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I Úvod
Východiskem pro Plán odpadového hospodářství Statutárního města Liberec (dále jen
„POH Města Liberce“) je Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje, jehož závazná
část byla vyhlášená Obecně závaznou vyhláškou Libereckého kraje č. 1/2004 ze dne
16.03.2004 a Plán odpadového hospodářství České republiky včetně závazné části upravené
nařízením vlády č. 173/2003 Sb. Závazná část Plánu odpadového hospodářství České
republiky a závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje jsou závazným
podkladem pro činnost původce v oblasti odpadového hospodářství.
Struktura a obsah POH Města Liberec odpovídá požadavkům zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech“) a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky č. 383/2001 Sb.).
Závazná část stanovuje cíle a opatření k jejich dosažení, která bude Město Liberec jako
původce realizovat k předcházení vzniků odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných
vlastností a k dosažení souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
Libereckého kraje.
V závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje jsou formulovány
cíle a opatření. Ve snaze naplnit požadavek zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, tzn. že
závazná část POH původce má být zpracována v souladu se závaznou částí POH příslušného
kraje, jsou mezi cíle plánu implementovány pouze takové, které odpovídají podmínkám a
možnostem Města Liberec a jejichž naplnění může Město Liberec v rámci svých kompetencí
garantovat nebo ovlivnit použitím vhodných nástrojů řízení odpadového hospodářství nebo
realizací navržených opatření. Přitom se vychází z toho, že závazná část POH Města Liberec
tento soulad se závaznou částí POH Libereckého kraje respektuje z hlediska stanovených
základních principů a trendů, nikoli však jako požadavek na bezpodmínečné převzetí
konkrétních kvantifikovaných cílů.
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II Povinnosti Statutárního města Liberce jako původce odpadů

Statutární město Liberec (dále jen Město Liberec ) podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech je jako původce odpadů povinno:
• odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady,
• odpady, které samo nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí,
• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a
zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje stanovené zákonem o odpadech a prováděcím
právním předpisem,
• zpracovat plán odpadového hospodářství,
• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí.
•

•
•

Dále Město Liberec při nakládání s komunálním odpadem:
může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na jeho katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem,
je povinno určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který
produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky
komunálního odpadu,
může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy; vybírá-li tuto úhradu,
nemůže stanovit poplatek za komunální odpad ani místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Jednotlivé body jsou číslovány tak, navazovaly na opatření uvedené ve směrné části tohoto
dokumentu.
1. Nakládání s komunálním odpady
Číslo cíle
Cíl
Indikátor
Cílová hodnota
Zdroj dat
Opatření
Vazba na POH LK
Odpovědnost
Harmonogram

Číslo cíle
Cíl
Indikátor
Cílová hodnota
Zdroj dat
Opatření

Odpovědnost
Harmonogram

1.1
Zajistit energetické využívání směsného komunálního odpadu
Podíl energeticky využitého spalitelného komunálního odpadu
k celkové produkci směsného komunálního odpadu původce
Minimálně 90% celkové produkce
Evidence a ohlašování odpadů a zařízení
100% obyvatel má nádoby na směsný komunální odpad
Cíl 3.1.2
Původce
Průběžně

1.2
Snížit podíl biologicky rozložitelných složek komunálního
odpadu tj.odpadů ze zeleně v SKO.
Podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů v SKO.
Navýšení množství odevzdaných odpadů ze zeleně od občanů
Evidence a ohlašování odpadů a zařízení
Vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování některých
druhů
biologicky
rozložitelných
odpadů
vznikajících
v domácnostech, mimo směsný odpad; omezovat znečištění
biologicky rozložitelných odpadů jinými odpady (zejména mající
nebezpečné vlastnosti).
Upřednostňovat kompostování biologicky rozložitelných odpadů
s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při
rekultivacích, úpravách zeleně.
Původce
2008
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Číslo cíle
Cíl

Indikátor
Zdroj dat
Opatření

Odpovědnost
Harmonogram
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1.3
Upřednostňovat kompostování před jinými formami nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady.
Podporovat domácí kompostování.
Navýšení odděleně sbíraných složek meziročního množství
sebraného odpadu od občanů
Evidence a ohlašování odpadů a zařízení
Vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování některých
druhů
biologicky
rozložitelných
odpadů
vznikajících
v domácnostech, mimo směsný odpad; omezovat znečištění
biologicky rozložitelných odpadů jinými odpady (zejména mající
nebezpečné vlastnosti).
Upřednostňovat kompostování biologicky rozložitelných odpadů
s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při
rekultivacích, úpravách zeleně.
Původce
2008

2. Nakládání s nebezpečnými odpady
Číslo cíle
Cíl
Indikátor
Cílová hodnota
Zdroj dat
Opatření

2.1
Rozšíření sběru nebezpečných složek komunálního odpadu nebo
vytvoření dvou nových sběrných míst na území města Liberce
Zaveden systém sběru nebezpečných složek odpadů
Navýšení meziročního množství odděleně sbíraných složek
sebraného odpadu od občanů
Roční hodnocení POHL
Zajistit četnost a dostupnost sběrných míst k odložení nebezpečných
složek komunálního odpadu
Zajistit spolupráci města se subjekty zajišťujícími zpětný odběr
výrobků

Vazba na POH LK
Odpovědnost
Harmonogram

Motivovat veřejnost k třídění nebezpečných složek komunálního
odpadu
Cíl 3.1.2
Původce
31.12.2008
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3. Materiálově využívání odpadů
Číslo cíle
Cíl
Indikátor
Cílová hodnota
Zdroj dat
Opatření

3.1
Zintenzívnit sběr materiálově využitelných složek komunálního
odpadu
Podíl složek materiálově využitelných komunálního odpadu ve
sběrném systému
Systém je zaveden a bude rozšiřován. Do roku 2010 bude počet
sběrných kontejnerových míst rozšířen na celkový počet 400 ks.
Roční hodnocení POHL
Vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých
druhů materiálově využitelných složek odpadů vznikajících
v domácnostech. Zajistit četnost a dostupnost sběrných míst
k odložení materiálově využitelných složek komunálního odpadu
Omezovat znečišťování materiálově využitelných odpadů jinými
odpady (zejména majícími nebezpečné vlastnosti)

Vazba na POH LK
Odpovědnost
Harmonogram

Motivovat veřejnost k třídění materiálově využitelných složek
komunálního odpadu
Cíl 3.1.2
Původce
31.12. 2008

4. Autovraky
Číslo cíle
Cíl
Indikátor
Cílová hodnota
Zdroj dat

4.1
Zajistit sběr autovraků
Zaveden systém sběru autovraků
Zavést systém aktualizace
Roční hodnocení z evidence autovraků.

Opatření

Stanovit místa pro umístění vozidel vyřazených z evidence
motorových vozidel, kde nedojde k poškození či ohrožení životního
prostředí ani k narušení estetického vzhledu obce či zvláště chráněné
části přírody a krajiny a nebude ohrožovat bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích
Cíl 3.1.4.7
Původce
2013

Vazba na POH LK
Odpovědnost
Harmonogram
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5. Zpětný odběr výrobků
Číslo cíle

5.1

Název opatření

Zapojení povinných osob do systému sdruženého plnění
31.12.2005

Indikátor
Cílová hodnota
Opatření
Harmonogram

6. Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení pro nakládání s odpady
Číslo cíle
Cíl

Indikátor
Cílová hodnota
Zdroj dat
Opatření
Vazba na POHLK
Odpovědnost
Harmonogram

6.1
V maximální možné míře využívat stávající systémy nakládání
s odpady pokud vyhovují požadavkům právního řádu.
Nová zařízení navrhovat v souladu s nejlepšími dostupnými
technikami a technologiemi a podmínkami zákona č. 76/2002 Sb.
o integrované prevenci.
Množství odpadů odebraných od občanů sběrnými dvory
Počet spolupracujících subjektů
Krajský informační systém
Vytvářet smluvní vztahy s podnikatelskými subjekty působícími
na území města Liberce.
3.1.5.
Původce
31.12.2005
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7. Odpady vzniklé následkem krizových situací a živelných pohrom
Číslo cíle
Cíl

Indikátor
Cílová hodnota
Zdroj dat
Opatření

Vazba na POH LK
Odpovědnost
Harmonogram

7.1
Ochrana životního prostředí a zamezení environmentálních škod
v době mimořádných situací a zamezení nezákonného zbavování se
odpadu.
Podíl zákonně zbavovaných odpadů
Veškeré vznikající odpady
Evidence krizových štábů
Navrhnout systém řízení odpadového hospodářství v době krizové
situace
Navrhnout sytém prevence škod v době mimořádných situací
Cíl 3.1.8
Původce
2013

8. Ekologická výchova a osvěta
Číslo cíle
Cíl
Indikátor
Cílová hodnota
Zdroj dat
Opatření

Vazba na POH LK
Odpovědnost
Harmonogram

8.1
Občané mají dostatek informací o správných způsobech nakládání
s odpady
Je vytvořen informační systém odpadového hospodářství Města
Liberec
Systém je vytvořen a průběžně aktualizován
Roční hodnocení plnění plánu
Naplňovat program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
pro oblast odpadového hospodářství zaměřeného na:
• předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a
nebezpečných vlastností
• oddělený sběr využitelných složek odpadů
• využívání sítě sběrných dvorů a mobilních svozů
• zpětný odběr výrobků, vybraných odpadů a vybraných zařízení
dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.
• domácí kompostování
Cíl 3.1.1, 3.1.2
Původce
Průběžně
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Číslo cíle
Cíl
Indikátor
Cílová hodnota
Zdroj dat
Opatření
Vazba na POH LK
Odpovědnost
Harmonogram
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8.2
Dětská populace prochází systémem ekologického vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO)
Existuje systém EVVO
Systém je fungující a průběžně aktualizován
Výroční zprávy hodnocení Koncepce EVVO
Pokračovat v dalším vzdělávání
Cíl 3.1.2
Původce
Průběžně

9. Kontrolní činnost
Číslo cíle
Cíl
Indikátor
Cílová hodnota
Zdroj dat
Opatření

9.1
Průběžně kontrolovat plnění cílů stanovených v Závazné části
Evidence odpadů Města Liberce
Provádění kontrolní činnosti se zaměřením na :
dodržování Závazné části POHL v odvětví
• nakládání s nebezpečnými odpady
• nakládání s odpady ve sběrných dvorech
• nakládání s elektrotechnickým a elektronickým odpadem
• nakládání s autovraky
• oblast nakládání s bateriemi a akumulátory, povinné osoby a
funkčnost systému
•

Vazba na POH LK
Odpovědnost
Harmonogram

oblast zpětného odběru chladících zařízení povinné osoby a
funkčnost systému

3.2.1.2.
Původce
1x ročně

III Souhrn
Závazná část POH Města Liberce respektuje požadavky stanovené v POH
Libereckého kraje. POH původce je závazným dokumentem pro činnosti v oblasti
odpadového hospodářství města Liberce. Závazná část definuje cíle a cílové hodnoty
odpadového hospodářství města Liberce a opatření nutná k dosažení těchto cílů.
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