Komplexní systém nakládání s komunálním
odpadem na území města Žatce „2008“
Tento dokument stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Žatce a jeho částech
Velichov, Záhoří, Bezděkov, Radíčeves, Milčeves, Trnovany, systém třídění a nakládání s
vytříděným odpadem na území města a povinnosti fyzických osob při nakládání
s komunálním odpadem a povinnosti fyzických osob a původců odpadů při nakládání se
stavebním odpadem.
Systém určuje organizační vazby, technické a logistické postupy a způsob zefektivnění
činností a způsob zefektivnění nakládání s vybranými druhy odpadů ve známém rozsahu.
Systém je v souladu s platnou legislativou a kompetenčně nezasahuje do přenesené
působnosti výkonu státní správy.
1. ORGANIZAČNÍ VAZBY, LEGISLATIVA, SMLUVNÍ NÁSTROJE A ŘÍZENÍ
SYSTÉMU
Organizační vazby v systému:

MĚSTO
ŽATEC
Živnostenský úřad
kontrola dle zvláštních
předpisů

Odbor životního
prostředí
veřejná správa a řízení
systému

Městská policie
dozor

Odbor rozvoje města
investice

Právní odbor
přestupky

Finanční odbor
ekonomika
TECHNICKÉ SLUŽBY
ŽATEC
zabezpečení systému
Kolektivní systémy
smluvní partneři

LIKOR CZ s.r.o. Žatec
smluvně oprávněná osoba
svoz a odvoz TKO, separace, provoz sběrného dvora, objemný odpad
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Přehled základní působnosti a zodpovědnosti:
Základní odpovědnost za výkon a fungování systému nesou níže uvedené subjekty. Další výše
zmíněné subjekty (další odbory úřadu a smluvní partneři atp.) mají pouze specifickou pozici
danou svým zaměřením a nepodílejí se na změnách a tvorbě systému přímo.
a) Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Žatec
b) Technické služby města Žatec
c) LIKOR CZ s.r.o. Žatec
d) Městská policie Žatec
a) Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Žatec
Působnost je vymezena Organizačním řádem Městského úřadu Žatec.
Odbor životního prostředí a zemědělství je pověřen výkonem přenesené působnosti státní
správy a zajišťuje samostatnou působnost v oblasti odpadového hospodářství. Odbor
životního prostředí a zemědělství koordinuje a řídí činnosti v odpadovém hospodářství obce.
Výkon státní správy je přesně definován v právních předpisech (zejména zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech). V oblasti samostatné působnosti je odbor pověřen zejména návrhy koncepcí
a systému nakládání s odpady města.
b) Technické služby města Žatec
Působnost je vymezena smlouvou o zabezpečení komplexního systému nakládání s
komunálními odpady města Žatec v rámci činnosti příspěvkové organizace Technické služby
města Žatec uzavřenou mezi městem Žatec a Technickými službami města Žatec dne 23. 10.
2001 ve znění platných dodatků. Ve smlouvě jsou přesně definovány činnosti organizace.
Technické služby města Žatec jsou pověřeným správcem celého systému, zodpovědným za
technické a ekonomické fungování. Technické služby spravují ekonomické záležitosti
provozu systému, jsou zodpovědné za sestavení a předložení rozpočtu systému v termínu
harmonogramu tvorby rozpočtu města. Technické služby realizují nebo zajišťují realizaci
prostřednictvím oprávněné osoby všechny činnosti v systému komplexního nakládání
s komunálními odpady, pokud není v tomto materiálu jinak. Statutární zástupce je pověřen
podepisovat „malé“ smlouvy v systému (smlouvy s občany, smlouvy se správci bytových
domů atp.).
c) LIKOR CZ s.r.o. Žatec
Působnost je vymezena především smlouvou o spolupráci při zajišťování odvozu
komunálního odpadu od jeho jednotlivých producentů na území města Žatec včetně jeho
městských částí uzavřená mezi Městem Žatec a firmou Jaroslav Hladký – Likor dne 26. 8.
1998 ve znění platných dodatků a dalšími uzavřenými smlouvami.
LIKOR CZ s.r.o. jsou tzv. oprávněnou osobou ke sběru, svozu, třídění a nakládání s odpady
města.
d) Městská policie Žatec
Působnost je vymezena zákonem obecní (městské) policii č. 553/1991 Sb., zákonem o
přestupcích č. 200/1990 Sb., obecně závaznou vyhláškou města Žatce o odpadech a
Organizačním řádem Městského úřadu Žatec. Městská policie je pověřena kontrolou,
dozorem a výchovou při nakládání s komunálním odpadem občany.
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ROZHODOVÁNÍ V SYSTÉMU - MODEL PĚTI KLÍČŮ:

   



Celý systém musí být nastaven tak, aby byl schopný neustále pružně reagovat na změny,
vylepšení a zároveň, aby tyto změny nebyly zmatečné a neefektivní. Zároveň musí být
nastaven tak, aby zaváděl řád v jednotlivých činnostech v odpadovém hospodářství.
Změny, úpravy a opatření v systému budou přijímány shodou držitelů pěti klíčů. Držitelem
klíče je Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Žatec, Technické služby
města Žatec, LIKOR CZ s.r.o. Žatec, Městská policie Žatec a Místostarosta města Žatec.
Žádný klíč není zlatý.
Místostarosta koordinuje především činnost zbylých 4 klíčů ve vztahu k radě města a
komisím města.
Shodou 5 držitelů klíče budou realizovány změny a opatření v rámci jejich působnosti
v systému nakládání s komunálními odpady města Žatec.
Činnosti náležící statutárním orgánům (podléhající např. souhlasu rady) budou předávány
standardním způsobem.
V případě nejasností zda je změna v rámci působnosti výše uvedených či zda je nutný jiný
souhlas, rozhoduje odbor životního prostředí a zemědělství a místostarosta.
Model 5 klíčů nelze uplatnit pro výkon státní správy v odpadovém hospodářství.
Postup přijímání podnětů od občanů:
Základním pravidlem je podnět od občana řešit. Při podání podnětu občana (mimo podnětů
podle správního řádu), který přijímacímu subjektu nepřísluší, je pravidlem, že podání je
přijato s poučením občana „o případném předání subjektu, který bude oprávněn podnět řešit a
ve věci jednat“. Toto vysvětlení je sděleno ústně nebo dosláno písemně.
ODPADOVÝ HELPDESK PRO OBČANY
Na webových stránkách města Žatec bude zřízen helpdesk pro on-line nahlašování podnětů,
objednávek a stížností v oblasti systému. Používání helpdesku nebude možné anonymně a
zneužívání bude trestáno zpoplatněním.
Požadavky helpdesku budou tříděny (možné rozdělení již při zadání podnětu) a předávány
zodpovědným subjektům, které dokončí komunikaci.
Helpdesk bude předložen jako samostatná speciální příloha.

Skládka Vrbička s.r.o. = město Žatec je společníkem této skládky.
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Právní úprava:
Současná právní úprava v odpadovém hospodářství – zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění
V současné době je v platnosti zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění několika
novelizací a s četnými prováděcími předpisy (podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady,
evidence odpadů atp.), který princip systémů nakládání s komunálním odpadem ponechal v
režimu předchozího předpisu (zákon č. 125/1998 Sb. podle kterého se vytvářely a schvalovaly
základní systémy), jen nově upravil možnosti výběru úhrady od občanů a nově definoval
některé povinnosti v režimu zpětného odběru výrobků, zpřísnil nakládání s vybranými druhy
odpadů a vytvořil vazbu na zcela nový právní předpis – zákon o obalech.
Ustanovení zásadní pro nakládání s komunálním odpadem, povinnosti obce a způsob
stanovení systému nakládání s komunálním odpadem zní následovně:
§ 17
Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
(1) Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud dále zákon nestanoví jinak.
(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat
komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky
komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k
odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných
složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu
oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem
oprávněnou osobou.
(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec
stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a
odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a
zvláštními právními předpisy.
(5) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši
úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle zvláštního zákona.
(6) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z
činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat
vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

V souladu s odst 2. byla v Žatci přijata obecně závazná vyhláška města Žatec č. 1/07,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
Tato obecně závazná vyhláška je základním předpisem, z kterého komplexní systém
nakládání s komunálním odpadem ve městě Žatec vychází.
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Administrativní nástroje řízení systému:
Základními dokumenty řízení odpadového hospodářství města Žatec jsou:



Obecně závazná vyhláška města Žatec č. 1/07, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
Plán odpadového hospodářství města Žatec ze dne 31. ledna 2006.

Smluvní dohody:


















Smlouva o zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města
Žatec v rámci činnosti příspěvkové organizace Technické služby města Žatec
uzavřená mezi Městem Žatec a Technickými službami města Žatec dne 23. 10. 2001
ve znění platných dodatků.
Smlouva o spolupráci při zajišťování odvozu komunálního odpadu od jeho
jednotlivých producentů na území města Žatec včetně jeho městských částí uzavřená
mezi Městem Žatec a firmou Jaroslav Hladký – Likor dne 26. 8. 1998 ve znění
platných dodatků.
Smlouva o provozování separovaného sběru pevných druhotných surovin v
katastrálním území města Žatec uzavřená mezi Městem Žatec a firmou Jaroslav
Hladký – Likor dne 15. 8. 1994 ve znění platných dodatků.
Smlouva o zneškodňování divokých skládek v regionu města Žatec uzavřená mezi
Městem Žatec a firmou Jaroslav Hladký – Likor dne 22. března 1996 ve znění
platných dodatků.
Smlouva o provozování sběrového dvora uzavřená mezi Městem Žatec a firmou
Jaroslav Hladký – Likor dne 1. 5. 2001.
Dohoda o krátkodobém ukládání nebezpečného odpadu – chladniček v areálu výkupen
Severočeských sběrných surovin a.s. uzavřená mezi Městem Žatec a firmou
Severočeské sběrné suroviny a.s. dne 1. 6. 2000.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů uzavřená mezi
Městem Žatec a firmou EKO-KOM a.s. dne 22. 12. 2005 ve znění platných dodatků.
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Městem Žatec a firmou Kovošrot Děčín a.s. dne
6. 5. 2003.
Smlouva o odstranění odpadu (trvalá) uzavřená mezi Městem Žatec a společností
Skládka Vrbička s.r.o. dne 31. 1. 2005.
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřená mezi Městem Žatec a
ELEKTROWIN a.s. Praha dne 14. 8. 2006 ve znění platných dodatků
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřená mezi Městem Žatec
a ASEKOL s.r.o. Praha dne 14. 8. 2006 ve znění platných dodatků.
Dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů
pocházejících z domácností uzavřená mezi Městem Žatec a EKOLAMP s.r.o. Praha
dne 14. 8. 2006 ve znění platných změn.
Doklady k převodu firmy Jaroslav hladký – LIKOR na firmu LIKOR CZ s.r.o. Žatec a
změně vlastnických práv ve firmě LIKOR CZ s.r.o. Žatec.
Dohoda o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií uzavřená mezi
městem Žatec a ECOBAT s.r.o. Praha dne 21. 1. 2008.
mandátní smlouvy uzavírané mezi správci bytového fondu a technickými službami.
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2. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN
Správce systému, Technické služby města Žatec připraví ekonomickou rozvahu a návrh výše
úhrady od občanů, přičemž zohlední předloženou cenu za svoz a odstranění komunálního
odpadu a náklady na zajištění ostatních povinností pro zajištění systému nakládání s odpady
(třídění, odstraňování nebezpečných odpadů, provoz sběrného dvora atp.); a předloží městu
zmíněný návrh na výši úhrady (ke schválení radě města) a návrh na výši dotace
z rozpočtu města pro následující rok (vybraná úhrada nepokrývá veškeré roční náklady
v odpadovém hospodářství města) v termínu uvedeném v harmonogramu tvorby
rozpočtu na následující rok (usnesení rm), výše úhrad nejpozději pak do 30. listopadu.
Technické služby předkládají návrh úhrady ke schválení radě města v souladu se smlouvou
o zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatec v rámci
činnosti příspěvkové organizace Technické služby města Žatec uzavřenou mezi Městem Žatec
a Technickými službami města Žatec dne 23. 10. 2001 ve znění platných dodatků.
Standardní předepsaná podoba usnesení rady města:
Rada Města Žatce projednala a schvaluje ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání s
komunálními odpady města Žatce na rok 2008 v souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech v následující výši:
a) občané, kteří hradí cenu prostřednictvím pověřeného správce bytových domů nebo vlastníka bytů
(např. realitních kanceláří, správou domů, společenstvím vlastníků bytů):
Kč za osobu/měsíc,
b) občané, kteří hradí cenu služeb přímou platbou na účet města nebo platbou u oprávněné osoby:
Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

Úhrada na rok ....

3. LOGISTIKA SVOZU A ZNAČENÍ ODPADOVÝCH NÁDOB ZBYTKOVÉHO
SMĚSNÉHO ODPADU
Základní změny:
• Počínaje 1. 1. 2008 se rozšiřuje nabídka variability kapacit nádob v kombinaci
s četností.
• Je umožněna kombinace četnosti svozu a velikosti nádoby dle skutečné potřeby
občanů (se zachováním minimálního limitu 4 l na osobu a den).
• Jsou umožněny pružné změny (přílohou smlouvy občan-město) služby včetně
skutečného vyúčtování ceny.
• V systému je režim svozu nádoby 110 l 1x za měsíc nahrazen režimem svozu nádoby
60 l s četností svozu 1x za 14 dní.
• Z hygienických důvodů je minimální četnost odvozu zkrácena na 14 dní.
• Je alternativně nabídnuta možnost jednorázového mimořádného odvozu pomocí
značených pytlů o obsahu 60 a 110 l.
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Výchozím bodem pro určení četnosti a stanovení ceny (vztah: mezi městem a oprávněnou
osobou) je následující tabulka schválená pro rok 2008 usnesením rady města č. 1171/07:
Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

60 l
110 l
60 l
60 l
80 l
80 l
110 l / 120 l
110 l / 120 l
240 l
240 l
340 l
340 l
660 l
660 l
770 l
770 l
1100 l
1100 l

jednorázově
jednorázově
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny

Úhrada na rok 2008
24,50 Kč/ ks
45,50 Kč/ ks
1 335,- Kč
707,- Kč
1 546,50 Kč
909,- Kč
1 759,- Kč
1 334,50 Kč
3 816,- Kč
2 374,50 Kč
4 373,50 Kč
2 873,50 Kč
10 060,- Kč
6 117,-Kč
11 296,- Kč
7 331,- Kč
15 796 Kč
9 678,- Kč

SVOZOVÝ PLÁN
Svozový plán vypracuje oprávněná osoba – LIKOR CZ s.r.o. a předá ho držitelům klíčů a
správcům bytového fondu.
ZMĚNA ZNAČENÍ NÁDOB
Je postupně zaváděno nové značení nádob (vzor v nečíslované příloze), které je mj. doživotní
po dobu služby a nese trvalé informace o původci odpadu (tzn. číslo popisné, četnost svozu
atp.). Návrh značení je speciální přílohou materiálu.
LIKOR CZ s.r.o. Žatec ruší od 1. 1. 2008 značení jednorázových výklopů plastovými žetony
(„likorky“).
REVIZE KAPACIT
Technické služby zpracovaly dokument revidující kapacity nádob přistavených pro potřeby
občanů. Tato revize bude neustále aktualizována a optimalizována.
Výchozí revize je speciální přílohou materiálu.
SMLOUVY S FYZICKÝMI OSOBAMI A SPOLEČENSTVÍMI BYTOVÝCH JEDNOTEK
Město vybírá úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů od fyzických osob a společenství bytových jednotek a ostatních správců
bytového fondu na základě smlouvy. Smlouva bude s občany uzavírána písemně a bude
obsahovat výši úhrady. Tato výše bude každoročně stanovena usnesením rady (viz. kap. 2).
Správou úhrad je pověřen Finanční odbor Městského úřadu Žatec.
Součástí smlouvy (trvalá) bude příloha č. 1) objednávka (nepravidelně variabilní), příloha č.
2) všeobecné obchodní podmínky (trvalá) a č. 3) ceník (každoročně variabilní).
Smlouvy je modifikovaná pro  jednotlivé plátce (občany) a pro  SVJ a správce bytového
fondu s přiloženou přílohou 1a) splátkový kalendář.
Text smlouvy bude po samostatném schválení radou zařazen jako číslovaná příloha materiálu.
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4. MOBILNÍ SBĚR ODPADŮ = SBĚROVÉ SOBOTY
Od roku 2008 dochází k zásadní změně způsobu zajištění sběrových sobot, kdy nedojde
k omezení termínů, ale dochází ke zpřísnění způsobu odkládání odpadů, zejména
nebezpečných.
Doposud bylo místem k uložení odpadu určeno „stanoviště odpadových nádob“, tzn. volné
uložení na vyhrazené místo – veřejné prostranství. Tento model je pravděpodobně v rozporu
se zákonem, protože nezajistil legislativní podmínku „zabezpečit odpady před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem“. Nově bude postupně zaváděn model zastávek pro
sběr a předání nebezpečných odpadů s jízdním řádem a model kontejnerových stání pro
odložení odpadů objemných.
Sběrové soboty, které zabezpečují mobilní sběr odpadů budou realizovány v počtu 4 + 4.
Změny pro mobilní sběr nebezpečného odpadu:
• Bude zřízeno 30 zastávek (včetně instalace značení) pro možnost odložení
nebezpečných odpadů (od 1. 1. 2009 bude počet uzpůsoben výslednému efektu).
• Bude zaveden jízdní řád.
• Odpady budou předávány přímo obsluze vozu se speciální nástavbou (kontejner) a
bude zároveň vedena evidence.
• Bude se přijímat odpad pouze od fyzických osob zapojených smluvně do systému.
• Bude zajištěna distribuce informací.
• Bude zajištěn monitoring správného používání systému.
• Četnost je stanovena: 2 soboty v jarních měsících a 2 soboty v podzimních měsících.
Změny pro mobilní sběr objemného odpadu:
• Bude zřízeno 30 stanovišť (neoznačených) kde budou k dispozici velkokapacitní
kontejnery s obsluhou.
• Jako alternativa bude zaveden jízdní řád postupného předkládání kontejnerů (salámová
metoda).
• Výjimky, alternativy a specifika (např. pomoc osobám slabším – samostatně žijící
senioři, invalidní spoluobčané, nemohoucí občané atp.) budou evidovány pomocí
HELPDESKU nebo telefonických, písemných a osobních žádostí a během svozu
akceptovány.
• Bude se přijímat odpad pouze od fyzických osob zapojených smluvně do systému.
• Bude zajištěna distribuce informací.
• Bude zajištěn monitoring správného používání systému.
• Četnost je stanovena: 2 soboty v jarních měsících a 2 soboty v podzimních měsících.
Změny obecné: je nutné efektivitu a proveditelnost tohoto modelu v žateckých podmínkách
prověřit. K tomuto je především nutná propagace a maximální distribuce informací vůči
občanům. Model bude ustálen od 1. 8. 2009.
Svoz vánočních stromků
Vánoční stromky lze odkládat na místech a v termínech (v měsíci lednu) určených městem.
Vánoční stromky není dovoleno ukládat do sběrných nádob na složky komunálního odpadu
s výjimkou nádob určených pro objemný odpad.
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5. SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr (Čeradická ul.) – je zařízení, které slouží k bezproblémovému odkládání odpadů
vytříděných z komunálního odpadu a které nemohou být odkládány do nádob na zbytkový
komunální odpad.
Občané mohou odkládat odpady objemné (starý nábytek, železný šrot, pneumatiky atp.), ale
hlavně odpady kategorie nebezpečné (oleje, sorbenty, textilie znečištěné ropnými látkami,
autobaterie, použité monočlánky, vyřazené barvy, lednice, televizory, nádoby znečištěné
škodlivinami atp.).
Sběrný dvůr umožňuje také separaci druhotných surovin (papír, plasty, sklo).
Sběrný dvůr naplňuje závazná ustanovení zákonem a obecně závazné vyhlášky o odpadech,
především zajišťuje nebezpečné složky komunálního odpadu před odcizením nebo únikem
ohrožujícím životní prostředí.

Sběrný dvůr města Žatce
Základní údaje
Umístění: ČERADICKÁ ULICE, ŽATEC
Provozovatel zařízení:
LIKOR CZ s.r.o.
Čeradická 1014
438 01 Žatec

Odpovědná osoba:
Pavel Strnad
Telefon: 415 749
E-mail: pavel.strnad@mariuspedersen.cz

Provozní doba
Pondělí – Pátek
Sobota
Neděle

9 – 18°° hod.
10 – 15°° hod.
zavřeno

Mimo tuto dobu a ve státem uznané svátky je sběrný dvůr uzavřen a mimo provoz.
Povolení k odložení odpadu ve sběrném dvoře mají pouze:
a) fyzické osoby mající na území města Žatec a integrovaných obcí (Bezděkov,
Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Velichov, Záhoří) trvalý pobyt a jsou zapojeni do
systému nakládání s komunálním odpadem města,
b) fyzické osoby, které se na území obce zdržují (bydlí nebo vlastní rekreační objekt) a
produkují odpad a jsou zapojeni do systému nakládání s komunálním odpadem města,
právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a obce (občané obcí), které
mají uzavřenou písemnou smlouvu s provozovatelem sběrného dvora.
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LIMITY

NÁZEV ODPADU

Limit ZDARMA na
osobu a rok

CENA

500 kg

1.000,- / t

bez omezení

zdarma

bez omezení

zdarma

bez omezení
8 ks
4 ks
neomezeně

zdarma
50,- / ks
200,- / ks
zdarma

OBJEMNÝ ODPAD
NEBEZPEČNÉ SLOŽKY
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ELEKTROZAŘÍZENÍ (kompletní,
neporušené)
ELEKTROZAŘÍZENÍ (neúplné)
PNEUMATIKY (OSOBNÍ)
PNEUMATIKY (NÁKLADNÍ)
AUTOBATERIE

Příjem odpadu:
• občan s trvalým bydlištěm v Žatci a integrovaných obcích přivážející odpad se přihlásí
u obsluhy a prokáže se platným občanským průkazem, popř. dokladem o zaplacení
úhrady za odpad za příslušný rok; nájemníci městských bytů se prokáží pouze
občanským průkazem,
• občan, který se zdržuje na území obce (bydlí nebo vlastní rekreační objekt), ale nemá
zde trvalý pobyt se přihlásí u obsluhy a prokáže se dokladem o zaplacení (ústřižkem
ze složenky o zaplacení, příslušným výpisem ze SIPA, výpisem z účtu nebo
potvrzením o zaplacení přímo na pokladně města Žatce) úhrady za odpad za příslušný
rok; nájemníci městských bytů se prokáží pouze občanským průkazem,
• samostatný vstup do areálu sběrného dvora je přísně zakázán
(obsluha je VŽDY přítomna vykládce odpadu)
• odpad je odkládán zdarma nebo za úplatu (dle platného ceníku)
• odpady musí být roztříděny do jednotlivých kategorií (jinak nebudou převzaty)
• pracovník obsluhy ihned eviduje množství a druh odpadů
• pro každou kategorii odpadu bude vyplněna průvodka odpadu s uvedením:

jména a adresy občana

kódu odpadu

jeho názvu

hmotnosti

data příjmu

razítka a podpisu
•
množství odpadu je zaznamenáno a načteno do průběžné evidence jednotlivých
plátců
•
platba probíhá v hotovosti
•
odvoz jakéhokoliv materiálu ze sběrného dvora je zakázán, mimo vyskladňování
odpadů svozovou firmou.
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PRAVIDLO PRO PŘIJÍMÁNÍ NEJASNÝCH A SPORNÝCH DRUHŮ ODPADŮ:
1. Obsluha sběrného dvora v případě pochybností o druhu (zařazení) nebo původu odpadu
(zda nepochází z podnikatelské činnosti), který občan hodlá uložit na sběrném dvoře,
tento odpad přednostně přijme.
2. Od občana si vyžádá ústní prohlášení o tom, že odpad je původem z nepodnikatelské
činnosti, tedy z domácnosti a zároveň občana poučí o tom, že věc může být postoupena
správním orgánům k prověření.
3. Odpad je uložen na zvláštní místo pro potřeby dalšího šetření a záležitost se zapíše do
provozního deníku a je oznámena odboru životního prostředí a zemědělství.

ODPADY, KTERÉ JSOU NA SBĚRNÉM DVOŘE PŘIJÍMÁNY
Objemný odpad – např. nábytek, matrace, linolea, koberce, textilie, boty, lyže, kola, dveře,
sanitární keramika, kočárky, bojlery, odpady z rekonstrukcí bytových jader.
Nebezpečné složky komunálního odpadu, např.
• olej, olejové filtry, obaly a materiály znečištěné olejem
• akumulátory, baterie, monočlánky
• chemikálie (prostředky na hubení hmyzu, zahrádkářská hnojiva, čistící prostředky aj.)
• nádoby a obaly od chemikálií
• tonery, tiskařské barvy

Elektrozařízení (zpětný odběr) – např. lednička, pračka, sušička, myčka, sporák, topné
těleso, televize, video, DVD přehrávač, satelit, monitor, počítač, tiskárna, rádio, kopírka, hifi
věž, mikrovlnka, toustovač, fritovací hrnec, vysavač, šicí stroj,…
ODPADY, KTERÉ NEJSOU NA SBĚRNÉM DVOŘE PŘIJÍMÁNY
•
•
•
•

Biologický odpad - zbytky jídla, zkažené potraviny, odpady ze zeleně.
Stavební odpady - výkopová zemina, suť, cihly, střešní tašky.
Léky
Materiály s obsahem azbestu

Prostor sběrného dvora je monitorován kamerovým systémem.
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SBĚRNÝ DVŮR JE MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ A
PŘENOSNÝCH BATERIÍ

Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje již podle zákona o odpadech nejsou
odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma
odevzdat v označených sběrných dvorech, v rámci mobilních svozů či výjimečně přímo
v prodejnách s elektrospotřebiči. Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem až ve chvíli
předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované
recyklační firmy.
Kritériem pro základní posouzení je, zda elektrospotřebič splňuje definici pro zpětný odběr
nebo je pro svou nekompletnost pouhým odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a dalších
ostatních materiálů vhodných k následnému využití a zpracování. Každé elektrozařízení je
tedy tvořeno určitým typem soustrojí komponentů a nosné konstrukce a toto spojení také
výrobek určuje.
 Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je spojením motoru, hnané části
(převodovka, buben) a nosné konstrukce s pláštěm. Do této skupiny patří například
ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje, zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky,
vrtačky a další.
 Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy, varné konvice či elektrické pájky a
další patří mezi tzv. tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj kompletní, musí
obsahovat systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou konstrukci a zařízení umožňující
získanou tepelnou energii využít – tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.
 Kombinace výrobku užívající k podpoře své funkce oba druhy energie, tedy
mechanickou i tepelnou. U většiny těchto výrobků lze stanovit jejich mechanický a
tepelný základní charakter. Patří sem pračky, myčky, vysoušeče vlasů, horkovzdušné
páječky a další.
 Elektrozařízení k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím motor/kompresor, chladící
okruh a nosná konstrukce.
 Poslední skupinu s názvem „jiné“ tvoří elektrozařízení, která ke své funkci využívají
indukce a mikrovlny. Patří sem svařovací přístroje, nerotační holící strojky,
mikrovlnné trouby a indukční plotny. U těchto zařízení je možné identifikovat
komponenty pouze dva – indukční či mikrovlnný zdroj a nosnou konstrukci.
ELEKTROWIN a.s.
Skupiny elektrozařízení:
1 – velké domácí spotřebiče
2 – malé domácí spotřebiče
6 – elektrické nářadí
•

Mechanické elektrozařízení (točivé aj.): odstředivky prádla, ventilátory, vysavače,
mixéry, odšťavňovače, mlýnky, ventilátory, šicí stroje, vrtačky, brusky, pily, zahradní
sekačky, vibrační brusky, hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlakové myčky a další.
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•
•
•
•

Tepelná elektrozařízení: sporáky, trouby, varné plotny a desky, žehličky, fritovací hrnce,
varné konvice, elektrické pájky aj.
Mechanická a tepelné elektrozařízení: pračky, myčky, sušičky, fény, kulmy na vlasy,
horkovzdušné páječky a další.
Elektrozařízení k chlazení a mrazení: všechny druhy chladící a mrazící techniky
„Jiné“ je elektrozařízení, které využívá indukci mikrovlny: mikrovlnné trouby,
svařovací přístroje, indukční plotny

ASEKOL s.r.o.

Skupiny elektrozařízení:
3 – zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení,
4 – spotřebitelská zařízení
7 – hračky, vybavení pro volná čas a sporty
Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení: všechny druhy
počítačových monitorů, počítače, notebooky, myši, klávesnice, kalkulačky, tiskárny, faxy a
záznamníky, telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní)
Spotřebitelská zařízení: – všechny druhy televizních přijímačů, veškerá ostatní spotřební
elektronika včetně příslušenství (např. video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače,
věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače,
sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např.
teleobjektivy, blesky apod.)
Hračky, vybavení pro volná čas a sporty: – herní konzole, videohry včetně ovladačů
(joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.)

EKOLAMP s.r.o.
Skupiny elektrozařízení:
5 - Osvětlovací zařízení
5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností
5.2 Lineární zářivky
5.3 Kompaktní zářivky
5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových
a směsných výbojek
5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky
5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení s výjimkou
přímo žhavených žárovek
Zdroje, které jsou přijímány: světelné zdroje (max. 30 ks na donášku, vyšší množství lze
odevzdat po dohodě s provozovatelem sběrného dvora).
Zdroje, které nejsou přijímány: běžné, přímo žhavené žárovky, svítidla určená pro použití
v domácnosti.
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ECOBAT s.r.o.
•
•
•
•
•
•
•

tužkové baterie
mikrotužkové baterie
ploché baterie
knoflíkové baterie
malé a velké monočlánky
9V hranaté baterie
akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí

Modernizace sběrného dvora, zlepšení zpětného odběru elektroodpadu:
V roce 2007 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu ŽP (podána žádost
Ústeckého kraje „Doplnění sítě sběrných dvorů v Ústeckém kraji“),
V projektu je požadováno zřízení:
- typizovaného EKO – skladu pro sběr elektroodpadů s uzamykatelnými vstupními
vraty,
- vybavené kancelářské buňky,
- pořízení 2 ks velkoobjemových kontejnerů pro sběr bioodpadů,
- zřízení kamerového systému.
Možnosti zapojení dalších obcí:
Bude upravena smlouva mezi městem a oprávněnou osobou tak, aby bylo možné zapojit do
žateckého sběrného dvora i okolní obce (občany těchto obcí). Podmínky budou upraveny
v dohodě.
Návrh řešení odpadů problematických:
Pneumatiky:
Podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou pneumatiky zařazeny rovněž mezi
výrobky podléhající zpětnému odběru. Povinnost zpětného odběru má osoba, která je vyrábí
nebo uvádí na trh,
- poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost
zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto
použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky
odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu spotřebitele, po celou
provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků na nákup zboží,
- místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje.
Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícím obvyklým
možnostem spotřebitele bez jeho nadměrného zatížení,
- zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné
k jeho využití nebo odstranění.
Pneumatiky nejsou odpadem, ale výrobkem podléhajícím zpětnému odběru, který je v době
zpracování materiálu nefunkční (kromě sítě prodejen Barum Continental s.r.o. –
www.contitrade.cz). Z tohoto důvodu je umožněn regulovaný sběr pneumatik prostřednictvím
sběrného dvora.
Další systémové kroky budou upraveny po vyhodnocení roku 2008, s ustálenou platností od
1. 8. 2009.
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Odpad z veřejných odpadkových košů:
Odpad svezený z veřejných odpadkových košů bude po svozu ukládán do neveřejného
kontejneru technických služeb. Tento kontejner nebude veřejně k dispozici a ani
prostřednictvím sběrného dvora - na sběrný dvůr nebude přijímán směsný komunální odpad.
Stavební odpad:
Stavební odpad musí být ukládán do kontejneru na stavební odpad zajištěného na
náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa
vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení
kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.
Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné a využitelné
složky odpadu. Využitelné složky odpadu lze pouze materiálově využívat. Nevyužitelné
zbytky po dotřídění lze předávat k výrobě alternativního paliva nebo energeticky využívat ve
spalovně komunálního odpadu, odpady nevhodné k jakémukoli dalšímu využití je možné
odstraňovat na skládce odpadů.
Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou
přednostně povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu
stavebního odpadu
Výjimku z výše uvedeného pravidla činí:
a) Na sběrném dvoře jsou přijímány odpady původem z rekonstrukcí jader panelových
domů prováděných občany.
b) Odpady s obsahem azbestu jsou považovány za nebezpečné a musí být předány
oprávněné osobě. Manipulace s nimi (bourání, řezání atp.) musí být v souladu
s pokyny orgánu ochrany veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice.
c) V průběhu roku 2009 bude zaváděn model recyclingu stavební suti v rámci zařízení
města nebo na technickém dvoře inertních materiálů.
Autovraky:
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou
provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Zařízení k odstraňování autovraků ve městě Žatec provozuje:
Boris Košťák - Aqua Servis
Osvoboditelů 1156;438 01 Žatec
telefon: +420 415 210 046
mobil: +420 602 143 856, +420 777 280 849
e-mail: boriskostak@tiscali.cz
www: http://www.autovraky.unas.cz

Provozní doba: PO - PÁ: 7:00 – 16:00
SO, NE: na zavolání
Město Žatec a příslušné odbory úřadu (odbor životního prostředí a zemědělství a odbor
dopravy a silničního hospodářství) se aktivně zapojuje do kampaně za zákonné nakládání
s autovraky.
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Léky:
Nepoužité a znehodnocené léky jsou sbírány a předávány k dalšímu odstranění
prostřednictvím lékáren.
Návrh zefektivnění nakládání s vybranými druhy odpadů:
Název odpadu
Návrh efektu
Pneumatiky
-

zavést systém zpětného odběru, popř. zřídit na sběrném dvoře místo zpětného odběru
financovaný subjekty, jejichž povinností zpětný odběr je,

-

pneumatiky nabízet k recyklaci nebo využití s možným finančním efektem.

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- převést do režimu zpětného odběru - EKOLAMP.
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (lednice)
- převést do režimu zpětného odběru – ELEKTROWIN.
Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01,16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
- zajistit zpětný odběr (prodej) zpracovateli s možným finančním benefitem pro obec.
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
- zajistit zpětný odběr (prodej) zpracovateli s možným finančním benefitem pro obec.
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
pod čísly 20 01 21 a 20 01 36)
- převést do režimu zpětného odběru – ELEKTROWIN.
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20
01 35
- převést do režimu zpětného odběru – ELEKTROWIN.
Kovy
- převést (evidenční záležitost) do kolektivního systému EKO-KOM - sběr kovových
obalů.
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků
-

zajistit sběr mimo sběrný dvůr.

Směsný komunální odpad
- vyřadit z evidence a provozu sběrného dvora.
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6. SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU – SEPARACE KOMODIT
V Žatci je zaveden základní systém 3, respektive 4-6 složkového třídění odpadů a obalů
pomocí barevně rozlišených 4 typů kontejnerů o kapacitě 1.100 l, doplněný o pytlový způsob
sběru. Kontejnery jsou umístěny na vytipovaných místech na veřejném prostranství (bližší
pravidla jsou v obecně závazné vyhlášce) a umístěním je vytvořeno a vyhlášeno tzv. stání
separovaného odpadu postupně doplňovaného o přístřešky a jiné technické prvky.
Papír – modré kontejnery
Sklo barevné – zelené kontejnery
Sklo čiré – zelené kontejnery s bílým víkem
PET – žluté kontejnery
Nápojové kartony – žluté kontejnery a pytlový (oranžové) systém
Směsné plasty – pytlový (červené) systém.

Papír
Sklo čiré
Sklo barevné
PET

Počet kontejnerů v systému Četnost výklopu
117
1 x za 7 dní
30
1 x za 14 dní
106
1 x za 14 dní
120
1 x za 7 dní

Přístup podnikatelských subjektů do systému separace:
Bude vypracována smlouva, která umožní podnikatelským subjektům využívat za úplatu
systém separace obce. Smlouva bude číslovanou přílohou tohoto materiálu.
Možnost zapojení do systému separace bude propagována
Zpětný sběr odpadů z obalů
Město je součástí kolektivního systému zpětného sběru odpadů z obalů řízeném společností
EKO-KOM, a.s.
Možné řešení specifických druhů odděleně sbíraných odpadů
Kovové obaly
Kovové obaly, pokud jsou občany sbírány odděleně, jsou odevzdávány do sběrných surovin
(výkup). Obec má možnost nabídnout těmto zařízením smlouvy a společné zařazení do
kolektivního systému zpětného sběru obalů EKO-KOM (společné předávání dat z evidence =
z evidence zařízení do evidence obce – vykazování podílu kovových obalů – dělení příspěvku
ze systému).
Použité oděvy
V současné době se jedná o zapojení do systému zpětného odběru obnošených oděvů –
instalace speciálního sběrného boxu charitativní činnosti - model „Potex (www.potex.cz)“,
z kterého jsou oděvy tříděny pro charitativní účely, nepoužitelné jsou zpracovávány na
surovinu.
Každý z návrhů bude po dokončení číslovanou přílohou.
17

Interaktivní www mapa separace
Na webových stánkách města bude umístěna aktivní mapa města s vyznačením stanovišť
separačních kontejnerů.
Pravidlo rozšíření separace (druhů tříděných komodit):
Při rozšiřování separace bude preferováno vždy beznákladové opatření nebo opatření s malým
finančním nákladem. Vyšší náklady jsou akceptovány u zaváděné separace s vysokou mírou
příznivého ekologického efektu.
Nařízení tajemníka k třídění odpadů v budovách radnice, úřadu a archivu a doporučení
pro budovu městské policie:
Speciální přílohou materiálu bude nařízení tajemnice Městského úřadu Žatec zavádějící
podmínky a povinnosti při třídění odpadů, jehož původcem jsou zaměstnanci úřadu.
Nařízení tajemnice bude přijato po schválení tohoto materiálu, nejpozději pak s platností od 1.
5. 2008.
Komunitní separace
Občan nebo komunita si může na své náklady zajistit třídění odpadu pomocí kontejnerů o
objemu 120 l a nebo 240 litrů dle aktuálního ceníku.
Od 1. 1. 2009 bude prověřena možnost podpory komunitního třídění odpadu (finanční
spoluúčast města).

7. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Všechny části systému, legislativní povinnosti, potřebnost omezování produkce odpadů a
další edukativní záležitosti v odpadovém hospodářství budou maximálně propagovány.
Základním sdělovacím prostředkem je Žatecký týdeník. Po dohodě budou prostřednictvím
Žateckého týdeníku distribuovány i speciální přílohy – Odpadové noviny, propagační
přílohové letáky a popř. pytle pro třídění.
Koordinátorem ekologické výchovy je odbor životního prostředí a zemědělství.
Bude realizován prostřednictvím:
- přednášek,
- publikační činnosti,
- soutěží.
Je nutné působit na všechny cílové skupiny se specifickým zřetelem na „budoucí producenty
komunálního odpadu“, tj. děti předškolního věku, žáky základní škol a studenty středních
škol.
Odbor životního prostředí a zemědělství, Městská policie Žatec, Technické služby města
Žatec a LIKOR CZ s.r.o. uzavřeli dohodu o vzájemné podpoře při zajišťování ekologické
výchovy v odpadovém hospodářství. Dohoda je uzavřena ve prospěch základních škol
v Žatci, ke kterým bude směřována.
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Pro žatecké základní školy je jménem města Žatec připravena zcela speciální kampaň
„Duhová bavlnka“ podpořená technickým zázemím pro zabezpečení separace přímo na
školách (zapojením do systému města). Strukturovaný popis celé akce a návrh smlouvy bude
speciální přílohou, která bude předložena radě města jako samostatný materiál.
Kampaň je výchozím bodem škol pro uplatnění se v dotovaných environmentálních
projektech.
Při propagaci bude město přednostně spolupracovat s nevládními organizacemi, zejména
s organizací EKODOMOV, jež provozuje Ekocentrum Žatec.
Průzkumy veřejného mínění a ankety
Prostřednictvím vybraných studentů středních a vysokých škol budou průběžně a trvale
realizovány ankety a průzkumy mínění veřejnosti, které budou objasňovat některé potřeby
občanů a naznačovat vhodné postupy při realizaci změn a způsobu komunikace mezi úřady a
veřejností.
Nové odpadové webové stránky
http://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotnihoprostredi/odpady/2008-01-15.html.

8. ASANACE ČERNÝCH SKLÁDEK
Seznamy černých skládek na území obce
Odbor životního prostředí a zemědělství má vypracovány seznamy černých skládek na území
města a další podklady k černým skládkám.
Tyto seznamy budou aktualizovány do 31. 12. 2008 a následně vedena průběžná informace o
stavu a činnostech na lokalitě vyhodnocené jako rizikové (aktivita skládkování, přítomnost
nebezpečných složek odpadu atp.).
Šetření vzniku černých skládek
V rámci výkonu služby jsou k řešení tzv. černých skládek oprávněni všichni strážníci MP
Žatec na základě svých pravomocí podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Právní
rámec řešení černých skládek určuje zejména zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích), vyhláška
o odpadech a zákon o odpadech.
Kdo ze systému zjistí vznik černé skládky, tuto skutečnost nahlásí Městské policii Žatec
k přešetření a dokumentaci. Policie sama nebo v součinnosti se pokusí zjistit původce a předá
zjištěnou věc na odbor životního prostředí a zemědělství.
Pro snadnější identifikaci černých skládek a předávání informací o nich se zavádí jejich
úřední označení číselnou řadou s doplněním písmen MP – při zjištění městskou policií a TS –
při zjištění pracovníky Technických služeb města Žatec.
Po prošetření bude zahájen úklid černé skládky na základě pokynu stálé služby městské
policie, a to ne později než do 48 hodin od tohoto sdělení.
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Úklid černých skládek
Úklidem jsou pověřeny Technické služby města Žatec a LIKOR CZ s.r.o. dle standardních
postupů. Bude vypracován model priorit pro odstraňování černých skládek s ustálením od 1.
8. 2008.
Technické služby po úklidu vyčíslí náklady spojené s odstraněním černé skládky a předá ho
odboru životního prostředí a uplatní jménem města vymáhání vzniklé škody dle platných
právních předpisů.
Úklid na stanovišti nádob na odpady
Smluvní úprava (čl. II. odst. 1.2.) zní „firma se zavazuje provádět po dobu platnosti této
smlouvy v den svozu odpadu – bezprostředně po vyprázdnění jednotlivých odpadových
nádob – kompletní úklid prostoru v jejich blízkém okolí (nejméně v okruhu 3 m kolem
jednotlivých odpadových nádob a zajistit tak čistotu prostoru).
Kontrolu plnění ustanovení tohoto článku je oprávněn provádět pověřený pracovník v době od
11.00 – 12.00 hod u sběrných nádob vyprazdňovaných v dopoledních hodinách a od 15.00 –
16.00 hod. u nádob vyvážených v odpoledních hodinách.
V průběhu těchto dvou časových intervalů musí být jmenovaný prostor v čistém stavu bez
odpadků.“
Ve speciální příloze bude uvedena obrazová příloha, kdy je stav stanoviště považován za stav
s povinností úklidu dle výše uvedené smlouvy a kdy je stav černou skládkou a zajišťuje se
postupem uvedeným v předchozí kapitole (šetření vzniku černých skládek).
Tato příloha musí být následně odsouhlasena shodou 5 klíčů.
Staré ekologické zátěže
V současné době se definice starých ekologických zátěží řídí metodickými pokyny MŽP ČR
„Metodický pokyn MŽP ČR pro analýzu rizik kontaminovaných území“ a „Metodický pokyn
MŽP ČR pro průzkum kontaminovaného území“. Metodickými pokyny byl zcela přepracován
seznam priorit SEZ. Více na http://prgmap.vuv.cz/website/vuv/index_sez.
Řešením starých ekologických zátěží je pověřen odbor životního prostředí a zemědělství.
V současné době je primárním problémem na území města následující lokalita:
1. Bývalá skládka Pereč
Skládka Pereč sloužila k ukládání komunálního a zčásti průmyslového odpadu pro město
Žatec a okolí. Nachází se jižně od města v údolí Pereč, poblíž Radíčeveské strouhy. Na
skládku se odpady ukládaly několik desetiletí zpětně bez řádného technického zabezpečení a
to až do roku 1995. Souhlas s provozem byl vydán v roce 1991 podle § 15 tehdejšího zákona
č. 238/1991 Sb., a to do roku 1994, následně do roku 1995 pouze s možností ukládání
inertních materiálů a zemin. Od roku 1995 není na skládku žádný odpad ukládán, skládka je
zatravněna.
Skládka je na rozloze 45.410 m2. Výška čela, které není zpevněno a je nestabilní, je cca 25 m.
Skládka se nachází na p.p.č. 4719 v k.ú. Žatec, vlastníkem pozemku je město Žatec.
V roce 1991 a 1992 byly provedeny průzkumy firmou KAP Praha a návrh technických
opatření firmou DPÚ DECO Praha.
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Na základě průzkumů (bez konkrétních dat) lze konstatovat, že bylo zjištěno výrazné
ovlivněné podzemní vody mělkého oběhu vyššími obsahy stopových kovů, které
pravděpodobně souvisí s průsaky vody ze skládky. Aktuální průzkumy nejsou k dispozici.
V současné době se jedná o zařazení do priorit sanací starých ekologických zátěží Ústeckého
kraje.
Na skládce Pereč bude od 1. 1. 2009 obnoven monitoring úniků ze skládky (skládkové
vody a skládkové plyny).
9. KONTROLA A DOZOR
Preferován bude společný postup a zavedení a sloučení systému kontrol.
Obecní živnostenský úřad
„Kontrolní pracovníci Obecního živnostenského úřadu v Žatci při své kontrolní činnosti budou požadovat
k předložení od podnikatele (PO či FO oprávněné k podnikatelské činnosti), který je původcem odpadu
předložení některého následujícího dokladu:
a) doklad o způsobu zajištění přednostního využití odpadů před jejich odstraněním dle § 11 zákona o odpadech
b) smlouvu s obcí pokud je využíván systém třídění obce dle § 17 odst. 5) zákona o odpadech
c) doklad o předání osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 16 odst. 1c) zákona o odpadech
d) platný doklad o předání nevyužitelné složky k odstranění (smlouva o odvozu odpadu)
Pokud podnikatel takový doklad nepředloží bude toto zjištění postoupeno k dalšímu řízení Městskému úřadu
v Žatci, odboru životního prostředí, v jehož působnosti je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění, který řeší problematiku kontroly a sankcí za nesprávné nakládání
s odpadem podnikatelů.“

Odbor životního prostředí a zemědělství
„Kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí
pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není
podnikatelem, se zbavuje odpadu v souladu se zákonem (§80 zákona o odpadech), kontroluje, zda právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se
zákonem (§80 zákona o odpadech), za porušení výše uvedených povinností ukládá právnickým osobám a
fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty“

Městská policie Žatec
„V rámci výkonu služby jsou k řešení černých skládek oprávněni všichni strážníci MP Žatec na základě svých
pravomocí podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Právní rámec řešení černých skládek určuje zejména
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích), vyhláška o odpadech a zákon o odpadech.
Ke zkvalitnění postupu a rychlosti při řešení černých skládek byly v lednu 2006 určeny dvě strážnice MP Žatec,
řešení černých skládek a odpadů obecně v rámci MP Žatec je jejich hlavní pracovní náplní. Velmi úzce
spolupracují při řešení černých skládek (zjištění, postih původce likvidace a úklid) s Technickými službami
města Žatce. V pravidelných měsíčních intervalech je do RM Žatce podávána souhrnná informace o zjištěných
černých skládkách a způsobu jejich řešení.„

21

10. ODPAD ZE ZELENĚ, BIOODPAD A KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Je nutné zaměřit se na množství BRKO ve vztahu k cílům stanoveným Směrnicí Rady
1999/31/ES, implementované do vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, tedy snížení množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky
postupně o 25%, 50% až 70% v letech 2010, 2013 a 2020 – ve srovnání s rokem 1995 lze
podle analýzy provedené v krajském plánu a srovnatelných městských aglomeracích
předpokládat, že při stávajícím způsobu nakládání s komunálními odpady nebude město Žatec
schopno zabezpečit cíl k odklonění biologicky rozložitelných komunálních odpadů od
skládkování pro rok 2013, tím méně cíl pro rok 2020. Bude proto nutné sledovat účinnost
třídění BRKO a v případě potřeby pro následující plánovací období přehodnotit způsob
nakládání se zbytkovým komunálním odpadem tak, aby bylo zabezpečeno plnění výše
uvedené směrnice.
1. Vyřešení odpadu ze zeleně z veřejných prostranství zřízením prozatímního
malého zařízení
Odpad ze zeleně (pokosená tráva, listí atp,) je biologicky rozložitelný odpad. Povinností
původce je předávat odpad osobě oprávněné k nakládání s daným odpadem.
Pro potřeby města je nutné vybudovat malé zařízení k nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem, které lze provozovat se souhlasem k provozování zařízení a s jeho provozním
řádem podle § 14 odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,
s využitím zákonné výjimky. Výjimkou jsou zařízení, která zpracovávají využitelné
biologicky rozložitelné odpady pro jednu zakládku v množství nepřekračující 10 tun těchto
odpadů za rok (malá zařízení).
Malá zařízení lze provozovat na základě kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podle § 79 odst. 4 písm. e) zákona a v souladu se zvláštními právními předpisy na
ochranu zdraví lidí a životního prostředí, v souladu s nimiž je zařízení zřízeno a provozováno.
Podrobnosti stanoví zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyřešení odpadu ze zahrádkářských kolonií
Bude zahájeno jednání s představiteli Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Žatec s předložením tohoto návrhu města:
„V rámci každé zahrádkářské kolonie bude zřízeno uzamykatelné nebo jinak zajištěné místo
pro přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad.
K tomuto bude určena zodpovědná osoba a povolený způsob užívání.
Kontejnery zajistí na svůj náklad město Žatec a náklady na vývoz budou dělen v poměru 80
% město Žatec a 20 % příslušná ZO ČZS. V případě, že v odpadu bude přítomna jiná a
nepřípustná složka (komunální odpad, stavební odpad) bude 100% nákladů na vývoz hradit
příslušná ZO ČZS.“
3. Zavedení systému komunitního kompostování (od 1. 8. 2008)
4. Zavedení systému sběru bioodpadu (od 1. 1. 2009)
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11. INVESTICE A ROZVOJ
V investičním a rozvojovém systému odpadového hospodářství je nutné zaměřit se na
realizaci koncovek zajišťující soběstačnost a částečnou nezávislost obce v odpadovém
hospodářství.
V  fázi (2008-2009) je nutné vyřešit aktuální problémy s koncovkami – deponie materiálů
s případným recyklačním místem na stavební odpady a malým zařízením k nakládání
s odpadem ze zeleně města. Vše lze realizovat na „jednom“ místě jako „technický dvůr
TSmŽ“.
Technický dvůr pro deponie inertních materiálů
Zařízení pro uložení, manipulaci a dlouhodobé skladování inertních materiálů:
- deponie ornice a zemin,
- deponie substrátů a kompostu,
- deponie použitelných stavebních materiálů, zejména dlažebních kostek a obrub,
- deponie dřeva, štěpky atp.
- popř. deponie stavební suti a místo pro provoz mobilní recyklační linky,
- malé zařízení k nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.
Malé zařízení – bioodpad
Jedná se o zařízení podobné jednoduché kompostárně. Podrobnosti jsou uvedeny výše
v textech.

Ve  fázi (20??) je nutné dokončit přípravu stabilních koncovek vybudováním multiplexu
zařízení ke třídění, zpracování a využívání odpadů.
Jedná se o model „vytřídit, zpracovat a popř. využít“ komunální odpad v rámci města Žatec
v rámci střednědobého horizontu.
K takto závažnému rozhodnutí přestavby odpadového hospodářství jsou nutné znalosti a
přehledy v technologiích (volba nejoptimálnější varianty po analýze produkce a
skutečných možností města) a zejména finanční únosnost zvolené varianty (a jejím
provozu).
Dotační politika v odpadovém hospodářství
Pro všechna opatření bude přednostně využíváno dotační politiky v případech, kdy čas mezi
podáním žádosti a získáním finančních prostředků bude k dispozici.

Předložil dne 13. 2. 2008 Petr Janda – odbor životního prostředí a zemědělství.
Schváleno usnesením Rady města Žatce dne 25. 2. 2008 usnesením číslo 182/08.
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