,61% 14377,329 53,68% 371,062 1,39% 26781,335 100,00% 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České Budějovice        

 

Tabulka č. 7b - Nakládání s komunálními odpady města v roce 2010 po předání oprávněné osobě Město České Budějovice 

Popis 
Ostatní odpady/2010 

Z ostatních odpadů 
BRKO/2010 

Nebezpečné 
odpady/2010 

Odpady celkem/2010 

[t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] 

Předaný KO celkem 26410,273 98,61% 14377,329 53,68% 371,062 1,39% 26781,335 100% 

Úprava nebo využití (mimo 
R12), včetně N1, N2, N13 

5028,958 18,78% 3333,765 12,45% 0,260 0,00% 5029,218 18,78% 

Skládkování 21058,127 78,63% 11043,565 41,24% 0,000 0,00% 21058,127 78,63% 

Spalování 0,000 0,00% 0,000 0,00% 81,329 0,30% 81,329 0,30% 

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České Budějovice        
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Tabulka č. 8 – Množství vytříděného odpadu z komunálního odpadu města v období  2009 - 2010 Město České Budějovice 

Druh vytříděného odpadu 
(katalog. čísla odpadu) 

2009 2010 

[t/rok] [%] 
Měrná 

produkce 
[kg/obyv]  

Převažující 
způsob sběru 

[t/rok] [%] 
Měrná 

produkce 
[kg/obyv]  

Převažující způsob sběru 

Papír (20 01 01) 1982,636 24,48% 20,92 SN 1765,00 20,49% 18,63 SN 

Plasty (směsné) (20 01 
39) 

719,218 8,88% 7,59 
SN 

719,22 8,35% 7,59 
SN 

PET (pokud se sbírá 
odděleně) 

0,000 0,00% 0,00 
  

0,00 0,00% 0,00 
  

Sklo barevné (20 01 02) 635,350 7,85% 6,71 SN 754,32 8,76% 7,96 SN 

Sklo bílé   0,00% 0,00 SN   0,00% 0,00 SN 

Kovy (20 01 40) + kovy 
vedené pad kat. číslem 17 

483,140 5,97% 5,10 
MS+SD 

441,76 5,13% 4,66 
MS+SD 

Biologicky rozložitelný 
komunální odpad (BRKO) 
bez papíru (20 02 01) 

989,680 12,22% 10,44 MS 
+kompostárna 

1943,82 22,56% 20,51 

MS + kompostárna 

Nebezpečný odpad 
(všechny odpady 
kategorie N) 

276,289 3,41% 2,92 

MS+SD 

371,06 4,31% 3,92 

MS+SD 

Objemný odpad (20 03 
07) 

3011,498 37,19% 31,78 
MS+SD 

2620,72 30,42% 27,66 
MS+SD 

Celkem 8097,810 100% 85,46   8615,90 100% 90,93   

Zdroj dat: Evidence odpadů Města České Budějovice       
Způsob sběru:  

SN - sběrné nádoby 

SD - sběrné dvory 

PS - pytlový sběr 

MS - mobilní sběr         
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Tabulka č. 10 – Provozovaná zařízení k nakládání s komunálními odpady (KO)     

Název zařízení/ majitel 
zařízení 

Kód zařízení 

Uvedení do 
provozu/ předp. 

ukončení 
provozu 

Projektovaná 
kapacita 

Kapacitní 
využití v roce 
2010 v [%] k 

celkové roční 
projektované 

kapacitě 

Provozovatel/ 
místo 

provozu 
(nakládání) 

Kódy 
zpracovávaných 

odpadů 

Souhlas k 
provozování 

do roku 

Sběrný dvůr Švabův Hrádek R13 2001/neurčito nespecifikováno nespecifikováno 
.A.S.A. České 
Budějovice s. 

r. o. 

Skupiny odpadů 
15, 16, 17, 20 

neurčito 

Sběrný dvůr Dolní 1 R13 1998/neurčito nespecifikováno nespecifikováno 
.A.S.A. České 
Budějovice s. 

r. o. 

Skupiny odpadů 
15, 16, 17, 20 

neurčito 

Sběrný dvůr Plynárenská R13 2010/neurčito nespecifikováno nespecifikováno 
.A.S.A. České 
Budějovice s. 

r. o. 

Skupiny odpadů 
15, 16, 17, 20 

neurčito 
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Tabulka č. 11 – Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů města Město České Budějovice 

Odpad 

                Celková produkce odpadů 

2010 2015 

[t/rok] [%] [t/rok] [%] 

Komunální odpady 26781,34 100% 29568,76 100% 

Z komunálního odpadu:          

a) vybrané složky odděleného sběru: papír, plasty směsné, PET, sklo, kovy 3680,30 13,74% 6944,55 23,49% 

b) nebezpečné složky 371,06 1,39% 303,46 1,03% 

c) objemný odpad  2620,72 9,79% 2893,49 9,79% 

d) bioodpady 1943,82 7,26% 2146,13 7,26% 

biologicky rozložitelný odpad (včetně složek objemného a směsného 
odpadu) 14377,33 53,68% 15873,73 53,68% 

e) zbytkový směsný odpad 17713,35 66,14% 16543,48 55,95% 

Stavební odpady 4198,82   4728,551   

Uliční smetky  655,00 2,45% 737,64 2,49% 

Jiný biologicky nerozložitelný odpad   0,00% 0,00   

Všechny odpady města celkem 31224,9765   35164,40   

Poznámky: 
Do NO města se počítají všechny NO města zařazené do skupiny 20 i 
ostatních skupin 
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Tabulka č. 13 – Porovnání POH města se závaznou částí POH Jihočeského kraje   
Statutární město České Budějovice    

 

Položka POHk 
  

  Soulad nakládání s 
odpady se závaznou 

částí 
Hodnocení současného stavu Cíle POHo 

I. Soubor opatření a zásad vyplývající ze závazné 
části POH ČR a přispívajících k naplnění závazné 
části POH kraje 

    

  

A. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství 
a nebezpečných vlastností. 

    

  

Cíl: A.1. Snižovat měrnou produkci odpadů nezávisle na úrovni 
ekonomického růstu. 

nehodnoceno 

Produkce komunálních odpadů do 
značené míry souvisí s růstem 
životní úrovně, proto se 
předpokládá nárůst produkce 
odpadů. Cíl není aplikovatelný. 

  

A.2. Maximálně využívat odpady jako náhrady primárních 
přírodních zdrojů. 

nehodnoceno   

  

A.3. Minimalizovat negativní vlivy na zdraví lidí a životní 
prostředí. 

ano 

Všechny odpady města jsou 
předávány oprávněné osobě, která 
s nimi nakládá dle platných 
právních předpisů ČR. Na území 
města jsou realizovány dva sběrné 
dvory a 15 mobilních sběrů ročně. 
Funguje zde také systém 
separovaného sběru využitelných 
složek komunálního odpadu.  
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Položka POHk 
  

  Soulad nakládání s 
odpady se závaznou 

částí 
Hodnocení současného stavu Cíle POHo 

Opatření: A.a) Podporovat změny výrobních postupů směrem k 
nízkoodpadovým až bezodpadovým technologiím, a v případě 
vzniku odpadů k jejich vyššímu využívání. 

nehodnoceno   

  

A.b) Podporovat náhradu, za předpokladu, že je to technicky a 
ekonomicky možné, nebezpečných  materiálů a složek 
používaných jako suroviny méně nebezpečnými. 

nehodnoceno   

  

A.c) Podporovat zavedení systémů environmentálního řízení, 
především systém Mezinárodní organizace pro normalizaci, 
Národní program zavedení systémů řízení podniků a auditů z 
hlediska ochrany životního prostředí. 

nehodnoceno   
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Položka POHk 
  

  Soulad nakládání s 
odpady se závaznou 

částí 
Hodnocení současného stavu Cíle POHo 

A.d) Naplňovat program environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro oblast odpadového hospodářství, včetně 
zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o stavu odpadového 
hospodářství. 

ano 

Při výuce ve školách se probíraná 
látka průběžně dotýká aktuálních 
problémů v oblasti ekologie a 
životního prostředí. Osvěta a 
informovanost občanů Statutárního 
města České Budějovice probíhá 
prostřednictvím 
Českobudějovických listů (popř. 
Radničních listů) , časopisu 
Robinson nebo formou semináře. 
Informace o službách v oblasti 
odpadů a správného nakládání s 
odpady v systému města jsou 
občanům poskytovány 
prostřednictvím 
Českobudějovických novin a 
webových stránek. V současné 
době jsou připravována další 
opatření. 

  

A.e) Usilovat na  úrovni veřejné správy o efektivní změny řízení 
odpadového hospodářství vedoucí ke zvýšení kvality řízení a 
odpovědnosti rozhodování. 

ano 

V oblasti služeb jsou vypisována 
odborná výběrová řízení na 
dodavatele těchto služeb v souladu 
se zákonem o vypisování veřejných 
zakázek. Pracovníci OH prochází 
školeními, kurzy a zkouškami 
zvláštní způsobilosti.   
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Položka POHk 
  

  Soulad nakládání s 
odpady se závaznou 

částí 
Hodnocení současného stavu Cíle POHo 

A.f) Podporovat všechny formy dobrovolných aktivit výrobní  a 
nevýrobní sféry, které vedou k předcházení vzniku odpadů, 
omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. 

nehodnoceno   

  

A.g) Při zadávání veřejných zakázek na úrovni orgánů veřejné 
správy upřednostňovat ekologicky šetrné výrobky a požadovat 
použití výrobků vyrobených nízkoodpadovou technologií, pokud 
jsou dostupné na trhu. 

částečně 

Na dodavatele služeb jsou 
vypisována výběrová řízení, ve 
kterých jsou zohledňována 
především ekonomická hlediska. V 
neposlední řadě je brán odhled také 
na ekologická hlediska poskytované 
služby. 

1. Ekologicky šetrné výrobky jsou 
zohledněny v nákupech města. 

A.h) Při poskytování finančních podpor ze státních nebo 
komunálních rozpočtů upřednostňovat použití výrobků 
vyrobených nízkoodpadovou technologií, pokud jsou dostupné 
na trhu. 

částečně viz A.g) 

  

A.i) Podporovat používání vratných, opakovaně použitelných 
obalů. 

nehodnoceno   

  

B. Nakládání s komunálními odpady     
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Položka POHk 
  

  Soulad nakládání s 
odpady se závaznou 

částí 
Hodnocení současného stavu Cíle POHo 

Cíl: B.1. Snížit maximální množství biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky, aby podíl 
této složky činil v roce 2010 nejvýše 75% hmotnostních, v roce 
2013 nejvýše 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 
nejvýše 35% hmotnostních z celkového množství BRKO 
vzniklého v roce 1995. 

částečně 

V současné době jsou odpady 
převážně skládkovány. S ohledem 
na relativně nízkou produkci 
směsného KO na obyvatele je 
možné dosažení cíle pro rok 2010 a 
to při dosažení recyklačních cílů pro 
papír a/nebo odklonu objemných 
odpadů od skládkování. V roce 
2010 bylo skládkováno 11043 t 
BRKO, což je navýšení proti r. 2004 
o cca 800 t. V přepočtu na 
obyvatele to je necelých 117 kg, 
přičemž směrné číslo dle 
Metodického návodu MŽP je 112 kg 
pro r. 2010 a 75 kg pro r. 2013. 
Studie pořízená městem v r. 2008 
ukázala, že nejvhodnější cestou ke 
snížení skládkování BRKO je 
oddělené shromažďování biologicky 
rozložitelných složek odpadů 
kombinované s energetickým 
využitím zbytkového odpadu. 

2. Skládkování BRKO v 
neupraveném komunálním odpadu 
je minimalizováno. 
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Opatření:  B.a) Vytvářet podmínky k oddělenému 
shromažďování jednotlivých druhů biologicky rozložitelných 
odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech, průmyslu a 
úřadech, mimo směsný odpad. 

částečně 

V současné době jsou odděleně 
shromažďovány biologicky 
rozložitelné odpady od občanů 
vznikající při údržbě zeleně a to na 
sběrných dvorech odpadů a při 
mobilních sběrech odpadů.  
Množství odděleně shromážděných 
bioodpadů od občanů dosahuje 
téměř 1,2 tis. tun (r. 2010), ovšem 
jedná se téměř výhradně o zahradní 
odpady. Rostlinné odpady z 
domácností ("kuchyňské") se 
neshromažďují. 

viz cíl 2., 3, 4. 

B.b) Podporovat vytvoření sítě regionálních zařízení pro 
nakládání s komunálními odpady tak, aby bylo dosaženo 
postupného omezení BRKO ukládaných na skládky. 

nehodnoceno 

Město pořídilo studii zaměřenou na 
realizaci POH a možnosti rozvoje 
systému nakládání s odpady s cílem 
omezení skládkování BRKO, která 
ukazuje na potřebu celokrajského 
řešení. Tato studie byla dána k 
dispozici krajskému úřadu. 

  

C. Nakládání s nebezpečnými odpady     
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Cíl: C.1. Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % 
do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem 
dalšího snižování. 

nehodnoceno 

Tento cíl se vztahuje především na 
původce-kromě obcí. U měst není 
snížení produkce NO žádoucí, s 
ohledem na potřebu snížit podíl NO 
v KO, tedy vytřídění do největšího 
množství NO z komunálního 
odpadu. Proto bude produkce NO 
ve sledovaném období spíše 
narůstat.   

  

Opatření: C.a) Získat veřejnost k oddělenému sběru 
nebezpečných složek komunálního odpadu. 

ano 

K dispozici jsou mobilní sběrné 
dvory a stacionární sběrné dvory, 
které jsou propagovány v 
materiálech města.   

C.b) Podporovat krajské aktivity při plnění Realizačního 
programu ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

nehodnoceno   
  

D. Nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části 
čtvrté zákona o odpadech. 

    

  

D.1.Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující.     
  

Cíl: D.1.1. Odstranit odpady PCB a zařízení s obsahem PCB 
nebo jejich dekontaminace do roku 2010. 

nehodnoceno   
  

D.1.2. Připravit plány dekontaminací nebo odstranění 
inventarizovaných zařízení a PCB v nich obsažených. 

nehodnoceno   
  

D.2. Odpadní oleje.       
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Cíl: D.2.1. Zvyšovat množství zpětně odebraných olejů a zajistit 
jejich vyšší materiálové využití 
v souladu s POH ČR a odpadní oleje nevhodné k 
materiálovému využití přednostně upravovat 
na palivo. 

ano 

Oddělený sběr odpadních olejů 
kolísá, v posledních letech se 
zvyšuje. Odpadní oleje jsou po 
předání oprávněné osobě 
využívány. 

  

D.3. Odpadní baterie a akumulátory.     
  

Cíl: D.3.1. Zvýšit kontrolované nakládání s použitými bateriemi 
a zvýšit jejich 
materiálové využití. 

nehodnoceno 

Naplnění tohoto cíle je úkolem 
povinných osob pro zpětný odběr 
použitých výrobků. Baterie jsou 
odebírány na sběrných dvorech, při 
mobilních svozech a v obchodní síti. 

  

D.4. Kaly z čistíren odpadních vod.     
  

Cíl: D.4.1. Vytvářet podmínky pro ekologické nakládání s kaly z 
čistíren odpadních vod. 

nehodnoceno   
  

D.5. Odpady  s obsahem azbestu.     
  

Cíl:  D.5.1. Zvýšit kontrolované nakládání s odpady azbestu a 
zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek 
životního prostředí.          

ano 
Stavební úřady požadují v rámci své 
kompetence oddělené nakládání s 
odpady azbestu. 

  

D.6. Autovraky.       

Cíl:  D.6.1. Podporovat a vytvářet podmínky pro ekologické 
nakládání s autovraky.  

nehodnoceno   
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D.6.2. Iniciovat a vytvořit optimální krajskou síť pro sběr 
autovraků. 

nehodnoceno   
  

D.6.3. Zajistit informování veřejnosti o aktuálních úpravách 
ekologického nakládání s autovraky. 

ano 
Informace jsou podávány na 
magistrátu města. 

  

E. Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení 
k nakládání s odpady. 

    

  

Cíl: E.1. Vytvořit podmínky pro integrovaný systém nakládání s 
odpady na regionální úrovni s možností jeho propojení na 
celostátní síť zařízení pro nakládání s odpady.                                                                                                                                                                                                                                         

nehodnoceno 

Město pořídilo studii zaměřenou na 
realizaci POH a možnosti rozvoje 
systému nakládání s odpady s cílem 
omezení skládkování BRKO, která 
ukazuje na potřebu celokrajského 
řešení. Tato studie byla dána k 
dispozici krajskému úřadu.   

Opatření: E.1.a) Nepodporovat výstavbu nových skládek 
odpadů ze státních prostředků. 

nehodnoceno   

  

E.1. b) Nepodporovat výstavbu nových spaloven odpadu ze 
státních prostředků. 

nehodnoceno   

  



Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice 

Strana 49 z 54 

Položka POHk 
  

  Soulad nakládání s 
odpady se závaznou 

částí 
Hodnocení současného stavu Cíle POHo 

E.1.c) Podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro 
nakládání s komunálními odpady tak, aby bylo dosaženo 
postupného omezování BRKO ukládaných na skládky, při 
vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména na výstavbu 
kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-
biologickou úpravu těchto odpadů s využitím výsledného 
produktu při rekultivacích, úpravách zeleně. Odpady, které 
nelze takto využívat, upravovat na palivo nebo energeticky 
využívat. 

ano 

Město pořídilo studii zaměřenou na 
realizaci POH a možnosti rozvoje 
systému nakládání s odpady s cílem 
omezení skládkování BRKO, která 
ukazuje na potřebu celokrajského 
řešení. Tato studie byla dána k 
dispozici krajskému úřadu. 

  

F. Podíl recyklovaných odpadů     

  

Cíl: F.1. Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace 
na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012. 

částečně 

Separace v systémech odděleného 
sběru narůstá, a je zde navíc další 
potenciál pro zvýšení. Bioodpady 
jsou shromažďovány jen z údržby 
zeleně a od občanů ze zahrad. 
Stavební odpady nejsou 
recyklovány, část  jich je využívána 
pro technické zabezpečení skládek, 
avšak v podstatě jde o skládkování.  

viz cíle 2., 3., 4. 
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F.2. Zvýšit materiálového využití komunálních odpadů na 50 % 
do roku 2010. 

částečně 

Separace v systémech odděleného 
sběru narůstá, je další potenciál pro 
zvýšení. Bioodpady jsou 
shromažďovány jen z údržby zeleně 
od občan. Za předpokladu splnění 
recyklačních cílů přiměřených 
požadavkům zákona o obalech a 
rámcové směrnici 98/2008/ES, 
může dosáhnout převis nevyužitých 
KO v r. 2015 cca 5 - 6 tis. t 
směsných KO. V roce 2010 bylo 
využíváno 5412 t komunálních 
odpadů, což je více než 
zdvojnásobení proti r. 2004 

3. Zvýšit separaci papíru, skla a 
plastů na 6000 t/rok 

F.3.  Využívat 50 % hmotnosti vznikajících stavebních a 
demoličních odpadů do 31. prosince 2005 a 75 % hmotnosti 
vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 
2012. 

ne 

Odpady jsou využívány na 
především technické zabezpečení 
skládky s ohledem na špatné 
složení odpadů od občanů (směsné 
stavební odpady). Toto však nelze 
brát jako materiálové využití 
odpadu. Pouze  jednodruhové 
odpady by bylo možno předávat k 
recyklaci. Z těchto důvodů není 
reálné zajistit zvýšení využití těchto 
odpadů. Odpady ze staveb, 
prováděných pro město firmami, 
jsou evidovány jako odpady těchto 
firem a u těchto odpadů je možnost 
využití podstatně vyšší. 
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Opatření: F.a) Podporovat oddělený sběr za účelem 
materiálového využití u těch odpadů, kde je to s ohledem na 
ekologické, technické, ekonomické a sociální podmínky možné. 

ano 
Oddělený sběr odpadů za účelem 
materiálového využití na území 
města narůstá. 

  

F.b) Analyzovat způsoby sběru a separace stavebních a 
demoličních odpadů a podporovat jejich materiálové využití, za 
účelem vytvoření podmínek pro splnění cíle F.3. 

ano 

Sběr stavebních odpadů se provádí 
na sběrných dvorech města. Vedle 
toho si při větším množství 
stavebních odpadů stavebníci 
mohou zajistit přímý odvoz 
stavebních odpadů. S ohledem na 
povahu drobných stavebních 
odpadů a jejich směsný charakter je 
v místě vzniku jejich využití mimo 
technické zabezpečení skládek 
obtížné (viz bod F.3) 

  

F.c) Podporovat vytvoření sítě sběru tříděných vyřazených 
elektrických a elektronických zařízení. 

nehodnoceno     

G. Podíl odpadů ukládaných na skládky     

  

Cíl:  G.1. Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na 
skládky s výhledem dalšího postupného snižování o 20 % v 
roce 2010 ve srovnání s rokem 2000. 

částečně 

Při dosažení cílů pro recyklaci 
odpadů  je převis skládkování k 
roku 2015 cca 1,5 tis. t.   V roce 
2010 bylo skládkováno mírně přes 
25 tis. t odpadu. 

viz cíle 2., 3., 4. 

G.2. Podpořit tam, kde to bude účelné, přeměnu stávajících 
skládkových areálů na centra komplexního nakládání s odpady.  

nehodnoceno   
  

II. Soubor opatření pro obce při nakládání s       
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komunálními odpady. 

Opatření: II.a) Zvýšit do roku 2010 intenzitu mobilního sběru 
nebezpečných složek komunálního odpadu na cílovou hodnotu 
přistavení sběrny 4 x ročně pro všechny obyvatele v oblastech 
se zavedeným mobilním sběrem.  

ano 

Na území Statutárního města České 
Budějovice jsou k dispozici tři 
sběrné dvory, a také je prováděn 
mobilní sběr pomocí mobilních 
sběrných dvorů (cca 16 x ročně). 

  

II.b) Zvýšit do roku 2008 počet sběrných dvorů (optimálně v 
obcích od 2 do 10 tis. obyvatel jeden sběrný dvůr, ve větších 
městech jeden sběrný dvůr na každých 10 tis. obyvatel). 

částečně 

V současné době jsou na území 
Statutárního města České 
Budějovice v provozu tři sběrné 
dvora. Město dále provozuje 
"mobilní sběrné dvory", kdy občané 
mají možnost odložit odpady do 
mobilního zařízení, které se 
pohybuje po předem stanovené 
trase a do přistavovaných 
kontejnerů. 

4. Počet sběrných dvorů je zvýšen 
na 4.  

II.c) Zvýšit počet nádob na sběrové sklo (optimální hustota 200 
osob/nádobu). (do r. 2008) 

ano 

Počet obyvatel na jednu nádobu na 
sběrové sklo k 1.1.2005 je cca 272 
obyv. Tato hustota vychází z již 
provedené optimalizace systému 
shromažďování odpadů a je 
přiměřená potřebám města 

  

II.d) Zavést odvozový způsob sběru papíru.      (do r. 2008) ano 
Odvozový způsob sběru papíru je 
zaveden, hustota nádob je jedna 
nádoba na 219 osob. 
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II.e) Zavést odvozový způsob sběru odpadních plastů. (do r. 
2008) 

ano 
Odvozový způsob sběru plastů je 
zaveden, hustota nádob je jedna 
nádoba na 262 osob. 

  

II.f) Podporovat dotřiďování papíru a plastů (optimální počet 1-2 
třídící linky na okres, střední kapacita 2500 t/rok). 

částečně 

Papír a plasty jsou předávány 
oprávněné osobě, která je před 
využitím přetřiďuje. V současné 
době nejsou na území Statutárního 
města České Budějovice žádné 
třídící linky. 

5. Je podpořeno vybudování třídící 
linky na dotřiďování papíru a 
plastů s následným využitím pro 
výrobu alternativního paliva. 

II.g) Do roku 2008 posoudit zavedení odděleného sběru 
biologicky rozložitelných komunálních odpadů podle možností a 
podmínek jednotlivých obcí. 

ano 

Město pořídilo studii zaměřenou na 
realizaci POH a možnosti rozvoje 
systému nakládání s odpady s cílem 
omezení skládkování BRKO, která 
ukazuje na potřebu celokrajského 
řešení. Biologicky rozložitelné 
odpady se shromažďují na 
sběrných dvorech a mobilními svozy 

viz cíl. 2. 

II.h) Podporovat kompostování bioodpadů v domácích 
kompostérech.  

ne 

Biologicky rozložitelné odpady z 
domácností jsou z části 
kompostovány v na zahradách 
domácností, zčásti shromažďovány 
na sběrných dvorech a předávány 
na kompostárnu. S ohledem na to, 
že pro bioodpady sídlištní není 
kompostování v kompostérech ve 
větším měřítku vhodné a 
domácnosti s rodinnými domky si 
zajišťují kompostování samy nebo 
využívají svoz, není toto opatření 
využito. 
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II.i) Podporovat komunitní kompostování bioodpadů.  ne dtto II.h)   

II.j) Iniciovat výstavbu biofermentačních jednotek na zpracování 
komunálního odpadu (odhadovaná nová kapacita 40 tis. t/rok). 

nehodnoceno   

  

II.k) Iniciovat výstavbu zařízení na třídění a úpravu směsného 
komunálního odpadu nebo zařízení na využití odpadů 
(předpokl. kapacita 60 tis. t/rok).  

nehodnoceno   

  

II.l) Instalovat speciální kontejnery pro sběr odpadních olejů ve 
sběrných dvorech zaměřených na sběr nebezpečných odpadů.  

ano 

Speciální kontejnery pro sběr 
odpadních olejů instalovány ve 
stabilních i mobilních sběrných 
dvorech. 

  

II.m) Podpořit vytvoření sítě pro odevzdání autovraků. nehodnoceno   
  

II.n) Podpořit vytvoření sběrné sítě elektrošrotu. nehodnoceno   
  

II.o) Podpořit výstavbu dalších zařízení na využití odpadů v 
souladu s platnou legislativou. 

nehodnoceno   

  

III. Soubor opatření pro povinné osoby.       

Netýká se obcí.       

IV. Soubor opatření pro původce.       

Netýká se obcí.       
Poznámka: žlutě podbarveny oblasti nesouladu s POHk, zeleně/tyrkysově/fialově dílčí nadpisy částí POHk 

 


