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Účel Plánu odpadového hospodářství obce
Plán odpadového hospodářství města Štramberk (dále jen POH Štramberk) byl zpracován na základě
objednávky z města č. 197/2016/ŽP ze dne 26.9.2016, u společnosti ENVIprojekt CZECH s.r.o. je zakázka
evidovaná pod č. 183/2016.
POH Štramberku byl zpracován v souladu:
-

-

s ustanovením § 41, § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s obecně závaznou vyhláškou Moravskoslezského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje
závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016-2025, ze dne
25.2.2016,
v souladu s Metodickým návodem MŽP pro zpracování POH obce.

POH Štramberku zpracovala společnost ENVIprojekt CZECH s.r.o.:
Obchodní jméno:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Telefon:
E-mail:
Statutární zástupce:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.
Na Požáře 144, 760 01 Zlín
03581853
CZ03581853
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 85610
577 006 280, 577 006 285
office@enviprojekt.cz
RNDr. Oldřich Fišer, jednatel společnosti

Zpracovatelé POH:

Ing. Alexandra Císařová
tel. 577 006 285, 724 104 716
e-mail: cisarova@enviprojekt.cz
Ing. Richard Dvořák
tel. 577 006 284
e-mail: dvorak@enviprojekt.cz
Ing. Petr Vicherek
tel. 724 204 896
e-mail: vicherek@enviprojekt.cz
Ing. Michaela Vicherková
tel. 602 760 109
e-mail: vicherkova@enviprojekt.cz

Razítko, podpis:

Působnost a doba platnosti POH
POH města Štramberk je platný ode dne jeho schválení Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Je
zpracován na období 5 let, tj. pro roky 2017 – 2021 včetně. Při zásadní změně podmínek, za kterých byl
POH zpracován, má město povinnost POH aktualizovat, a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek.
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
1.1 Název obce a základní údaje o obci
1.1.1

Název obce, kontaktní údaje

Název obce:
Adresa:
IČ / DIČ:
Telefon:
E-mail:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba pro zpracování POH:
Telefon:
E-mail:
Oficiální web města:

Město Štramberk
Náměstí 9, 742 66 Štramberk
00298468 / CZ00298468
558 840 600
podatelna@stramberk.cz
Ing. David Plandor, starosta města
Mgr. Radka Krysová, oddělení životního prostředí
558 840 609
zivotni.prostredi@stramberk.cz
www.stramberk.cz

Datum a podpis:

1.1.2

Statistické údaje o obci

Kraj:
ZÚJ (kód obce):
Statut:
Počet částí:
Tabulka č.1

Moravskoslezský
599948
město
1

Vývoj počtu obyvatel (2011 – 2015, 2016, 2021)

Zdroj: Město Štramberk – evidence obyvatelstva

Statistické údaje o vývoji počtu obyvatel ve městě jsou nutné pro další výpočty v rámci POH. Počet obyvatel
města v letech 2011 až 2015 byl převzat z evidence města a jedná se o údaje platné vždy k 31.12. toho
roku. Jedná se o obyvatele města, kteří jsou ve městě hlášeni k trvalému pobytu. Výhled počtu obyvatel
města k 31.12.2016 a na konci plánovaného období k 31.12.2021 je očekávaný počet obyvatel k uvedenému
datu, který byl stanoven odborným odhadem s ohledem na vývoj počtu obyvatel města v minulosti, a to
extrapolací trendu sledovaného období.
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Graf č. 1

Vývoj počtu obyvatel (2011 – 2015)

Zdroj: Město Štramberk – evidence obyvatelstva

Počet obyvatel města je stabilní, spíše mírně narůstá. V Moravskoslezském kraji jako celku, tak i v celé ČR,
je sledován spíše úbytek obyvatelstva, na kterém se podílí jak přirozený úbytek (více lidí zemřelo než se živě
narodilo dětí), tak i záporné migrační saldo (více osob se vystěhovalo než přistěhovalo). Zdroj: Krajská správa
ČSÚ v Ostravě
Tabulka č.2

Obyvatelé dle obydlených domů

Zdroj: ČSÚ (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-)

Údaj o podílu obyvatel v rodinných domech ve Štramberku je za rok 2011 převzat z posledního Sčítání lidí,
domů a bytů, provedeného Českým statistickým úřadem. Pro prognózu v roce 2021 bylo použito vypočtené
procento z roku 2011 dle předpokladu, že podíl obyvatel v domech nebude významně kolísat. Podíl obyvatel
města v rodinných domech je v POH dále využit pro odhad potenciálu produkce bioodpadu města.
1.2 Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních a jiných odpadů
1.2.1

Systém odpadového hospodářství obce

Odpadové hospodářství města Štramberk se řídí platnou Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2010, kterou se
stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Štramberka, která byla schválena zastupitelstvem města
dne 20.12.2010, nabyla účinnosti dne 1.1.2011.
Systém odpadového hospodářství provozuje město prostřednictvím oprávněných firem, a to na základě
smluvních vztahů:
- AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
- ASOMPO, a.s. (ukládání odpadů na skládku Životice u Nového Jičína, svoz bioodpadů),
- EKO-PF spol. s r.o. (jedlé oleje a tuky) – od roku 2016

10

Plán odpadového hospodářství města Štramberk

Komunální odpad je tříděn přímo u původce (občana) na:
a) Papír,
b) plasty,
c) sklo,
d) kompozitní obaly (nápojové kartony),
e) kovy,
f) biologicky rozložitelný odpad,
g) oděvy, obuv a textil,
h) nebezpečné odpady,
i) objemný odpad,
j) směsný komunální odpad.
Od roku 2016 budou separovaně sbírány také odpadní jedlé oleje a tuky.
Tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kompozitní obaly, kovy) je sbírán do nádob rozmístěných po městě a také
pomocí pytlového sběru (papír, plast). Papír a lepenka je sbírána do modrých nádob, sklo je sbíráno do
zelených nádob jako směsné. Plast je sbírán společně s kompozitními obaly do žlutých nádob.
Město Štramberk nemá sběrný dvůr, do budoucna se uvažuje o jeho zřízení.
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je sbírán pomocí hnědých nádob u občanů a svoz probíhá
v letní sezóně, obvykle od dubna do listopadu. Bioodpad lze ukládat také do velkoobjemového kontejneru,
který je umístěn u hřbitova (je zde 1 kontejner na biologicky rozložitelný odpad a 1 kontejner na biologicky
nerozložitelný odpad). Dále mají občané možnost uzavřít si na vlastní náklady smlouvu s fa OZO Ostrava
s.r.o. o přistavení a vývozu vlastní nádoby na bioodpad od domu. Město také podporuje domácí
kompostování poskytováním kompostérů svým občanům.
Oděvy a obuv jsou sbírány do bílých sběrných nádob rozmístěných po městě od roku 2013. Jedná se o
použité oděvy v režimu neodpadů, které přebírá firma TextilEco a.s.
Nebezpečný komunální odpad je svážen mobilním svozem 2 x ročně firmou AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o.
Objemný odpad je svážen mobilním svozem 2 x ročně – na jaře je se svozy sbíráno také železo, které je
následně odevzdáno do sběrny. Jarní svoz je organizován oddělením technické správy města, podzimní
svoz je organizován fy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Kovový odpad lze odevzdávat v rámci jarního sběru objemného odpadu a ve sběrnách, se kterými má město
smlouvu o předávání informací o odpadu odevzdaném do sběrny občany města Štramberk (METALFAKTOR
s.r.o., PARTR spol. s r.o., EXPOL TRADE s.r.o.). Sběrny jsou na území města Kopřivnice. V roce 2015
nebyly kovy v evidenci města.
Odvoz stavebních a demoličních odpadů si občané města zajišťují sami. V roce 2015 nebyly stavební a
demoliční odpady v evidenci města.
Elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory a osvětlovací zařízení jsou sbírány v režimu
zpětného odběru jako použité výrobky a nejsou evidovány jako produkce odpadu. Elektrická a elektronická
zařízení jsou sbírána do červených kontejnerů rozmístěných po městě a nebo u oddělení technické správy.
Sběr malých elektrospotřebičů, tonerů, baterií, akumulátorů a osvětlovacího zařízení probíhá také na
Městském úřadě a nebo v prodejnách elektro a různých obchodech. Malé baterie je možné odevzdat také do
speciální přihrádky na červených kontejnerech kolektivního systému ASEKOL. Osvětlovací zařízení (zářivky,
žárovky) jsou sbírány na Městském úřadě nebo u technické správy města.
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1.2.2
Tabulka č.3

Celková produkce odpadu za posledních 5 let

Produkce odpadů za posledních 5 let – kategorie nebezpečný odpad

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Tabulka č.4

Produkce odpadů za posledních 5 let – kategorie ostatní odpad

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady
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Tabulka č.5

Celková produkce odpadu (2011 – 2015)

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Graf č. 2

Vývoj celkové produkce odpadu (2011 – 2015)

Celková produkce odpadu ve městě je stabilní s mírným nárůstem v roce 2014. V roce 2011 činila celková
produkce odpadu 995 tun, v roce 2014 je zaznamenán nárůst na 1 152 tun, a v roce 2015 byla celková
produkce odpadu ve městě 1 085 tun.
V roce 2015 bylo množství vytříděných odpadů kategorie nebezpečný odpad 3,7 tun a jeho produkce je
kolísavá. Množství směsného komunálního odpadu (SKO) je porovnání s rokem 2014 kleslo o 66 tun, ale
v porovnání s rokem 2011 narostlo o 91 tun. V roce 2015 došlo také ke snížení množství objemného odpadu
(o 8 tun oproti roku 2014). Tento odpad je však následně skládkován, takže je možné jeho množství pro
účely následného nakládání sčítat s SKO. V sumě SKO + objemný odpad byl pokles v produkci mezi rokem
2014 a 2015 o 38 tun.
Vývoj produkce jednotlivých složek odpadu je rozvedena dále v dokumentu.
Vývoj produkce odpadu přepočtená na obyvatele města je uvedená v kapitole č. 1.2.8 - Měrná produkce
odpadu za posledních pět let.
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Tabulka č.6

Horizontální podíly produkce odpadu v roce 2015

Z hlediska hmotnostního tvoří odpady kategorie ostatní odpad 99,7 % produkce všech odpadů města. Přitom
více jak 80 % produkce ve skupině ostatní odpad tvoří směsný komunální odpad (SKO) a biologicky
rozložitelný komunální odpad (BRKO).
Produkce nebezpečných odpadů se podílí na celkové hmotnosti produkce odpadů ve městě 0,35 %.
Dominantní produkce NO je tvořena především odpadními barvami.
1.2.3
Graf č. 3

Produkce odpadu kategorie ostatní odpad za posledních 5 let

Produkce odpadu kategorie ostatní odpad podle skupin
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Tabulka č.7

Produkce odpadu kategorie ostatní odpad podle skupin

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Celková produkce odpadů kategorie ostatní odpad je ve městě Štramberk tvořena především skupinou 20 –
Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru. Skupiny odpadů 20, 17 a 15 jsou dále rozpracovány
podrobněji.
Odpady skupiny 16 – v katalogu blíže neurčené, zahrnují odpadní pneumatiky (katalogové číslo odpadu 16
01 03). Pneumatiky jsou předávány oprávněné osobě, která je dále předává k materiálovému využití nebo
na skládku odpadů k použití jako konstrukční prvek k zatížení izolační fólie.
Tabulka č.8

Skladba odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

V rámci produkce stavebních a demoličních odpadů ve skupině 17 bylo produkce zaznamenána v lech 2012
a 2013 (odpad katalog. č. 170102 - Cihly). Odpadní cihly byly předány firmě ASOMPO, a.s. pro využití jako
technologický materiál pro zabezpečení skládky.
V roce 2014 byla zaznamenána produkce stavebního odpadu obsahujícího nebezpečné látky – katalog. č.
170605 – Stavební materiály obsahující azbest. Odpady obsahující azbest byly předány firmě AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. Tyto odpady je možné ukládat do určených sektorů na skládkách ostatních
odpadů.
Tabulka č.9

Skladba skupiny odpadů 20 – komunální odpady kategorie ostatní odpad

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady
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Graf č. 4

Skladba skupiny odpadů 20 – komunální odpady kategorie ostatní odpad

Produkce odpadů ve skupině 20 má stabilní průběh, spíše mírně stoupající. V roce 2015 celková produkce
ve skupině 20 mírně poklesla, a to především v rámci podskupin odpadů ostatní komunální odpad a odpadů
ze hřbitovů.
Tabulka č.10 Produkce směsného komunálního odpadu a objemného odpadu

Produkce SKO a objemného odpadu je stabilní, spíše mírně vzrůstající, s výjimkou roku 2011, kdy byla
produkce objemného odpadu poloviční. Produkce SKO a objemného odpadu činila v roce 2015 220 kg na 1
obyvatele města.
Graf č. 5

Produkce SKO a objemného odpadu
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Svoz SKO probíhá 1 x 14 dní, kontejnery na SKO v městské části Bařiny se v letním období sváží 1 x týden.
Podnikatelé mají možnost objednat si svoz SKO 1 x za 14 dní nebo 1 x týden. SKO sváží firma AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
Další možností je pytlový svoz SKO. 1 x týdně sváží pracovníci oddělení technické správy pytle s SKO přímo
od domů. Pytlový svoz probíhá z domácností, které nemají nádobu nebo mají nárazově více odpadů než je
kapacita nádoby na SKO – pokud je více než 5 členů domácnosti. Pytle dodává na vyžádání město zdarma
(6 ks pytlů / rok / č.p mají-li jednu popelnici). Další pytle lze zakoupit na MěÚ za 40 Kč / 1 kus, vč. DPH.
Svoz objemného odpadu probíhá mobilním způsobem 2 x ročně. Na jaře jej realizuje oddělení technické
správy města, při tomto sběru je možné odevzdat také kovy, které se pak předávají do sběrny. Na podzim
provádí svoz objemného odpadu firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Četnost svozu nevyhovuje
požadavkům občanů, proto je městem připravováno zřízení sběrného dvora.
Tabulka č.11 Skladba podskupin odpadů 15 01 a 20 01 – obaly a složky z odděleného sběru kategorie ostatní
odpad

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Graf č. 6

Skladba podskupiny odpadu 20 01 – složky z odděleného sběru kategorie ostatní odpad
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Produkce odděleného sběru využitelných odpadů roste. V roce 2015 byla na hodnotě 151 tun. Produkce
odpadního papíru roste meziročně o cca 10 tun, sklo je přibližně na stejné úrovni, produkce plastů postupně
roste. V roce 2015 nebyly v produkci města vykázány kompozitní obaly (nápojové kartony).
1.2.4
Graf č. 7

Produkce odpadu kategorie nebezpečný odpad za posledních 5 let

Produkce odpadu kategorie nebezpečný odpad

Tabulka č.12 Produkce odpadu kategorie nebezpečný odpad

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Produkce nebezpečných odpadů je přibližně na stejné úrovni. V roce 2014 navýšila množství NO produkce
stavebních odpadů obsahujících azbest, tento odpad vznikl pouze v tomto roce. Největší produkci NO tvoří
odpadní barvy, které jsou v různých letech evidovány pod různými kódy odpadů (080111, 150110 nebo
200127). Nebezpečné odpady jsou z města sváženy mobilním sběrem 2 x ročně.
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1.2.5
Graf č. 8

Produkce odděleně vytříděných složek odpadu – papír, plast, sklo, kompozitní
obaly, kovy

Produkce vytříděného papíru (2011 – 2015)

Tabulka č.13 Produkce vytříděného papíru (2011 – 2015)

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

V tabulce je uvedeno množství sebraného papíru zahrnující kódy odpadů:
150 101 – Papírové a lepenkové obaly
200 101 – Papír a lepenka
Průměrně je ve městě produkováno 13,95 kg papíru na 1 obyvatele (2011 až 2015). Produkce papíru má
stoupající tendenci s maximální produkcí v roce 2015 (18 kg na 1 obyvatele).
Papír je svážen firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Občané mohou odkládat odpadní papír do
nádob rozmístěných po městě nebo si vyzvednout pytle na papír, které jsou zdarma, a ty po naplnění odložit
k odvozu u separačních hnízd. Ve městě probíhá také sběr papíru v základní škole, ale tato produkce není
zahrnuta do evidence města. V roce 2015 bylo ze školního sběru odevzdáno 3,5 tuny papíru v rámci akce
Zelený strom, kterou pořádá firma ORC recycling s.r.o. Dále je možné odevzdat papír ve sběrnách
v sousedním městě Kopřivnice, kde jsou odpady zaevidovány jako odpad od občanů města Štramberk. Tyto
odpady rovněž nejsou zahrnuty v evidenci odpadů města. V roce 2015 bylo občany do sběren odevzdáno
17,69 tun papíru. Množství papíru ze škol a ze sběren není započítáno v tabulce výše, ale je dále pro
potřeby POH zahrnuto do výpočtu úspěšnosti třídění v roce 2015.
Graf č. 9

Produkce vytříděných plastů (2011 – 2015)
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Tabulka č.14 Produkce vytříděných plastů (2011 – 2015)

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

V tabulce je uvedeno množství sebraného plastu zahrnující kódy odpadů
150102 – Plastové obaly
200 139 – Plasty
Průměrně je ve městě produkováno 10,6 kg plastu na 1 obyvatele (2011 až 2015). Produkce plastu je
stabilní, v roce 2015 došlo k nárůstu produkce plastů o 10 tun, produkce v tomto roce byla 12,8 kg na 1
obyvatele.
Plast je svážen firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Občané mohou odkládat odpadní plasty do
nádob rozmístěných po městě nebo si vyzvednout pytle na plast, které jsou zdarma, a ty po naplnění odložit
ke svozu u separačních hnízd.
Graf č. 10

Produkce vytříděného skla (2011 – 2015)

Tabulka č.15 Produkce vytříděného skla (2011 – 2015)

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

V tabulce je uvedeno množství sebraného směsného skla zahrnující kód odpadu 200 102 – Sklo.
Průměrně je ve městě produkováno 12,12 kg skla na 1 obyvatele (2011 – 2015). Nejvyšší produkce byla
zaznamenána v roce 2011, nejnižší v roce 2013, od tohoto roku již množství vytříděného skla stoupá. V roce
2015 byla produkce skla 12,4 kg na 1 obyvatele. Sklo se sbírá nádobovým systémem jako směsné, sváží jej
firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
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Graf č. 11

Produkce vytříděných kompozitních obalů (2011 – 2015)

Tabulka č.16 Produkce vytříděných kompozitních obalů (2011 – 2015)

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

V tabulce je uvedeno množství sebraných kompozitních obalů (nápojových kartonů) zahrnující kód odpadu
150 105 – Kompozitní obaly. Množství kompozitních obalů trvale klesalo a v roce 2015 již nebyl tento odpad
vykázán vůbec.
V minulých letech bylo ve městě instalováno 6 kontejnerů speciálně na kompozitní obaly, sběr byl ale
neefektivní, proto byly zrušeny. V současné době je možnost jejich odložení do kontejnerů na plasty. V roce
2015 nebyly kompozitní obaly v produkci zaznamenány. Důvodem je zřejmě přechodné období změny
způsobu sběru, kdy si občané budou zvykat na nový režim sběru kompozitních obalů.
Tabulka č.17 Produkce vytříděných kovů (2015)
výkupna Kopřivnice – rok 2015

kovy (tun)

1. čtvrtletí

22,8640

2. čtvrtletí

31,9910

3. čtvrtletí

17,8047

4. čtvrtletí

21,9448

CELKEM

94,6045

Kovy jsou občany odevzdávány do výkupen ve městě Kopřivnice, kde jsou evidovány jako odpad od občanů
města Kopřivnice. Tyto odpady nejsou v evidenci města. V roce 2015 bylo občany města ve výkupnách
odevzdáno 94,6 tun kovových odpadů. Toto množství je dále započítáno do výpočtu úspěšnosti třídění
v roce 2015.
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1.2.6
Graf č. 12

Produkce biologicky rozložitelných odpadů

Produkce biologicky rozložitelných odpadů (2011 – 2015)

Tabulka č.18 Sběr biologicky rozložitelných odpadů (2011 – 2015)

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

V tabulce je uvedeno množství biologicky rozložitelného odpadu – kód odpadu 200 201 – Biologicky
rozložitelný odpad. BRKO je sbíráno do hnědých nádob rozmístěných po městě a do velkoobjemového
kontejneru u hřbitova. BRKO z hnědých nádob sváží firma ASOMPO, a.s. na kompostárnu Životice u
Nového Jičína. Bioodpad z kontejneru u hřbitova odebírá firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Produkce BRKO má stabilní průběh, mírné odchylky v množství bioodpadu jsou zřejmě způsobeny
klimatickými podmínkami (suchými/mokrými roky). V roce 2015 byla produkce bioodpadu 45 kg na 1
obyvatele města..
1.2.7

Měrná produkce odpadu na obyvatele za posledních 5 let

V následujících tabulkách je uvedena měrná produkce odpadu na 1 obyvatele města v letech 2011 až 2015.
Tabulka č.19 Měrná produkce odpadů za posledních 5 let - odpady kategorie ostatní odpad
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Tabulka č.20 Měrná produkce odpadů za posledních 5 let - odpady kategorie nebezpečný odpad

Tabulka č.21 Celková měrná produkce odpadů za posledních 5 let

Graf č. 13

Celková měrná produkce odpadu za posledních 5 let

Celková měrná produkce odpadu na 1 obyvatele má poměrně stabilní průběh, za posledních 5 let byla
v průměru 305 kg odpadu na 1 obyvatele, v roce 2015 byla na hodnotě 312 kg na 1 obyvatele města.
Z toho měrná produkce u dvou dominantních odpadů: směsný komunální odpad - 311 kg na 1 obyvatele
v roce 2015, bioodpad - 47 kg na 1 obyvatele v roce 2015.
Vyšší produkci SKO je možné přisuzovat mimo jiné také zapojení podnikatelů do systému OH města. odpad
od podnikatelů je evidován jako odpad města a není evidován zvlášť. To znamená, že nelze jeho množství
z celkové produkce vyčlenit.
1.2.8

Živnostenské odpady

Město Štramberk má zapojeny do obecního systému nakládání 39 podnikatelských subjektů. S každým
podnikatelem je uzavřena smlouva na 1 kalendářní rok a podnikatel má možnost vybrat si počet svozů a
velikost nádob na odpad. Město stanovilo ceník služeb pro jednotlivé kategorie podnikatelů.
Množství produkce odpadů od podnikatelů je zahrnuta v celkové produkci odpadů z města. Separovaný
odpad od podnikatelů nelze odlišit od odpadu od občanů, protože podnikatelé využívají separační kontejnery
na veřejných prostranstvích. Pro svoz SKO používají podnikatelé nádoby, kontejnery nebo pytle, následně je
jim fakturována poměrná částka podle počtu a velikosti nádob nebo pytlů.
23

Plán odpadového hospodářství města Štramberk

1.2.9

Zařízení pro nakládání s odpady na území obce

Na území města Štramberk není v současné době žádné zařízení pro nakládání s odpady. Město připravuje
zřízení sběrného dvoru. Výkupny odpadů jsou na území sousedního města Kopřivnice.
1.3 Vyhodnocení stávajícího obecního systému nakládání s komunálními odpady na území
obce
1.3.1

Způsoby nakládání s odpady obce a způsob jejich využití nebo odstranění

V následujících tabulkách je vyčísleno množství odpadu produkovaného městem, které bylo předáno k:
- využití (kód R),
- odstranění (kód D).
Tabulka č.22 Způsob nakládání s odpady v roce 2015

U odpadů kategorie ostatní odpad je situace následující:
- Téměř tři čtvrtiny (71,5 %) z množství městem produkovaných odpadů kategorie ostatní odpad je
skládkováno (kód D1) – je to z důvodu, že v oblasti neexistuje žádné využití pro směsný komunální
odpad (stejně jako v současné době v celé ČR, mimo oblasti pokryté spalovnami – zařízeními
k energetickému využití odpadu). Směsný komunální odpad tvoří největší část produkovaného
odpadu z každé obce. Objemný odpad a biologicky nerozložitelný odpad jsou rovněž skládkovány.
- Komodity papír a plast jsou svozovou firmou předávány k dotřídění na dotřiďovací lince, tzn. že 100
% vstupů těchto separovaných odpadů lze zařadit jako přípravu k recyklaci a využití odpadů.
- Sklo je využíváno ve zpracovatelských závodech.
- Biologicky rozložitelný odpad je zpracováván na kompostárně (Životice u Nového Jičína).
- Pneumatiky jsou předávány k materiálovému využití nebo k použití jako konstrukční prvek k zatížení
izolační fólie skládky odpadů.
Lze konstatovat, že z celkové produkce odpadu kategorie ostatní odpad je 71,5 % odstraňováno a 28,5 %
využíváno (podle zákona o odpadech některý z kódů nakládání R).
U nebezpečných odpadů se jedná pouze o jejich odstraňování spalováním (kód D10). Lze tedy konstatovat,
že celková produkce nebezpečných odpadů je odstraněna (100 %).
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1.3.2

Způsoby shromažďování využitelných složek z komunálního odpadu

Tabulka č.23 Způsoby shromažďování využitelných složek z KO v roce 2015

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Z tabulky je patrno, jakým způsobem je ve městě sbírán separovaný odpad.
Papír je sbírán nádobovým a pytlovým sběrem (100 %) a dále je možnost jej odevzdat do některé z výkupen
ve městě Kopřivnice. Plasty jsou sbírány nádobovým a pytlovým sběrem společně s kompozitními obaly.
Sklo je sbíráno jako směsné nádobovým systémem.
Použité oděvy a textil jsou sbírány nádobovým systémem jako neodpad.
Kovy jsou sbírány mobilním svozem 1 x ročně a je možnost jejich odevzdání v některé z výkupen ve městě
Kopřivnice (produkce v roce 2015 nebyla zaznamenána).
Bioodpad je sbírán nádobovým sběrem + 1 velkoobjemový kontejner je umístěný u hřbitova. Na vlastní
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náklady mají občané možnost objednání vlastní nádoby na bioodpad u fy OZO Ostrava s.r.o. (není
v evidenci města).
Nebezpečné odpady jsou sváženy mobilním svozem 2 x ročně.
Tabulka č.24 Mobilní sběr odpadů

Mobilním sběrem jsou sváženy nebezpečné odpady, objemné odpady a v jarním kole také kovové odpady
(ty v roce 2015 nebyly zaznamenány). Ve městě je 13 stanovišť.
1.3.3

Podíl využitých komunálních odpadů a skládkování BRKO

1.3.3.1. Účinnost separace komunálního odpadu

Cíl: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a
recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a
případně u odpadů jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností na:
• 46 % v roce 2016
• 48 % v roce 2018
• 50 % v roce 2020
Ve městě funguje zavedený systém třídění a sběru jednotlivých složek odpadu, který se dále rozšiřuje a
vylepšuje. Město třídí všechny zákonem stanovené komodity odpadu některým z možných způsobů.
K výpočtu indikátoru plnění cíle byla vzata produkce odpadu města za rok 2015, tj. poslední rok období
posuzovaného v tomto POH, údaje o sběru papíru ze školy a údaje o sběru kovů a papíru od občanů města
z výkupen.
K výpočtu byly použity následující zdroje:
- evidence odpadů města Štramberk za rok 2015,
- evidence zpětného odběru města Štramberk za rok 2015,
- evidence sběru papíru a kovů z výkupen a papíru ze školy,
- Metodika MŽP pro zpracování POH obcí (Ing. Pavel Novák a kol., 2015)
- Stanovení jednotných základních indikátorů OH pro obce, KÚ MSK.
Pro zjištění podílu vytříděných využitelných odpadů byl použit dvojí výpočet:
1) Do podílu využitelných odpadů bylo započítáno vše, co bylo ve městě vytříděno a nestalo se tak
odpadem uloženým na skládku, včetně použitých výrobků, textilu a bioodpadů. Účinnost separace je
pak podílem skutečně vytříděných využitelných složek odpadu vztažený k potenciálnímu podílu
využitelných a jiných složek obsažených v produkci SKO, které je skládkováno. Výpočet je proveden
podle Metodiky MŽP pro zpracování POH obcí, Ing. Pavel Novák.
2) Do podílu využitelných odpadů byly započítány pouze odděleně vytříděné odpady určené Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje jako jednotný indikátor plnění cíle pro celý kraj, tj. pouze papír,
plast, sklo, kompozitní obaly a kovy. Míra recyklace papíru, plastu, skla a kovu obsažených v SKO je
pak podílem množství těchto skutečně vytříděných složek vztažená k jejich potenciálnímu množství
obsažených v produkci SKO.
Pro určení potenciálního podílu využitelných složek v SKO byla použita certifikovaná „Metodika MŽP pro
zpracování POH obcí“ (Ing. Pavel Novák a kol., 2015) doporučená KÚ MSK.
Položka „Potenciální podíl odpadů v SKO“, která je uvedena v metodice MŽP, byla vypočtena podle
ukazatelů skladby směsného komunálního odpadu (SKO) bez vlivu separace využitelných složek, které byly
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pro sídlištní, smíšenou a venkovskou zástavbu určeny výzkumným projektem VaV SP/2f1/132/08 - Výzkum
vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání. Data byla získána analýzou skladby SKO v
různých typech zástavby a jsou doporučena metodikou pro zpracování POH obcí. Pro město Štramberk byla
vzata procenta určená pro venkovskou zástavbu (podle převažujícího typu zástavby).
Potenciální podíl využitelných odpadů v SKO z metodiky MŽP:

Položka „Shromážděné množství“ je množství odpadu, které bylo vyprodukováno ve městě v roce 2015 jako
odděleně shromážděný využitelný odpad a je uvedeno v hlášení o produkci a nakládání s odpady, u výpočtu
1) také v evidenci zpětného odběru.
Položka „Účinnost separace z SKO“ uvedená v procentech je podílem skutečně vytříděných využitelných
složek dané komodity vztažená k potenciálnímu podílu využitelných a jiných složek obsažených v produkci
SKO z města, které je skládkováno.
1) Výpočet účinnosti separace využitelných složek z SKO
Tabulka č.25 Účinnost separace využitelných složek v roce 2015

Celková účinnost separace využitelných odpadů podle výpočtu č. 1 je ve městě Štramberk na hodnotě 62 %.
(Dle metodiky Ing. Novák, 2015 – započítány všechny vytříděné komodity).
2) Výpočet podílu využitelných odpadů – vybrané komodity
Tabulka č.26 Účinnost separace využitelných složek v roce 2015 – vybrané komodity

Celková účinnost separace využitelných odpadů podle výpočtu č. 2 je ve městě Štramberk na hodnotě 59 %.
(Dle pokynů KÚ MSK a metodiky Ing. Novák, 2015 – započítány vybrané komodity).
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1.3.3.2. Potenciální podíl BRKO v SKO

Cíl: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby
podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
Ve městě je zaveden fungující sběr bioodpadů, které jsou předávány ke zpracování na kompostárnu,
provozovanou oprávněnou osobou. K výpočtu indikátoru plnění cíle byla vzata produkce odpadu města za
rok 2015, tj. poslední rok období posuzovaného v tomto POH.
Výpočet indikátoru byl proveden dle pokynů KÚ MSK (stanovené základní indikátory OH pro obce).
Koeficienty pro přepočet množství BRO ve skládkovaných odpadech byly vzaty z Metodiky MŽP pro
zpracování POH obcí (Ing. Pavel Novák a kol., 2015).
K výpočtu byly použity následující zdroje:
- evidence odpadů města Štramberk za rok 2015,
- údaj o počtu obyvatel města Štramberk v roce 2015,
- Metodika MŽP pro zpracování POH obcí (Ing. Pavel Novák a kol., 2015),
- Stanovení jednotných základních indikátorů pro obce, KÚ MSK.
Jako srovnávací hodnota bylo stanoveno množství vzniklého bioodpadu v roce 1995 = 148 kg/ob a 35 %
z tohoto množství je 51,8 kg/ob.
Tabulka č.27 Účinnost separace BRKO z SKO

V roce 2015 byla produkce skládkovaných odpadů, které obsahují složku BRO, ve městě Štramberk 765,65
tun (SKO + objemný odpad). Z tohoto množství bylo pomocí koeficientů dle soustavy indikátorů vypočteno
potenciální množství biologicky rozložitelné složky ukládané na skládku, což celkem představuje 314,08 tun
v roce 2015, což je 90,28 kg na 1 obyvatele města.
Dle výpočtu město Štramberk plní stanovený cíl pro rok 2020 na 57 %. Množství podílu BRKO ukládaného
na skládky odpadů tak v roce 2015 činilo 61 % hmotnostních z celkového množství BRKO vyprodukovaných
v roce 1995.
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1.3.4

Předcházení vzniku odpadů

V kapitole je uvedena rekapitulace množství materiálů a použitých výrobků, které nevstupují do evidence
odpadů města (jsou vytříděny v rámci zpětného odběru).
1.3.4.1

Komunitní kompostárny, kompostovací sila, kompostéry

Město Štramberk neprovozuje komunitní kompostárnu ani kompostování v obecních kompostovacích silech.
Ve městě je předcházeno vzniku bioodpadů pořízením kompostérů do domácností. V hodnoceném období
bylo občanům poskytnuto 230 ks kompostérů o objemu 0,9 m3, celkový objem kompostérů, který měli
občané ke konci roku 2015 k dispozici, byl na hodnotě 207 m3.
1.3.4.2

Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení

Tabulka č.28 Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení (2014 – 2015)

Zdroj: Město Štramberk – Evidence kolektivních systémů
Graf č. 14

Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení (2014 – 2015)

Zpětný odběr použitých výrobků – elektrozařízení není zahrnut do evidence odpadů – nejedná se o odpady.
Město má smlouvy o předání použitých výrobků s kolektivními systémy ASEKOL, a.s. (elektrická a
elektronická zařízení jako televizory, rádia, počítače a ostatní elektrozařízení) od roku 2014 (první svoz
v roce 2015) a ELEKTROWIN, a.s. (elektrická zařízení jako lednice, mrazáky, mikrovlnné trouby, vysavače
atd.) od roku 2013 (první svoz v roce 2014).
V roce 2015 bylo množství evidovaného elektrozařízení 3,9 tun. Oba kolektivní systémy umístily pro sběr do
města 2 E-domky (ocelové přístřešky). Dále jsou ve městě umístěny malé červené kontejnery systému
ELEKTROWIN a jeden vnitřní box na MěÚ.
Dále má město smlouvu s kolektivním systémem EKOLAMP s.r.o. pro sběr osvětlovacích zařízení. Nádoby
na sběr jsou na MěÚ a ve sběrném místě u technické správy, svoz zatím nebyl realizován.
Odkaz na registr míst zpětného odběru elektrozařízení: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
Odkaz na registr sběrných míst na webových stránkách ELEKTROWIN: http://www.elektrowin.cz/cs/obce-asberne-dvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html
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1.3.4.3

Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Město má uzavřenou smlouvu na odběr použitých baterií a akumulátorů s kolektivním systémem EcoBat
s.r.o. Množství vysbíraných baterií je v posledních 5 letech stabilní, kolem 0,06 tun ročně. Baterie jsou
sbírána na MěÚ, ve škole a u sběrny elektroodpadu u oddělení technické správy. Z MěÚ jsou baterie
předávány do školy, škola si objednává svoz a dostává za sběr peníze na vybavení školy. Další baterie jsou
sbírány v elektroprodejnách, jiných obchodech, ale toto množství není možné pro evidenci města získat
(původce není znám a je sporný).
Tabulka č.29 Zpětný odběr baterií (2011 – 2015)

Zdroj: Město Štramberk – Evidence kolektivních systémů
Graf č. 15

Zpětný odběr baterií (2011 – 2015)

1.3.4.4

Textil a použité oděvy

Město Štramberk má smlouvu se společností TextilEco, a.s. (dříve Revenge, a.s.) na sběr použitých oděvů a
obuvi. Sběr je organizován od roku 2013.
Tabulka č.30 Produkce vytříděných použitých oděvů (2013 – 2015)

Zdroj: Město Štramberk – Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Graf č. 16

Produkce vytříděných použitých oděvů a textilu (2011 – 2015)
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1.3.4.5

Pneumatiky

Povinnost zpětného odběru pneumatik stanovuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38. V dubnu 2016
získal v ČR oprávnění první kolektivní systém zpětného odběru pneumatik. Kolektivní systém provozuje
společnost ELT Management Company (ELTMA), která sdružuje největší výrobce pneumatik a plní zákonné
povinnosti povinných osob, které do systému přistoupí.
ELTMA umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik - tj. místům zpětného odběru, ale
i firmám s vlastním vozovým parkem, bezplatný odběr použitých pneumatik. Občané mohou do těchto míst
zpětného odběru odevzdat zdarma všechny druhy pneumatik, a to zdarma.
Odkaz na seznam míst zpětného odběru pneumatik: https://www.eltma.cz/
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1.3.5

Technická vybavenost obce pro nakládání s odpady

Tabulka č.31 Způsoby shromažďování odpadů v roce 2015

Zdroj: Město Štramberk – evidence sběrných nádob

V tabulce je uveden počet nádob a kontejnerů, které mělo v roce 2015 město k dispozici pro sběr odpadů a použitých výrobků. Dále je vyčíslen celkový objem nádob a
kontejnerů pro jednotlivé komodity a objem přepočítaný na 1 obyvatele města. Kompozitní obaly (nápojové kartony) jsou sbírány společně s plastem. Číselná hodnota u
pytlového sběru znamená celkový počet pytlů svezených s danou komoditou odpadu v roce 2015.
V následujících tabulkách je podrobně uveden stav počtu nádob a frekvence jejich výklopů pro jednotlivé separované komodity odpadu a pro směsný komunální odpad.
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Tabulka č.32 Frekvence výsypu papíru v roce 2015

Zdroj: Město Štramberk – evidence sběrných nádob
Tabulka č.33 Frekvence výsypu plastů v roce 2015

Zdroj: Město Štramberk – evidence sběrných nádob
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Tabulka č.34 Frekvence výsypu směsného skla v roce 2015

Zdroj: Město Štramberk – evidence sběrných nádob
Tabulka č.35 Frekvence výsypu bioodpadů v roce 2015

Zdroj: Město Štramberk – evidence sběrných nádob
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Tabulka č.36 Frekvence výsypu SKO v roce 2015

Zdroj: Město Štramberk – evidence sběrných nádob
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Tabulka č.37 Vysypaný objem nádob, kontejnerů a pytlů u vybraných komodit v roce 2015

V tabulce jsou uvedeny celkové objemy vyprázdněných nádob podle jednotlivých komodit. Z těchto hodnot je
následně vyčíslena dosahovaná objemová hmotnost dané komodity. U separovaných odpadů papír, plast a
sklo, u kterých je efektivita sběrné sítě odměňována bonusovou složkou systému EKO-KOM, nebylo
dosahováno hodnoty ve stanovených mezích u žádné z komodit sběru (papír 25 – 70 kg/m3, plast 16 – 35
kg/m3, sklo 100 – 260 kg/m3), i když u papíru a plastu těsně pod stanovenou hranicí. Prakticky to znamená,
že v době výklopu nejsou nádoby se sklem zcela zaplněny.
Tabulka č.38 EKO-KOM a.s. – bonusové složky odměny - efektivita využití sběrné sítě

Zdroj: EKO-KOM, a.s.
Tabulka č.39 Měrné ukazatele vybavenosti nádobami ve městě v roce 2015

Z hlediska dostupnosti sběrné sítě, jsou všechny separované komodity, na které se vztahuje bonusová
složka zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě (papír, plast, sklo), nad hodnotou kritérií stanovených
společností EKO-KOM,a.s. = hustota sběrné sítě ve městě je dostatečná.
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Tabulka č.40 EKO-KOM a.s. – bonusové složky odměny - zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

1.3.6

Analýza nákladů a příjmů na odpadové hospodářství obce

Tabulka č.41 Náklady a příjmy na OH obce

Zdroj: Město Štramberk
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Z hlediska celkového hospodaření v odpadovém hospodářství města Štramberk město doplácelo v
jednotlivých letech částkou 193 – 778 tisíc Kč. Nejnižší náklady ve sledovaném období byly v roce 2011 a
činily 2 426 tis. Kč. Nárůst nákladů v následujících letech byl způsoben zavedeném sběru bioodpadu,
zvýšením nákladů na administrativu a nárůstem nákladů na komunální a tříděný odpad.
Graf č. 17

Celkové náklady na odpadové hospodářství (2011 – 2015)

Z hlediska celkového podílu jsou náklady na tvořeny dvěma nejvýznačnějšími položkami a to náklady na
komunální odpad a náklady na separovaný odpad, které tvořily v roce 2015 82 % celkových nákladů.
Graf č. 18

Náklady na jednotlivé skupiny odpadového hospodářství města (2011 – 2015)

Z hlediska měrných nákladů je zaznamenán růst u směsného komunálního odpadu, tedy produkce odpadu
klesá, ale náklady na jeho odstranění rostou. U separovaného odpadu v meziročním srovnání roste jeho
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produkce, což se projevuje v růstu nákladů na tuto skupinu OH. U bioodpadů se náklady pohybují okolo 90
tis. Kč ročně, jeho produkce v roce 2015 poklesla o 43 tun.
Graf č. 19

Vývoj příjmů v odpadovém hospodářství (2011 – 2015)

Příjmy OH jsou tvořeny téměř z 90% příjmem z poplatku od občanů a podnikatelů, a příjmem od
autorizovaných společností.

Výběr poplatku od obyvatel města byl v roce 2015 nejnižší za sledované období, přitom počet obyvatel v
tomto roce byl za sledované období nejvyšší. Důvodem byl přechod na informační systém VERA, kdy bylo
zjištěno, že někteří poplatníci jsou trvale v zahraničí a jsou dle platné OZV města o místních poplatcích od
poplatku za odpad osvobozeni.
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1.3.7

Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí plánu
odpadového hospodářství kraje

Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
kraje se provádí porovnáním cílů POH kraje se stavem odpadového hospodářství obce k posuzovanému
roku (2015).
Do srovnání byly vybrány ty cíle Moravskoslezského kraje, u kterých je přímá nebo nepřímá souvislost
s odpadovým hospodářstvím obce, tzn. relevantní cíle týkající se obcí. U některých cílů byl indikátor (číselná
hodnota) stanoven pro zpracovatele odpadu, nikoliv pro původce odpadu (obec) – v takovém případě je ve
vyhodnocení uvedeno, že se číselná hodnota netýká obce.
U některých témat není uveden cíl (např. u bodu č. 3.3.1.2. Živnostenské odpady), proto jsou vloženy také
zásady, které jsou v POH MSK u jednotlivých témat uvedeny.
Pokud je cíl POH kraje v OH obce plněn, je ve sloupci „Soulad OH obce s cíly POH MSK" uvedeno „ANO",
pokud není k uvedenému roku 2015 plněn, je uvedeno „NE“. Následuje vysvětlení – stručný popis
plnění/neplnění cílů.
V další části POH (závazná část) jsou pak navrženy cíle a opatření k dosažení cílů pro obec. Tyto cíle jsou
v souladu s cíly POH kraje.
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Tabulka č.42 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.1. – Strategické cíle a zásady odpadového hospodářství kraje
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Tabulka č.43 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.1. – Komunální odpady
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Tabulka č.44 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.2 – Živnostenské odpady
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Tabulka č.45 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.3 – Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
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Tabulka č.46 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.4 – Stavební a demoliční odpady
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Tabulka č.47 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.5. – Nebezpečné odpady
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Tabulka č.48 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.6.1 – Obaly a obalové odpady

47

Plán odpadového hospodářství města Štramberk

Tabulka č.49 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.6.2 – Odpadní elektrická a elektronická zařízení

Tabulka č.50 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.6.3 – Odpadní baterie a akumulátory
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Tabulka č.51 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.6.4 – Vozidla s ukončenou životností (autovraky)

Tabulka č.52 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.6.5 – Odpadní pneumatiky
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Tabulka č.53 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.7 – Kaly z ČOV

Tabulka č.54 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.8 – Odpadní oleje

Tabulka č.55 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.1.9 – Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
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Tabulka č.56 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.2.3 – Odpady s obsahem azbestu

Tabulka č.57 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.3.1 – Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
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Tabulka č.58 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.3.3.2 – Odpady železných a neželezných kovů

Tabulka č.59 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.4. – Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
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Tabulka č.60 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.6 – Opatření omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž majitel není znám nebo zanikl
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Tabulka č.61 Vyhodnocení cíle POH kraje č. 3.7 – Program předcházení vzniku odpadů
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1.3.8

Slabá místa systému OH města

Číslo Slabé místo v OH města
1.

Popis

Indikátor

Opatření
v POH obce
Snížit maximální množství Potenciální podíl skládkovaných BRO Snížit maximální množství 3.1.A až 3.1.D
BRKO ukládaných na je ve městě 314 tun za rok 2015, tj. BRKO ukládaných na skládky na
skládky.
90,28 kg/ob. Na skládku je ukládáno 35 % hmotnostních v roce 2020.
61 % BRKO. To znamená, že město
pro rok 2015 plnilo cíl na 57 %.

Poznámka
Produkce SKO je ve městě 212 kg/1 občana
města. Bez snížení množství SKO (při
výpočtu BRKO z množství SKO, nikoliv
skutečně vytříděného BRKO) nelze %
ukládání BRKO na skládku snížit.
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2. ZÁVAZNÁ ČÁST
Závazná část POH obce obsahuje návrh cílů obce a návrh opatření k dosažení těchto cílů. Cíle jsou
navrženy v souladu s POH kraje. V případě, že je pro obec navržena číselná cílová hodnota, je u cíle uveden
tzv. indikátor – číselný ukazatel splnění cíle v daném roce.
Z důvodu jednoznačné identifikace trendů v produkci odpadů a nakládání s nimi na území
Moravskoslezského kraje, přistoupil krajský úřad ke sjednocení základních indikátorů, jejichž každoroční
vyhodnocování bude povinností města. Tyto indikátory jsou pak shrnuty přehledně na konci závazné části
POH obce – kapitola č. 2.5.
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2.1 Prioritní toky odpadů
2.1.1

Komunální odpady

Tabulka č.62 Cíl č. 1 – Komunální odpady

Cíl č. 1 – Komunální odpady odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.1 – Komunální odpady.
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2.1.2

Živnostenské odpady

Tabulka č.63 Cíl č. 2 – Živnostenské odpady

Cíl č. 2 – Živnostenské odpady odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.2 – Živnostenské odpady.

2.1.3

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

Tabulka č.64 Cíl č. 3 – Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

Cíl č. 3 – Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady odpovídá krajskému cíli
č. 3.3.1.3 – Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady.
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2.1.4

Stavební a demoliční odpady

Tabulka č.65 Cíl č. 4 – Stavební a demoliční odpady

Cíl č. 4 – Stavební a demoliční odpady odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.4 – Stavební a demoliční odpady.
2.1.5

Nebezpečné odpady

Tabulka č.66 Cíl č. 5 – Nebezpečné odpady

Cíl č. 5 – Nebezpečné odpady odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.5 – Nebezpečné odpady.
2.1.6

Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru

Tabulka č.67 Cíl č. 6 – Obaly a obalové odpady

Cíl č. 6 – Obaly a obalové odpady odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.6.1 – Obaly a obalové odpady.
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Tabulka č.68 Cíl č. 7 – Odpadní elektrická a elektronická zařízení

Cíl č. 7 – Odpadní elektrická a elektronická zařízení odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.6.2 – Odpadní
elektrická a elektronická zařízení.
Tabulka č.69 Cíl č. 8 – Odpadní baterie a akumulátory

Cíl č. 8 – Odpadní baterie a akumulátory odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.6.3 – Odpadní baterie a
akumulátory.
Tabulka č.70 Cíl č. 9 – Vozidla s ukončenou životností (autovraky)

Cíl č. 9 – Vozidla s ukončenou životností (autovraky) odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.6.4 – Vozidla
s ukončenou životností (autovraky).
Tabulka č.71 Cíl č. 10 – Odpadní pneumatiky

Cíl č. 10 – Odpadní pneumatiky odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.6.5 – Odpadní pneumatiky
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2.1.7

Kaly z ČOV

Tabulka č.72 Cíl č. 11 – Kaly z ČOV

Cíl č. 11 – Kaly z ČOV odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.7 – Kaly z ČOV
2.1.8

Odpadní oleje

Tabulka č.73 Cíl č. 12 – Odpadní oleje

Cíl č. 12 – Odpadní oleje odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.8 – Odpadní oleje
2.1.9

Odpady ze zdravotnické a veterinární péče

Tabulka č.74 Cíl č. 13 – Odpady ze zdravotnické a veterinární péče

Cíl č. 13 – Odpady ze zdravotnické a veterinární péče odpovídá krajskému cíli č. 3.3.1.9 – Odpady ze
zdravotnické a veterinární péče.
2.1.10 Odpady s obsahem azbestu
Tabulka č.75 Cíl č. 14 – Odpady s obsahem azbestu

Cíl č. 14 – Odpady s obsahem azbestu odpovídá krajskému cíli č. 3.3.2.3 – Odpady s obsahem azbestu.

61

Plán odpadového hospodářství města Štramberk

2.1.11 Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní
a stravoven
Tabulka č.76 Cíl č. 15 – Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a
stravoven

Cíl č. 15 – Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
odpovídá krajskému cíli č. 3.3.3.1 – Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady
z kuchyní a stravoven.
2.1.12 Odpady železných a neželezných kovů
Tabulka č.77 Cíl č. 16 – Odpady železných a neželezných kovů

Cíl č. 16 – Odpady železných a neželezných kovů odpovídá krajskému cíli č. 3.3.3.2 – Odpady železných a
neželezných kovů.
2.2 Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Tabulka č.78 Cíl č. 17 – Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

Cíl č. 17 – Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady odpovídá krajskému cíli č. 3.4. – Zásady
pro vytváření sítě zařízení pro nakládání s odpady.
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2.3 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání
s odpady, jejichž majitel není znám nebo zanikl
Tabulka č.79 Cíl č. 18 – Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění
nakládání s odpady, jejichž majitel není znám nebo zanikl

Cíl č. 18 – Opatření k omezení odkládání odpadu mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady,
jejichž vlastník není znám nebo zanikl odpovídá krajskému cíli č. 3.6 – Opatření k omezení odkládání
odpadu mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
2.4 Předcházení vzniku odpadů
Tabulka č.80 Cíl č. 19 – Předcházení vzniku odpadů

Cíl č. 19 – Předcházení vzniku odpadů odpovídá krajskému cíli č. 3.7 – Program předcházení vzniku
odpadů.
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2.5 Základní indikátory OH obce
Z důvodu jednoznačné identifikace trendů v produkci odpadů a nakládání s nimi na území
Moravskoslezského kraje, přistoupil krajský úřad ke sjednocení základních indikátorů, jejichž každoroční
vyhodnocování bude povinností obce. Tyto indikátory byly zapracovány do cílů v závazné části POH a zde
jsou uvedeny v přehledné tabulce:
Tabulka č.81 Přehled základních indikátorů odpadového hospodářství obce
Číslo
indikátoru
1
2

3
4
5
6
7
8

Vyjádření
indikátoru

Název indikátoru
Míra recyklace papíru, skla,
plastů a kovů obsažených v KO
Množství BRKO ukládaného na
skládky na občana

Požadovaná
hodnota

%

50 % k roku 2020

59 %

1.1

t/rok
t/rok

Snižovat produkci

3,7 t/rok ↓

5.1

t/rok

Snižovat produkci

1 081 t/rok ↓

1.4

kg/ob/rok
t/rok

Snižovat produkci
Snižovat produkci

211,7 kg/ob/rok ↓
736,3 t/rok ↓

1.2
1.2

%

Celková produkce odpadů
Produkce odpadů kategorie
nebezpečný odpad
Produkce odpadů kategorie
ostatní odpad
Produkce SKO na obyvatele
Produkce SKO

Odpovídající
cíl POH
obce

51,8 kg/ob/rok
90,28 kg/ob/rok
k roku 2020
K roku 2020 35 %
z BRKO
61 %
vyprodukovaného
v roce 1995
Snižovat produkci 1 085 t/rok ↓

kg/ob/rok

Množství BRKO ukládaného na
skládky

Zjištěná hodnota
v roce 2015

3.1

3.1
1.4

Časová řada k bodům 4 až 8:
Rok

2011

Celková produkce odpadů (t/rok)

2012

2013

2014

2015

994,8

986,7

1 056,1

1 152,1

1 085,1

Odpad kategorie NO (t/rok)

4,3

3,7

2,6

5,1

3,7

Odpad kategorie OO (t/rok)

990,5

983,0

1 053,5

1 146,9

1 081,4

SKO kat. č. 200301 (kg/ob)

199,6

197,5

209,8

220,5

211,7

SKO kat. č. 200301 (t/rok)

688,9

685,2

721,4

766,4

736,3

Upřesnění k jednotlivým indikátorům:
1. Indikátor slouží k určení míry vytřídění výše uvedených odpadů ve srovnání s jejich celkovou produkcí
(vytříděných i obsažených v SKO). Čím je procento vyšší, tím menší část je obsažena v SKO.
Zdrojem dat pro výpočet indikátoru je množství vytříděných odpadů: papíru, kovů, skla a plastů (pouze tyto
komodity). Do výpočtu se zahrnují všechny toky odpadů z kontejnerů, sběrných dvorů, škol, výkupen
druhotných surovin a dalších. Tyto odpady pochází od občanů a z činností města a jsou evidovány v rámci
evidence města. Množství SKO vychází z evidence odpadů. Dalším zdrojem informací je skladba směsných
komunálních odpadů, která vychází z „Metodického návodu pro zpracování plánu odpadového hospodářství
obce“ zpracovaného v prosinci 2015 společností Ing. Pavel Novák, s.r.o. (příloha č. 3).
Výpočet indikátoru je proveden v kapitole 1.3.3.1 tohoto POH (analytická část).
2. Indikátor slouží k určení podílu BRKO ukládaného na skládky. Zdrojem dat pro výpočet množství odpadů
ukládaných na skládku je evidence odpadů a data z evidence obyvatel. Výpočet bude prováděn dle
„Metodického návodu pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce“ (příloha č. 3). Pro potřeby
výpočtu je stanoveno, že ve srovnávacím roce 1995 bylo na skládkách uloženo 148 kg BRKO na 1
obyvatele, 35% z tohoto množství je 51,8 kg/ob.
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Do BRKO jsou počítána množství odpadů z Katalogu odpadů přepočtené jednotlivými koeficienty na BRKO.
Provede se součet všech číselných hodnot množství odpadu pro jednotlivé druhy odpadů: 200101, 200108,
200110, 200111, 200138, 200201, 200301, 200302, 200307, u kterých byl vykázán kód skládkování, tj. kódy
XD1, XD5 nebo XD12. Provede se přepočet na BRKO. V dalším kroku se provede přepočet na občana.
Výpočet indikátoru je proveden v kapitole 1.3.3.2 tohoto POH (analytická část).
3. Indikátor slouží k určení podílu BRKO ukládaného na skládky. Zdrojem dat pro výpočet indikátoru je
evidence odpadů. Dalším zdrojem informací je skladba směsných komunálních odpadů, která vychází
z „Metodického návodu pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce“ (příloha č. 3). Postup výpočtu
stanovil dokument „Matematické vyjádření soustavy indikátorů“ z roku 2015, který bývá každý rok
aktualizován. V současné době je způsob výpočtu stanoven následovně:

Výpočet indikátoru je proveden v kapitole 1.3.3.2 tohoto POH (analytická část).
4 - 6. Indikátor nemá stanovenu konkrétní cílovou hodnotu. Jedná se pouze o sledovanou hodnotu celkové
produkce odpadů, produkce odpadů kategorie nebezpečný odpad a produkce odpadů ostatní odpad
v letech. Uvádí se v t/rok.
7 - 8. Směsný komunální odpad je největší složkou všech komunálních odpadů z obcí. Tvoří v současné
době 50 % všech odpadů a obsahuje i tříditelné a využitelné frakce. Sledování jeho tvorby v letech je
základním parametrem pro hodnocení odpadového hospodářství obce/města. Zdrojem dat pro výpočty je
evidence odpadů a evidence obyvatel. Sleduje se v t/rok, kg/ob/rok. Není stanovena cílová hodnota. Cílem je
snižovat produkci.
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3. SMĚRNÁ ČÁST
Směrná část obsahuje návrh a popis konkrétního postupu realizace jednotlivých opatření, která byla
stanovena v závazné části POH obce, včetně předpokládaných termínů realizace a odpovědnosti za
provedení jednotlivých opatření. Termíny navazují na požadavky POH kraje. Technický popis obsahuje
výčet činností, které by měly být v rámci daného opatření realizovány. Omezujícími podmínkami pro
realizaci opatření jsou dodržení legislativy a závazné části POH kraje.
Směrná část POH je sestavena podle „opatření“, která jsou v některých případech společná pro více cílů.
Čísla a názvy cílů obce jsou u každého opatření vypsány.
3.1 Popis jednotlivých opatření POH obce
3.1.1
Číslo a název
opatření

Příslušné cíle POH
obce

Informování a vzdělávání veřejnosti
1.1.F, 2.1.D, 3.1.C, 5.2.A, 6.1.B, 7.1.B, 8.1.B, 9.1.B, 10.1.A, 11.1.A, 12.1.A,
13.1.A, 14.1.A, 15.1.A, 16.1.A, 17.1.B, 18.1.A, 19.1.B
Informovat veřejnost o
− odděleném třídění využitelných složek KO,
− právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do systému
OH obce o způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů,
− odděleném třídění BRKO a zelených zbytků, a o způsobech jejich
zpracování vč. domácího kompostování,
− nutnosti odkládat NO na místa k tomu určená a o správném způsobu
nakládání s NO,
− odděleném třídění obalové složky KO,
− odděleném třídění elektrických a elektronických zařízení,
− odděleném třídění baterií a akumulátorů,
− systému sběru autovraků,
− odděleném sběru a síti míst zpětného odběru pneumatik,
− správném odstraňování léčiv, chemických prostředků a jiných odpadů
tak, aby tyto odpady nebyly odstraňovány prostřednictvím kanalizační
sítě,
− odděleném sběru odpadních olejů,
− odděleném sběru odpadů ze zdravotnické a veterinární péče,
− správném nakládání s odpady s obsahem azbestu,
− odděleném sběru odpadních jedlých olejů a tuků z domácností,
− o odděleném sběru odpadů železných a neželezných kovů,
− síti zařízení pro nakládání s odpady na území města,
− správném nakládání s odpady a zásadách ochrany životního prostředí,
− předcházení vzniku odpadu,
všemi dostupnými prostředky.
1.1 Do roku 2020 zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a
recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, případně od fyzických a právnických osob
zapojených do systému obce, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům
z domácností, na:
• 48 % hmotnostních do roku 2018
• 50 % hmotnostních do roku 2020
2.1 Podporovat zapojení právnických a fyzických osob oprávněným k
podnikání a produkující odpad podobný komunálnímu do obecního systému
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Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

nakládání s KO.
3.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35
% hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
5.2 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na
lidské zdraví a životní prostředí.
6.1 Podporovat oddělený sběr obalů jako složky KO min. z materiálů papír,
plast, sklo, kovy, dřevo.
7.1 Podporovat systém zpětného odběru elektrických a elektronických
zařízení.
8.1 Podporovat systém zpětného odběru baterií a akumulátorů
9.1 Podporovat systém sběru autovraků.
10.1 Podporovat systém sběru odpadních pneumatik.
11.1. Informovat veřejnost o způsobu odstraňování léčiv, chemických
prostředků a jiných odpadů mimo kanalizační sítě.
12.1. Podporovat systém sběru odpadních olejů od občanů a podnikatelů
zapojených do systému OH města.
13.1 Podporovat systém sběru odpadů ze zdravotnické a veterinární péče.
14.1. Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s
obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí
15.1. Podporovat správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z
kuchyní a stravoven.
16.1 Podporovat systém sběru a výkupu odpadů železných a neželezných
kovů.
17.1. Udržovat a rozvíjet komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k
nakládání s odpady na území města.
18.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
19.1 Informovat občany o předcházení vzniku odpadů všemi dostupnými
prostředky.
Informovat veřejnost o předcházení vzniku odpadů a správném nakládání se
vznikajícími odpady všemi dostupnými prostředky.
Některé formy informování veřejnosti:
− Informovat v místním tisku, pomocí letáků apod.
− Informovat na webových stránkách města, příp. jinými online formami.
− Pořádat informační besedy s občany, osvětové kampaně, soutěže a
výstavy, podporovat ekovýchovu.
− Spolupracovat se společností EKO-KOM, a.s. a kolektivními systémy
k podpoře informovanosti veřejnosti.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
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Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce

Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

1.1.G, 3.1.D, 6.1.C, 7.1.C, 8.1.C, 18.1.B, 19.2.A
Podporovat environmentální výchovu dětí a mládeže ve školách a ve
volnočasových zařízeních.
1.1 Do roku 2020 zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a
recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, případně od fyzických a právnických osob
zapojených do systému obce, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům
z domácností, na:
• 48 % hmotnostních do roku 2018
• 50 % hmotnostních do roku 2020
3.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35
% hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
6.1 Podporovat oddělený sběr obalů min. z materiálů papír, plast, sklo, kovy,
dřevo.
7.1 Podporovat systém zpětného odběru elektrických a elektronických
zařízení.
8.1 Podporovat systém zpětného odběru baterií a akumulátorů
18.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená
19.2 Podporovat environmentální výchovu dětí a mládeže ve školách a ve
volnočasových zařízeních ve městě.
Provádět environmentální výchovu dětí a mládeže ve školách a ve
volnočasových aktivitách, nebo tuto činnost podporovat.
Spolupracovat se společností EKO-KOM, a.s. a kolektivními systémy
k podpoře environmentální výchovy dětí a mládeže.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
19.1.A Provozovat volně přístupnou online databázi informací o předcházení
vzniku odpadů - zpětný odběr, sběr použitých výrobků, domácí kompostování.
19.1 Informovat občany o předcházení vzniku odpadů všemi dostupnými
prostředky.
Na webových stránkách města provozovat databázi informací o předcházení
vzniku odpadů.
Zveřejňovat aktuální informace o zpětném odběru výrobků (elektrozařízení,
osvětlovací zařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky).
Zveřejňovat informace o nakládání a využití zpětně odebraných a použitých
výrobků tak, aby veřejnost byla motivována k jejich sběru.
Zveřejňovat aktuální informace o sběru použitých výrobků (oděvy a obuv).
Zveřejňovat informace o domácím kompostování, využití kompostu jako
organického hnojiva – vracení živin do půdy.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
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3.1.2
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce

Indikátor
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce

Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

Separace využitelných složek komunálního odpadu
1.1.A Zachovat a rozvíjet samostatný sběr využitelných odpadů z komunálních
odpadů v co možná nejvyšší kvalitě sbíraných odpadů.
1.1 Do roku 2020 zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a
recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, případně od fyzických a právnických osob
zapojených do systému obce, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům
z domácností, na:
• 48 % hmotnostních do roku 2018
• 50 % hmotnostních do roku 2020
Zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému využití a recyklaci odpadů na
50 % hmotnostních do roku 2020.
V roce 2015 byla vytříděnost využitelných určených složek komunálního
odpadu ve městě 45 % hmotnostních. Cílem je v roce 2019 vytřídit min. 50 %
hmotnostních.
Využitelnými složkami KO se pro účely tohoto indikátoru rozumí tyto odpady
ve skupinách odpadů 15 a 20 zahrnuté v produkci města:
- papír + kompozitní obaly,
- plast,
- sklo,
- kovy.
Indikátor je uveden v % a jako podklad jsou vzaty údaje z evidence odpadů
města a údaje o složení SKO z metodiky pro zpracování POH.
Informace o způsobu výpočtu tohoto indikátoru je uvedena v kapitole č. 3.2
tohoto POH (směrná část).
do roku 2020
Oddělení životního prostředí
1.1.B V produkci města uplatnit také odděleně vytříděný využitelný odpad od
občanů města, jehož sběr je prováděn ve školách, příspěvkových
organizacích města, dobrovolnými spolky a ve výkupnách.
1.1 Do roku 2020 zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a
recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, případně od fyzických a právnických osob
zapojených do systému obce, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům
z domácností, na:
• 48 % hmotnostních do roku 2018
• 50 % hmotnostních do roku 2020
Do systému města zapojit a evidovat veškerý využitelný odpad a použité
výrobky, které vznikají od občanů města a jejichž sběr je prováděn ve školách,
příspěvkových organizacích města, dobrovolných spolcích a výkupnách.
do roku 2020
Oddělení životního prostředí
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Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce

Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce

Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce

Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

1.1.C Dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tj. přednostně nabízet odpady
k recyklaci, poté k jinému využití a v případě, že odpady není možné
prokazatelně využít, předávat je k odstranění.
1.1 Do roku 2020 zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a
recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, případně od fyzických a právnických osob
zapojených do systému obce, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům
z domácností, na:
• 48 % hmotnostních do roku 2018
• 50 % hmotnostních do roku 2020
Nakládat s využitelnými odpady a s použitými výrobky v souladu s hierarchií
nakládání s odpady: předcházení vzniku odpadu, materiálová recyklace, jiné
využití, odstranění. Hierarchie nakládání s odpady je zakotvena v přímo
použitelném předpisu ES a implementována do národní legislativy.
do roku 2020
Oddělení životního prostředí
1.1.D Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními
odpady a jeho kapacitní možnosti, a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
1.1 Do roku 2020 zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a
recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, případně od fyzických a právnických osob
zapojených do systému obce, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům
z domácností, na:
• 48 % hmotnostních do roku 2018
• 50 % hmotnostních do roku 2020
Podle potřeby, nejméně 1 x ročně, vyhodnotit plnění cíle o nakládání s KO.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
1.1.E Aktualizovat OZV města o systému odpadového hospodářství při každé
změně v odděleném sběru využitelného odpadu.
1.1 Do roku 2020 zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a
recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, případně od fyzických a právnických osob
zapojených do systému obce, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům
z domácností, na:
• 48 % hmotnostních do roku 2018
• 50 % hmotnostních do roku 2020
OZV města o systému odpadového hospodářství aktualizovat při každé
změně v systému OH města nebo při změně související legislativy. O
změnách v OZV informovat občany všemi dostupnými prostředky.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
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3.1.3
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Indikátor
Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

Směsný komunální odpad
1.2.A Pokud bude v kraji (nebo v dostupné vzdálenosti) vybudováno nebo zde
bude uvažováno o vybudování zařízení k energetickému využití SKO, zahájit
jednání s tímto subjektem.
1.2 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek,
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky
využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
Opatření se vztahuje k plnění celorepublikového cíle, kdy od roku 2024
nebude možné na skládky odpadů ukládat neupravený SKO. V současné
době neexistuje v Moravskoslezském kraji žádné zařízení, ve kterém by bylo
možné energeticky využívat zbytkový SKO.
Pokud by bylo v dostupné vzdálenosti vybudováno zařízení k energetickému
využívání SKO, zahájit jednání s tímto subjektem.
není stanoven
Oddělení životního prostředí
1.2.B Pokud bude uvažováno o odvozu SKO k energetickému využití do
vzdálenějšího externího zařízení, vybudovat v katastrálním území města
překladiště odpadů nebo navázat spolupráci s externím provozovatelem
překladiště.
1.2 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek,
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky
využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
Opatření se vztahuje k plnění celorepublikového cíle, kdy od roku 2024
nebude možné na skládky odpadů ukládat neupravený SKO. V současné
době neexistuje v Moravskoslezském kraji žádné zařízení, ve kterém by bylo
možné energeticky využívat zbytkový SKO.
Pokud by bylo uvažováno o odvozu SKO do vzdálenějšího zařízení
k energetickému využívání odpadu, uvažovat o vybudování překladiště SKO
nebo zahájit jednání s externím provozovatelem překladiště.
není stanoven
Oddělení životního prostředí
1.3.A Snižovat produkci směsného komunálního odpadu rozšiřováním
odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky
rozložitelných odpadů.
1.3 Snižovat produkci směsných komunálních odpadů.
Cílová hodnota není stanovena. Indikátor se vyjadřuje v t/rok a v kg/ob.
Snižovat produkci SKO rozšiřováním odděleného sběru využitelných složek
komunálních odpadů, vč. biologicky rozložitelných odpadů.
není stanoven
Oddělení životního prostředí

71

Plán odpadového hospodářství města Štramberk

3.1.1 Množství produkce odpadu
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Indikátor
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Indikátor
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

1.4.A Snižovat celkovou produkci odpadů předcházením vzniku odpadů.
1.4 Snižovat celkovou produkci odpadů.
Cílová hodnota není stanovena. Indikátor se vyjadřuje v t/rok.
Snižovat celkovou produkci odpadů předcházením vzniku odpadů. Pro potřeby
identifikace trendů v odpadovém hospodářství Moravskoslezského kraje
přistoupil krajský úřad k určení toho indikátoru. Povinností obcí bude
každoročně vyhodnocovat množství produkce odpadů vyjádřené v t/rok
s porovnáním s předešlým rokem.
není stanoven
Oddělení životního prostředí
1.5.A Snižovat produkci odpadů kategorie ostatní odpad předcházením vzniku
odpadů.
1.5 Snižovat produkci odpadů kategorie ostatní odpad.
Cílová hodnota není stanovena. Indikátor se vyjadřuje v t/rok.
Snižovat produkci odpadů kategorie ostatní odpad předcházením vzniku
odpadů. Pro potřeby identifikace trendů v odpadovém hospodářství
Moravskoslezského kraje přistoupil krajský úřad k určení toho indikátoru.
Povinností obcí bude každoročně vyhodnocovat množství produkce odpadů
kategorie ostatní odpad vyjádřené v t/rok s porovnáním s předešlým rokem.
není stanoven
Oddělení životního prostředí
1.6.A Snižovat množství odpadů ukládaných na skládky předcházením vzniku
odpadů a podporou separace využitelných odpadů.
1.6 Snižovat množství odpadů ukládaných na skládky
Snižovat množství odpadů ukládaných na skládky předcházením vzniku
odpadů a podporou separace využitelných odpadů. Množství odpadů
ukládaných na skládky by mělo klesat. Ukládání odpadů na skládky, tedy
odstraňování odpadů, je v hierarchii až poslední možností nakládání s odpady,
poté co nelze předejít vzniku odpadu nebo poté co odpad nelze žádným
způsobem využít.
není stanoven
Oddělení životního prostředí
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3.1.2
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
3.1.3
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce

Živnostenské odpady
2.1.A Rozvíjet i nadále spolupráci s právnickými a fyzickými osobami
oprávněnými k podnikání zapojenými do systému OH města.
2.1 Podporovat zapojení právnických a fyzických osob oprávněným k
podnikání a produkující odpad podobný komunálnímu do obecního systému
nakládání s KO.
Opatření se týká celorepublikového cíle o zapojení právnických a fyzických
osob oprávněných k podnikání produkujících odpad podobný komunálnímu do
obecního systému nakládání s odpady.
I nadále rozvíjet spolupráci s podnikateli na území města.
není stanoven
Oddělení životního prostředí
2.1.B Při nakládání s KO od zapojených právnických a fyzických osob
oprávněných k podnikání uplatňovat zásady pro nakládání s KO v souladu s
hierarchií pro nakládání s odpady.
2.1 Podporovat zapojení právnických a fyzických osob oprávněným k
podnikání a produkující odpad podobný komunálnímu do obecního systému
nakládání s KO.
Od zapojených podnikatelů do systému OH města vyžadovat dodržování
zásad pro nakládání s odpady v souladu s hierarchií pro nakládání s odpady,
tj. nakládání s odpady v pořadí: předcházení vzniku odpadů, materiálová
recyklace odpadů, energetické využití odpadů, odstraňování odpadů.
není stanoven
Oddělení životního prostředí
2.1.C Průběžně vyhodnocovat systém obce pro nakládání s komunálními
odpady v souvislosti se zapojením právnických a fyzických osob oprávněných
k podnikání do obecního systému OH.
2.1 Podporovat zapojení právnických a fyzických osob oprávněným k
podnikání a produkující odpad podobný komunálnímu do obecního systému
nakládání s KO.
V souvislosti se zapojením podnikatelů do systému OH města vyhodnocovat
systém OH města z hlediska provozního a ekonomického.
není stanoven
Oddělení životního prostředí
Biologicky rozložitelné odpady
3.1.A Provozovat zavedený systém odděleného sběru BRKO ve městě a i
nadále jej rozvíjet.
3.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35
% hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
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Indikátor
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
3.1.4
Číslo a název
opatření

Příslušné cíle POH
obce

Snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky na 35 %
hmotnostních v roce 2020. Indikátor se vyjadřuje v % a v kg/ob.
Celorepublikovým cílem je snížit do roku 2020 maximální množství BRKO
ukládaných na skládky na 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO
vyprodukovaných v roce 1995. Srovnávací hladina byla stanovena
legislativně, po přepočtu vychází pro splnění cíle v roce 2020 hodnota
ukládaných BRKO na skládku na max. 51,5 kg na 1 obyvatele.
Město má zaveden fungující systém sběru bioodpadů od občanů. Z výpočtu
potenciálního množství skládkovaných BRKO vyplývá následující: potenciální
podíl skládkovaných BRO je 314,08 tun za rok 2015, tj. 90,28 kg/ob. Na
skládku je ukládáno 61 % BRO (BRO obsažené v odpadu ukládaného na
skládku). To znamená, že město v roce 2015 plní cíl na 57,05 %.
Informace o způsobu výpočtu tohoto indikátoru je uvedena v kapitole č. 3.2
tohoto POH (směrná část).
I nadále je třeba udržovat a rozvíjet systém sběru BRKO ve městě.
K úspěšnosti snížení množství ukládání BRKO na skládku je třeba snižovat
množství odpadů obsahujících biologickou složku na skládku, což je
především SKO.
do roku 2020
Oddělení životního prostředí
3.1.B Průběžně vyhodnocovat systém třídění BRKO a zelených zbytků
v závislosti na množství produkce SKO.
3.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35
% hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
Podle potřeby, nejméně však 1 x ročně, vyhodnotit plnění cíle o snížení
množství BRKO ukládaného na skládku.
Srovnávat množství produkce SKO také v závislosti na podpoře domácího
kompostování.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
Stavební a demoliční odpady
4.1.A Podporovat využívání veškerých využitelných stavebních a demoličních
odpadů pokud v rámci stavební a demoliční činnosti města vzniknou.
4.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k
opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a
jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou
materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním
odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů
uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a
kamení).
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Indikátor

Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce

Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
3.1.5
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

U stavebních a demoličních odpadů (mimo odpadní zeminu katalog. č. 17 05
04) zvýšit míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace na 70 %
hmotnostních do roku 2020.
Zajistit, aby veškeré využitelné stavební a demoliční odpady, jejichž původcem
je město, byly nejméně v množství 70 % z celkové produkce stavebních a
demoličních odpadů vznikajících při činnosti města předány k opětovnému
použití nebo recyklaci.
V současné době město předává stavební a demoliční odpady (pokud
vzniknou) oprávněné osobě podle zákona o odpadech, která zajišťuje další
nakládání s nimi. Občané jsou informováni o možnosti předání stavebních a
demoličních odpadů oprávněným osobám.
do roku 2020
Oddělení životního prostředí
4.1.B Podporovat používání recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů
splňujících požadované stavební normy jako náhrady za přírodní zdroje v
rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů.
4.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k
opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a
jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou
materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním
odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů
uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a
kamení).
Podporovat používání recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů
splňujících požadované stavební normy jako náhrady za přírodní zdroje v
rámci stavební činnosti města financované z veřejných zdrojů. Vhodné je
uvedení tohoto opatření v projektové dokumentaci staveb.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
Nebezpečné odpady
5.1.A Provozovat sběr NO a i nadále systém sběru NO rozvíjet.
5.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů v SKO a objemném
odpadu.
Provádět i nadále sběr NO od občanů, rozvíjet tento systém. Cílem je vytřídit
co nejvíce NO tak, aby se nestaly složkou SKO nebo objemného odpadu, a
nebyly uloženy na skládku.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
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3.1.6
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
3.1.7
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
3.1.8
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

Obaly a obalové odpady
6.1.A Zachovat a rozvíjet stávající systém třídění KO, včetně jejich obalové
složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.
6.1 Podporovat oddělený sběr obalů jako složky KO min. z materiálů papír,
plast, sklo, kovy, dřevo.
Zachovat a rozvíjet systém sběru využitelné obalové složky KO (obaly
z materiálů papír, plast, sklo, tetrapack, kovy, dřevo). Cílem je odklonit co
nejvíce využitelných obalů mimo SKO. Spolupracovat se společností EKOKOM, a.s.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
Elektrická a elektronická zařízení
7.1.A Zachovat a rozvíjet spolupráci s povinnými osobami v rámci zpětného
odběru elektrických a elektronických zařízení.
7.1 Podporovat systém zpětného odběru elektrických a elektronických
zařízení.
Podporovat systém zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení na
veřejných stanovištích ve městě i jinde. Spolupracovat s povinnými osobami v
rámci zpětného odběru. Cílem je vytřídit co nejvíce elektrozařízení tak, aby se
nestala složkou SKO nebo objemného odpadu.
Odkaz na registr míst zpětného odběru elektrozařízení:
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
Odkaz na registr sběrných míst na webových stránkách ELEKTROWIN:
http://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-zpetnehoodberu.html
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
Baterie a akumulátory
8.1.A Zachovat a rozvíjet spolupráci s povinnými osobami v rámci zpětného
odběru baterií a akumulátorů.
8.1 Podporovat systém zpětného odběru baterií a akumulátorů
Podporovat systém zpětného odběru baterií a akumulátorů na veřejných
místech ve městě i jinde. Spolupracovat s povinnou osobou v rámci zpětného
odběru. Cílem je vytřídit co nejvíce baterií a akumulátorů tak, aby se nestaly
složkou SKO nebo objemného odpadu.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
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3.1.9
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

Autovraky
9.1.A Zveřejňovat seznam sběrných míst autovraků.
9.1 Podporovat systém sběru autovraků.
Podporovat systém sběru autovraků zveřejňováním seznamu míst pro sběr a
zpracování autovraků a informováním veřejnosti. Cílem je, aby veřejnost byla
informována o tom, jak v souladu s legislativou naložit s vozidlem po ukončení
jeho životnosti. Informovat veřejnost o definici pojmu autovrak.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

3.1.10 Pneumatiky
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

10.1.A Informovat veřejnost o odděleném sběru a síti míst zpětného odběru
pneumatik.
10.1 Podporovat systém sběru odpadních pneumatik
Podporovat systém zpětného odběru pneumatik. Cílem je, aby použité
pneumatiky nebyly odkládány mimo místa k tomu určená a aby se nestaly
složkou SKO nebo objemného odpadu.
Odkaz na kolektivní systém s uvedením míst zpětného odběru pneumatik:
https://www.eltma.cz/
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

3.1.11 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

11.1.A Informovat veřejnost o správném odstraňování léčiv, chemických
prostředků a jiných odpadů tak, aby tyto odpady nebyly odstraňovány
prostřednictvím kanalizační sítě.
11.1 Informovat veřejnost o způsobu odstraňování léčiv, chemických
prostředků a jiných odpadů mimo kanalizační sítě.
Informovat veřejnost o nevhodnosti odstraňování odpadů a chemických látek
prostřednictvím kanalizační sítě s důsledky poškození technologie čistírny
odpadních vod a znečišťování vodních toků.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

3.1.12 Odpadní oleje
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce

12.1.B Provozovat sběr odpadních olejů od občanů a příp. podnikatelů
zapojených do systému OH města.
12.1. Podporovat systém sběru odpadních olejů od občanů a podnikatelů
zapojených do systému OH města.
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Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

Provozovat sběr odpadních olejů od občanů a zapojených podnikatelů. Cílem
je vytřídit odpadní olej, který je dále upravován a využíván.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

3.1.13 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

13.1.A Informovat veřejnost o odděleném sběru odpadů ze zdravotnické a
veterinární péče.
13.1. Podporovat systém sběru odpadů ze zdravotnické a veterinární péče.
Provozovat sběr odpadů ze zdravotnické a veterinární péče buď mobilním
způsobem nebo ve sběrném místě. Informovat občany o možnosti odevzdání
prošlých léčiv v lékárnách.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

3.1.14 Odpady s obsahem azbestu
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

14.1.B Provádět kontrolu dodržováním bezpečného nakládání a hygieny práce
při nakládání s azbestem.
14.1. Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s
obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí
Provádět kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce při
nakládání s azbestem. Informovat veřejnost o správném nakládání
s azbestem a negativních účincích azbestu na lidské zdraví. Ve stavebních
řízeních stanovit podmínky nakládání s azbestem, pokud tento odpad vznikne
např. při demoličních pracích nebo rekonstrukcích budov.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

3.1.15 Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady
z kuchyní a stravoven
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

15.1.B Provozovat sběr odpadních jedlých olejů a tuků od občanů a
podnikatelů zapojených do systému OH města.
15.1. Podporovat správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z
kuchyní a stravoven.
Provozovat sběr jedlých olejů a tuků od občanů, v případě zapojení
podnikatelů do systému, také od podnikatelů. Cílem je vytřídit odpadní jedlý
olej a jedlé tuky, které jsou dále upravován a využívány. Cílem je, aby tyto
oleje nebyly likvidovány pomocí veřejné kanalizace.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

78

Plán odpadového hospodářství města Štramberk

3.1.16 Odpady železných a neželezných kovů
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

16.1.B Provozovat sběr odpadů železných a neželezných kovů od občanů a
podnikatelů zapojených do systému OH města.
16.1. Podporovat systém sběru odpadů železných a neželezných kovů.
Provozovat sběr odpadních kovů od občanů a zapojených podnikatelů. Cílem
je vytřídit kovové odpady tak, aby se nestaly složkou SKO nebo objemného
odpadu, a byly předány k využití.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
16.1.C Podporovat rozšiřování počtu míst zpětného odběru použitých výrobků
obsahujících vzácné kovy za účelem získání těchto surovin.
16.1. Podporovat systém sběru odpadů železných a neželezných kovů.
Spolupracovat s kolektivními systémy ve sběru použitých elektrozařízení za
účelem předcházení vzniku odpadu a za účelem separace kovů, které tato
elektrozařízení mohou obsahovat.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

3.1.17 Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

17.1.A Podle potřeby optimalizovat stávající systém sběru a svozu odpadu ve
městě.
17.1. Udržovat a rozvíjet komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k
nakládání s odpady na území města.
Dle potřeby a možností optimalizovat stávající síť zařízení OH. Opatření se
vztahuje k cíli, který se zabývá kvalitou a efektivností zařízení pro nakládání
s odpady, jehož výsledkem by mělo být efektivní nakládání s odpady vedoucí
k plnění nastavení hierarchie nakládání s odpady a ke splnění cílů POH.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

3.1.18 Odkládání odpadů mimo místa k tomu určená, nakládání s odpady, jejichž
vlastník není znám nebo zanikl
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

18.1.C Občanům zajistit možnost ohlásit nelegálně uložené odpady na
veřejných prostranstvích nebo v okolí sběrných hnízd a kontejnerů.
18.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
Využívat informační systém o vzniku černých skládek a nelegálně odložených
odpadech tak, aby mohly být tyto odpady co nejdříve odstraněny. Informovat
veřejnost o systému:
www.zmapujto.cz, aplikace InCity
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Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

18.2.A Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby
pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství včetně aktivit spojených s
odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená.
18.2. Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu
určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby pro
zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství včetně aktivit spojených s
odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená. Opatření se
vztahuje k zajištění odstraňování odpadů z míst, která nejsou určena ke sběru
odpadů a odstraňování černých skládek.
V případě prokázání odložení odpadu mimo místa k tomu určená uložit sankce
dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

3.1.19 Program předcházení vzniku odpadů
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci
Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis
Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

19.1.A Provozovat volně přístupnou databázi informací o předcházení vzniku
odpadů - zpětný odběr, sběr použitých výrobků, domácí kompostování.
19.1 Informovat občany o předcházení vzniku odpadů všemi dostupnými
prostředky.
Informovat občany o předcházení vzniku odpadů – sběru použitých výrobků,
zpětném odběru elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů,
osvětlovacích zařízení, pneumatik.
Informovat občany o způsobech domácího kompostování a využití kompostu –
vracení živin do půdy.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
19.3.A Spolupracovat s kolektivními systémy a dalšími organizacemi v rámci
zpětného odběru a sběru použitých výrobků.
19.3 Podporovat zpětný odběr a sběr použitých výrobků, které nevstupují do
režimu odpadů.
Spolupracovat s kolektivními systémy, charitativními organizacemi apod.
Cílem je vytřídit co nejvíce použitých výrobků tak, aby se nestaly odpadem.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí
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Číslo a název
opatření
Příslušné cíle POH
obce
Technický popis

Harmonogram
realizace
Odpovědnost za
realizaci

19.3.B Použité výrobky evidovat podle skupin nebo odběratelů mimo evidenci
o odpadech.
19.3 Podporovat zpětný odběr a sběr použitých výrobků, které nevstupují do
režimu odpadů.
Evidovat použité výrobky podle skupin nebo podle odběratelů. Vyžadovat od
odběratelů předávání evidence množství odebraných použitých výrobků. Tyto
použité výrobky se nestaly odpadem, byly vytříděny a je možné údaj o jejich
množství započítat do účinnosti třídění odpadů ve městě.
2017 - 2021
Oddělení životního prostředí

3.2 Přehled cílů POH Štramberk
Tabulka č.82 Přehled cílů POH Štramberk
Číslo cíle
Cíl POH obce
POH obce
1.
KOMUNÁLNÍ ODPADY - SEPARACE
1.1
Do roku 2020 zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z
materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně od fyzických a
právnických osob zapojených do systému obce, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z
domácností, na
• 48 % v roce 2018
• 50 % v roce 2020
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
1.2
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a
biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v
souladu s platnou legislativou.
1.3
Snižovat produkci směsných komunálních odpadů
PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
1.4

Snižovat celkovou produkci odpadů

1.5

Snižovat produkci odpadů kategorie ostatní odpad

1.6

Snižovat množství odpadů ukládaných na skládky

2.
2.1

ŽIVNOSTENSKÉ ODPADY
Podporovat zapojení právnických a fyzických osob oprávněným k podnikání a produkující odpad
podobný komunálnímu do obecního systému nakládání s KO.
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ KOMUNÁLNÍ
ODPADY
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak,
aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky
rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru
recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně
zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním
odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu
odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).

3.
3.1

4.
4.1
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5.
5.1
5.2
6.
6.1
7.
7.1
8.
8.1
9.
9.1
10.
10.1
11.
11.1
12.
12.1

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů v SKO a objemném odpadu.
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní
prostředí.
OBALY A OBALOVÉ ODPADY
Podporovat oddělený sběr obalů jako složky KO min. z materiálů papír, plast, sklo, kovy, dřevo.
ODPADNÍ ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ
Podporovat systém zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.
ODPADNÍ BATERIE A AKUMULÁTORY
Podporovat systém zpětného odběru baterií a akumulátorů.
VOZIDLA S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ (AUTOVRAKY)
Podporovat systém sběru autovraků.
ODPADNÍ PNEUMATIKY
Podporovat systém sběru odpadních pneumatik.
KALY Z ČISTÍREN KOMUNÁLNÍCH ODPADNÍCH VOD
Informovat veřejnost o způsobu odstraňování léčiv, chemických prostředků a jiných odpadů mimo
kanalizační sítě.
ODPADNÍ OLEJE
Podporovat systém sběru odpadních olejů od občanů a podnikatelů zapojených do systému OH
města.

13.

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÉ A VETERINÁRNÍ PÉČE

13.1

Podporovat systém sběru odpadů ze zdravotnické a veterinární péče.

14.

ODPADY S OBSAHEM AZBESTU

14.1

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a
životní prostředí.

15.

VEDLEJŠÍ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY Z
KUCHYNÍ A STRAVOVEN

15.1

Podporovat správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven.

16.

ODPADY ŽELEZNÝCH A NEŽELEZNÝCH KOVŮ

16.1

Podporovat systém sběru odpadů železných a neželezných kovů.

17.

ZÁSADY PRO VYTVÁŘENÍ SÍTĚ ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

17.1

Udržovat a rozvíjet komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území
města.

18.

OPATŘENÍ K OMEZENÍ ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ MIMO MÍSTA K TOMU URČENÁ (ČERNÉ
SKLÁDKY, LITTERING) A ZAJIŠTĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, JEJICHŽ MAJITEL NENÍ ZNÁM
ANEBO ZANIKL

18.1
18.2

Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž
vlastník není znám nebo zanikl.

19.

PROGRAM PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

19.1
19.2

Informovat občany o předcházení vzniku odpadů všemi dostupnými prostředky.
Podporovat environmentální výchovu dětí a mládeže ve školách a ve volnočasových zařízeních ve
městě.
Podporovat zpětný odběr a sběr použitých výrobků, které nevstupují do režimu odpadů.

19.3
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Uvedené cíle v sobě již obsahují strategické cíle Moravskoslezského kraje č. 1 – 4.
3.3 Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH obce zpracován.
POH obce byl zpracován na základě platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a
závazné části POH ČR a POH MSK.
POH obce, resp. zejména jeho závazná část, bude aktualizována v případě, že:
• dojde k takové změně legislativy, která vyvolá rozpor POH obce s legislativou (s dopadem na cíle a
na opatření),
• dojde ke změně POH ČR a POH MSK, která vyvolá rozpor s POH obce,
• dojde k výrazným změnám v odpadovém hospodářství obce.
POH města Štramberk je platný ode dne jeho schválení Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Je
zpracován na období 5 let, tj. pro roky 2017 – 2021 včetně. Při zásadní změně podmínek, za kterých byl
POH zpracován, má město povinnost POH aktualizovat, a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek.
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