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Seznam zkratek 

 

Zkratka Text 

AOS Autorizovaná obalová společnost 

BAT Nejlepší dostupné technologie z hlediska životního prostředí  

BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO Biologicky rozložitelný odpad 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EMS / EMAS Systémy environmentálního řízení 

EU / ES Evropská unie/společenství 

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

GIS Geografický informační systém 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

KO Komunální odpad 

KS Kolektivní systém 

KÚ Krajský úřad 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N Kategorie odpadů – nebezpečné 

NO  Nebezpečné odpady 

O Kategorie odpadů - ostatní 

ObÚ / MěÚ Obecní úřad / Městský úřad 

OEEZ Odpadní elektronická a elektrická zařízení 

OH Odpadové hospodářství 

OO Ostatní odpady 

PCB Polychlorované bifenyly 

POH Plán odpadového hospodářství 

POH ČR Plán odpadového hospodářství České Republiky 

POH kraje Plán odpadového hospodářství kraje 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SFŽP Státní fond životního prostředí České republiky 

SDO Stavební a demoliční odpady 

SKO Směsný komunální odpad 

VOK Velkoobjemový kontejner 

ŽP Životní prostředí 
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1. Úvod  

Povinnost pravidelně vyhodnocovat plnění Plánu odpadového hospodářství (dále jen „POH“) 

ukládá obci § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). 

Plán odpadového hospodářství města Moravská Třebová je zpracován na období let 2017 až 

2021. 

Vyhodnocení je prováděno pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH obce a na vyžádání jej 

zástupci města poskytnou orgánu státní správy. 

 

2. Vyhodnocení POH města Moravská Třebová 

2.1. Postup zpracování  

Prvním krokem pro zpracování vyhodnocení bylo zkompletování údajů o produkci odpadů za 

rok 2017. Údaje o produkci a způsobech nakládání s odpady za rok 2017 byly porovnány s údaji 

o produkci a způsobech nakládání s odpady v předchozích letech uvedených v POH města 

Moravská Třebová. 

Po provedení analýzy získaných údajů následovalo zpracování samotného vyhodnocení plnění 

POH města Moravská Třebová. 

Ve zpracování vyhodnocení plnění POH města Moravská Třebová je zahrnuto:  

 vypracování analytické části a popis současného stavu vzhledem k předchozímu 

období 

 vyhodnocení plnění cílů stanovených v závazné části pomocí soustavy indikátorů 

 vyhodnocení plnění jednotlivých opatření stanovených ve směrné části 

 

2.2. Způsob hodnocení plnění jednotlivých cílů 

Na základě získaných informací o plnění každého úkolu bylo vypracováno odborné hodnocení. 

Stručně byl charakterizován stav plnění úkolu ve sledovaném roce případně, pokud je to 

k plnění průběžného úkolu relevantní, v letech dalších.  

 

Pro sjednocení závěrů hodnocení jednotlivých cílů byla využita následující stupnice: 

 

1 – cíl je plněn 

2 – cíl je plněn s výhradami 

3 – cíl není plněn 

4 – cíl nebyl posuzován 

 

  



Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství červenec 2018 

města Moravská Třebová 

6 

 

Metodická poznámka:  

„Plněn“ - cíle bylo dosaženo, v budoucích letech bude přesto dále sledován, za účelem ověření 

jeho stálého dodržování. 

 „Plněn s výhradami“ - cíl pokračuje, není ukončen, bude hodnocen i v dalším období, 

v současné době nejsou realizovány všechny potřebné dílčí kroky nutné ke splnění cíle. Přesto 

z hodnocení vyplývá, že byla učiněna řada kroků (činností, opatření) správným směrem.  

„Cíl není plněn“ – plnění cíle nenastalo. 

„Plnění cíle nebylo posuzováno“ – cíl není posuzován, vzhledem k datu plnění, případně 

nedostatku potřebných údajů pro hodnocení plnění cíle. 

 

2.3. Použité podklady 

K vyhodnocení plnění POH města Moravská Třebová byla použita data z evidence o produkci 

a způsobech nakládání s odpady za rok 2017. K hodnocení byly dále použity veškeré dostupné 

relevantní údaje potřebné k vyhodnocení jednotlivých cílů poskytnuté zadavatelem. 

Pro stanovení počtu obyvatel v roce 2017 byly použity údaje z Českého statistického úřadu. 

K 31. 12. 2017 bylo na území města Moravská Třebová 10 111 trvale žijících obyvatel. 

 

Tabulka č. 1 – Vývoj počtu obyvatel města Moravská Třebová 

Rok Počet obyvatel [k 31. 12.] 

2012 10 491 

2013 10 413 

2014 10 351 

2015 10 267 

2016 10 224 

2017 10 111 

Zdroj: ČSÚ 
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2.4. Celková produkce odpadů  

 

Tabulka č. 2 – Celková produkce odpadů, produkce komunálních odpadů, produkce nebezpečných odpadů v letech 2012 – 2017  

K
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ta
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Název druhu odpadu 
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o
ri

e 

o
d
p
a
d
u

 

Produkce [t/rok] 
Měrná 

produkce 

v roce 2017* 

[kg/obyv.] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

030105 

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 

O  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,91 0,88 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 2,36 1,14 0,97  0,00 0,17 2,19 0,22 

080112 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 

číslem 08 01 11 
O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,06 

080201 Odpadní práškové barvy O 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,23 0,02 

080201 Odpadní práškové barvy O/N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,28 0,03 

120109 
Odpadní řezné emulze a roztoky 

neobsahující halogeny 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,01 

120120 
Upotřebené brusné nástroje a brusné 

materiály obsahující nebezpečné látky 
N 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00  0,00 0,00 

130205 
Nechlorované minerální motorové, 

převodové a mazací oleje 
N 0,97 0,40 2,00 0,80 0,00 1,00 0,10 

130206 
Syntetické motorové, převodové a mazací 

oleje 
N 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 

130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,01 0,72 0,54 0,00 0,93  0,00 0,00 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 4,87 3,18 3,33 2,35 7,93 0,40 0,04 

150102 Plastové obaly O 11,93 0,30 7,53 0,00 0,02 6,06 0,60 

150102 Plastové obaly O/N  0,00 0,00 1,53 1,45 0,05  0,00 0,00 

150104 Kovové obaly O/N 4,37 6,10 7,61 3,20 0,00 0,12 0,01 
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Produkce [t/rok] 
Měrná 

produkce 

v roce 2017* 

[kg/obyv.] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

150104 Kovové obaly O 0,02 0,00 0,01 0,83  0,00  0,00 0,00 

150105 Kompozitní obaly O 6,71 7,14 7,42 7,88 3,71 8,31 0,82 

150107 Skleněné obaly O 75,57 35,56 19,39 0,00  0,00  0,00 0,00 

150110 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N 0,94 4,76 1,47 0,00 1,31 0,57 0,06 

150202 

Absorpční činidla, filtrační materiály 

(včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 0,00 0,00 0,00 1,31 5,26  0,00 0,00 

160103 Pneumatiky O 24,35 25,47 7,90 23,63 24,07 27,28 2,70 

160107 Olejové filtry N 0,00 0,13 0,00  0,10  0,00 0,36 0,04 

160117 Železné kovy O 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,40 0,04 

160119 Plasty O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 1,52 0,15 

160120 Sklo O 0,00 0,00 0,00 0,77 1,17 0,82 0,08 

160214 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 

02 09 až 16 02 13 
O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 

160304 
Anorganické odpady neuvedené pod číslem 

16 03 03 
O 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 

160507 
Vyřazené anorganické chemikálie, které 

jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
N 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 

160601 Olověné akumulátory N 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 

170107 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 

O 485,65 549,56 847,94 184,90 4,50 42,15 4,17 

170201 Dřevo O 0,50  0,00 25,15 60,87 58,86 46,41 4,59 

170202 Sklo O 0,05  0,00 6,46 0,00   0,00  0,00 0,00 
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Produkce [t/rok] 
Měrná 

produkce 

v roce 2017* 

[kg/obyv.] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

170302 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 

03 01 
O 16,19 6,79 7,85 11,59  0,00  0,00 0,00 

170401 Měď, bronz, mosaz O 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00  0,00 0,00 

170402 Hliník O 0,00 0,00 0,02 0,36 0,00 0,28 0,03 

170405 Železo a ocel O 7,70 7,44 6,85 28,12 0,00 3,00 0,30 

170407 Směsné kovy O  0,00 0,00   0,00 0,02 0,68 0,55 0,05 

170504 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03 
O 57,63  0,00 306,75  0,00  0,00 0,00 0,00 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N 38,64 14,74 12,53 16,49 0,15 0,00 0,00 

170802 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 

pod číslem 170801 
O 6,25 5,79 3,43 1,83 0,00 0,00 0,00 

170904 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

O  0,00 4,12 4,96 1,48 0,00 0,00 0,00 

191201 Papír a lepenka O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

191204 Plasty a kaučuk O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 

191207 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01 

200101 Papír a lepenka O 279,73 285,65 290,32 324,22 201,80 344,11 34,03 

200102 Sklo O 63,04 106,45 108,23 130,42 148,88 134,29 13,28 

200110 Oděvy O 26,73 31,89 24,93 28,81 36,43 38,94 3,85 

200111 Textilní materiály O 0,00 0,00 0,00 0,24  0,00  0,00 0,00 

200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 N 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 

obsahující nebezpečné látky 
N 5,51 1,98 7,13 8,81 10,30 7,91 0,78 



Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství červenec 2018 

města Moravská Třebová 

10 

 

K
a
ta

lo
g
o
vé

 

čí
sl

o
 

o
d
p
a
d
u

 
Název druhu odpadu 

K
a
te

g
o
ri

e 

o
d
p
a
d
u

 

Produkce [t/rok] 
Měrná 

produkce 

v roce 2017* 

[kg/obyv.] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

200136 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 

neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 

01 35 
O 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 38,43 22,04 49,50 40,10 80,58 80,00 7,91 

200139 Plasty O 111,13 120,96 131,33 137,71 142,57 148,13 14,65 

200140 Kovy O 770,42 592,98 601,64 522,12 20,94 411,15 40,66 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 828,63 997,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200202 Zemina a kameny O 0,03 375,08 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

200301 Směsný komunální odpad O 2 101,11 2 366,94 2 469,07 2 265,22 2 495,28 2 332,58 230,70 

200303 Uliční smetky O 350,60 268,60 302,51 216,90 120,36 242,99 24,03 

200307 Objemný odpad O  0,00 40,10 1,10 6,73  0,00 17,33 1,71 

Celková produkce odpadu: 5 321,41 5 883,78 5 270,29 4 034,22 3 366,76 3 900,30 385,75 

z toho produkce komunálního odpadu 4 680,11 5 267,30 4 036,55 3 697,14 3 270,15 3 772,88 373,15 

z toho produkce nebezpečného odpadu 54,15 29,96 33,78 34,09 18,47 12,51 1,24 

Zdroj dat: Evidence odpadů města  

* vztaženo k počtu obyvatel města k 31. 12. 2017 (10 111 osob) 
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Graf č. 1 – Celková produkce odpadů v období 2012 – 2017 v členění: 

- směsný komunální odpad (SKO, kat. číslo 20 03 01) 

- komunální odpady – vyjma SKO 

- zbývající druhy odpadů (produkce komunálních odpadů a SKO) 

 
 

Výraznější nárůst produkce odpadů v letech 2012 a 2013 je dán produkcí cca 1 tis. t biologicky 

rozložitelných odpadů, od r. 2014 tento odpad není v evidenci uváděn, neboť město přešlo na 

systém komunitního kompostování. 

 

Graf č. 2 – Měrná produkce odpadů na 1 obyvatele v období 2012 – 2017 v členění: 

- směsný komunální odpad (kat. číslo 20 03 01) 

- komunální odpady – vyjma SKO 

- zbývající druhy odpadů (produkce bez SKO a KO) 
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 Graf č. 3 – Produkce komunálních odpadů v letech 2012 – 2017  

v členění – směsný komunální odpad, objemný odpad, využitelné složky 

komunálního odpadu vč. BRO, nebezpečné složky komunálního odpadu 

 

 
 

Graf č. 4 – Měrná produkce komunálních odpadů na 1 obyvatele v období 2012 – 2017  

v členění:  

- směsný komunální odpad (kat. číslo 20 03 01) 

- objemný odpad (kat. číslo 20 03 07) 

- využitelné složky komunálního odpadu včetně BRO 

- nebezpečné složky komunálního odpadu 
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Celková produkce odpadů v roce 2017 činila 3 900,3 t což je v přepočtu na 1 obyvatele 

385,75 kg odpadů. 

Co se týká produkce komunálních odpadů, bylo v roce 2017 vyprodukováno 3 772,88 t, což je 

v přepočtu na 1 obyvatele města 373,15 kg komunálních odpadů.  

Majoritní podíl, z hlediska hmotnosti, zaujímá směsný komunální odpad. V roce 2017 bylo 

městem vyprodukováno celkem 2 332,58 t SKO, což v přepočtu na 1 obyvatele města činí 

230,7 kg SKO.  

Dalším významným odpadem jsou biologicky rozložitelné odpady (BRO). Biologicky 

rozložitelné odpady nejsou evidovány jako odpad, neboť město přešlo v roce 2014 na systém 

komunitního kompostování. Roční produkce rostlinných zbytků z údržby zahrad, tj. od občanů, 

se pohybuje okolo 1 000 t, dalších 500 až 600 t vzniká z údržby veřejné zeleně.  

 

Tabulka č. 3 – Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů v období 

2012 – 2017  

Podíl na produkci  

komunálních odpadů 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

směsný komunální odpad 44,89 % 44,94 % 61,17 % 61,27 % 76,30 % 61,82 % 

objemný odpad 0,00 % 0,76 % 0,03 % 0,18 % 0,00 % 0,46 % 

biologicky rozložitelný odpad  17,71 % 18,94 % 
BRO není evidováno jako odpad, je zaveden 

systém komunitního kompostování 

vytříděné využitelné složky1  28,28 % 21,87 % 28,97 % 30,44 % 16,08 % 27,89 % 

Zdroj dat: Evidence odpadů města  

 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, směsný komunální odpad zaujímá dlouhodobě více než 

polovinu produkce komunálních odpadů. Využitelné složky komunálního odpadu (papír, 

plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) se na produkci podílí necelými 28 %. Zbývajících 10 % 

zaujímají oděvy, dřevo a nebezpečné složky komunálního odpadu. 

 

                                                 
1 Zahrnuta produkce odpadů katalogových čísel: 150101, 150102, 150105, 150107, 150106,150107, 

200101,200102, 200110, 200111, 200125, 200139, 200140 
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2.5. Nakládání s odpady  

2.5.1. Nakládání s odpady v roce 2017 

Všechny odpady vyprodukované na území města byly předány oprávněným osobám k jejich dalšímu zpracování nebo odstranění. V následující tabulce 

je popsáno, jakým konečným způsobem bylo s jednotlivými odpady nakládáno. 

 

Tabulka č. 4 – Způsob nakládání s odpady v roce 2017 

K
a
ta

lo
g
o
v
é 

čí
sl

o
 

Název druhu odpadů 

K
a
te

g
o
ri

e 

o
d

p
a
d

u
 Nakládání 2017 [t/rok] 

kódy R1-R13 kódy D1-D15 
kódy N1-N15  

s výjimkou N3 
N3* 

030105 

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04 

O R3 8,91     X* 

080111 

Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

N   D10 2,19   X* 

080112 
Jiné odpadní barvy a laky 

neuvedené pod číslem 08 01 11 
O   D1 0,65   X* 

080201 Odpadní práškové barvy O   D1 0,23   X* 

080201 Odpadní práškové barvy O/N   D10 0,28   X* 

120109 
Odpadní řezné emulze a roztoky 

neobsahující halogeny 
N R12 0,08     X* 

130205 

Nechlorované minerální 

motorové, převodové a mazací 

oleje 

N R9 1,00     X* 

150101 Papírové a lepenkové obaly O R3 0,40     X* 

150102 Plastové obaly O R3 6,06     X* 

150104 Kovové obaly O/N   D1 0,12   X* 

150105 Kompozitní obaly O R12 8,31     X* 
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K
a
ta

lo
g
o
v
é 

čí
sl

o
 

Název druhu odpadů 

K
a
te

g
o
ri

e 

o
d

p
a
d

u
 Nakládání 2017 [t/rok] 

kódy R1-R13 kódy D1-D15 
kódy N1-N15  

s výjimkou N3 
N3* 

150110 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N   D10 0,57   X* 

160103 Pneumatiky O R12 27,28     X* 

160107 Olejové filtry N R4 0,36     X* 

160117 Železné kovy O R4 0,40     X* 

160119 Plasty O R3 1,52     X* 

160120 Sklo O R5 0,82     X* 

160214 
Vyřazená zařízení neuvedená pod 

čísly 16 02 09 až 16 02 13 
O R12 0,09     X* 

170107 

Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 

01 06 

O R5 42,15     X* 

170201 Dřevo O R12 46,41     X* 

170402 Hliník O R4 0,28     X* 

170405 Železo a ocel O R4 3,00     X* 

170407 Směsné kovy O R4 0,55     X* 

191201 Papír a lepenka O R3 0,03     X* 

191204 Plasty a kaučuk O R3 0,04     X* 

191207 
Dřevo neuvedené pod číslem 19 

12 06 
O R12 0,08     X* 

200101 Papír a lepenka O R3 344,11     X* 

200102 Sklo O R5 134,29     X* 

200110 Oděvy O R12 38,94     X* 

200127 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující nebezpečné 

látky 

N   D10 7,91   X* 

200138 
Dřevo neuvedené pod číslem 

200137 
O R12/R3 80,00     X* 
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K
a
ta

lo
g
o
v
é 

čí
sl

o
 

Název druhu odpadů 

K
a
te

g
o
ri

e 

o
d

p
a
d

u
 Nakládání 2017 [t/rok] 

kódy R1-R13 kódy D1-D15 
kódy N1-N15  

s výjimkou N3 
N3* 

200139 Plasty O R3 148,13     X* 

200140 Kovy O R4 411,15     X* 

200301 Směsný komunální odpad O   D1 2 332,58   X* 

200303 Uliční smetky O   D1 242,99   X* 

200307 Objemný odpad O   D1 17,33   X* 

CELKEM  1 304,37 2 604,84 0,00  

Zdroj dat: Evidence odpadů města  

  Vlastní propočet a odborný odhad 

  X* předáno oprávněné osobě kódem N3 



Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství                 červenec 2018 

města Moravská Třebová za rok 2017  

17 

 

2.6. Vyhodnocení nakládání s odpady 

2.6.1. Vyhodnocení nakládání s odpady v roce 2017  

Následující graf a tabulka zobrazují nakládání s odpady v roce 2017 ve srovnání s rokem 

2015. 

Graf č. 5 – Srovnání nakládání s odpady v letech 2015 až 2017 

 

 

Graf č. 6 – Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2015 až 2017 

 

Jak je z grafů patrné, množství skládkovaných komunálních odpadů mírně klesá, i přesto ale 

stále cca 2/3 odpadů končí na skládce. 
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3. Vyhodnocení plnění cílů stanovených v závazné části POH 

města Moravská Třebová 
 

3.1. Program předcházení vzniku odpadů 

Číslo cíle 3.1.1  

Hlavní cíl:  
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší 

spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce 

odpadů. 

Další cíle: 

a) Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů 

využít komplexní informační podporu o problematice, včetně 

zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních 

projektů, výzkumných programů a výchovných, osvětových 

a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního 

prostředí. 

b) Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do 

problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného 

snižování množství odpadů při výkonu státní správy. 

c) Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat 

o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, 

systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, 

čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování. 

d) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek 

komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech 

úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. 

e) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek 

a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného 

používání výrobků a materiálů. 

Indikátor Nestanoven 

Stav plnění cíle Cíl je plněn  

 

Pravidelně, min. jednou ročně, by občané měli být informováni o systému nakládání s odpady 

o jeho fungování, jeho výsledcích a také o možnostech předcházení vzniku odpadů. Na téma 

třídění odpadů, recyklace, udržitelného rozvoje vyšlo v průběhu roku několik článků 

v Moravskotřebovském zpravodaji. Informace jsou také průběžně uveřejňovány na webových 

stránkách města /www.moravskatrebova.cz/ a na stránkách Technických služeb Moravská 

Třebová s.r.o. (dále jen „TSMT s.r.o.“) /www.tsmt.cz/. 

 

V průběhu roku 2017 změnilo město Moravská Třebová systém odpadového hospodářství 

a přistoupilo k zavedení motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (dále 

jen „MESOH“). Jedním z cílů systému je snižování produkce odpadů v domácnostech, které 

by mělo být výsledkem zvýšení množství recyklovatelného odpadu. V souvislosti se zavedením  

MESOH proběhla také rozsáhlá informační kampaň. /více o MESOH v kap. 3.2.1 Komunální 

odpady/ 
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V dubnu 2017 proběhl na Městském úřadě seminář na téma „Hospodaření s komunálními 

odpady v Moravské Třebové ve smyslu udržitelného rozvoje“. Semináře se zúčastnilo více než 

30 zaměstnanců Městského úřadu a TSMT s.r.o. Cílem semináře bylo rozšíření znalostí 

v oblasti třídění a recyklace ve vztahu s udržitelným rozvojem. Účastníci semináře získali 

ucelený přehled o systému odpadového hospodářství při dodržení základních zásad 

udržitelného rozvoje tak, aby jej mohli dále propagovat mezi širší veřejnost. 

Další aktivitou v oblasti předcházení vzniku odpadů bylo pořízení 1 200 ks domácích 

kompostérů. Projekt byl zahájen v roce 2017, přičemž na pořízení kompostérů bylo zažádáno 

o dotaci z OPŽP /žádost podal Region Moravskotřebovska a Jevíčska/. Projekt byl podpořen 

a v současné době se připravuje distribuce kompostérů mezi občany.  

Předcházení vzniku odpadů je vzhledem k postupnému přechodu ČR na oběhové hospodářství 

významnou aktivitou, proto mu bude v příštích letech věnována stále větší pozornost. Město 

Moravská Třebová realizovalo opatření na předcházení vzniku směsného komunálního odpadu 

(systém MESOH) a bioodpadů (kompostéry). Dále bude vhodné se zaměřit i na předcházení 

vzniku objemných odpadů např. vybudováním Re-use centra.  

Re-Use centra patří mezi podstatná opatření v oblasti předcházení vzniku odpadu na území 

města. Do Re-Use centra budou moci občané zdarma odevzdávat pro ně nepotřebné funkční 

věci, které jsou stále v provozuschopném stavu a mohou ještě posloužit někomu dalšímu, anebo 

naopak si budou moci tyto věci odebírat (nakupovat za symbolický poplatek) k dalšímu využití.  

Další oblastí je výchova a informovanost občanů. V rámci projektu TA ČR Beta 

č. TB050MZP009 Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu 

předcházení vzniku odpadů ČR byla zpracována mimo jiné Metodika pro začlenění 

problematiky předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní 

výchovu, a byly zpracovány příručky:  

 Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni  

 Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti 

 Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru pohostinství 

a stravování  

 Průvodce předcházení vzniku stavebních odpadů 
 

Obrázek 1- Průvodce předcházení vzniku odpadů (příručky) 

         
 

zdroj: https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu 
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3.2. Nakládání s komunálními odpady 

3.2.1. Komunální odpady 

Číslo cíle 3.2.1.1a 

Název cíle Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla 

a kovů. 

Indikátor Zavedený tříděný sběr pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů 

Stav plnění cíle Cíl je plněn  

 

Město má zavedený tříděný sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Na území 

města Moravská Třebová se v roce 2017 nacházelo 99 stanovišť kontejnerů na tříděný sběr, což 

v přepočtu na počet obyvatel vychází na 102 obyvatel/1 stanoviště.  

Dne 12. 12. 2016 projednala a schválila Rada města uzavření smlouvy o zavedení, provozování 

a koordinaci motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (dále jen 

„MESOH“) s firmou ISNO IT s.r.o. S novým systémem došlo k zavedení evidence nádob 

a nastavení motivačního programu třídění odpadů pro občany.  

V rámci MESOH došlo k označení sběrných nádob, popelnic a pytlů na tříděný odpad čárovými 

kódy, které budou přiděleny jednotlivým poplatníkům. Dále byl zaveden pytlový svoz 

tříděného odpadu – papíru a plastů. Sběrné vozy a sběrové dvory jsou vybaveny čtečkami kódů. 

Na základě množství vytříděných odpadů je poplatníkovi generována sleva na poplatku za 

odpady. Výši slevy ovlivní počet odevzdaných vytříděných pytlů s plasty a papírem a ostatním 

odpadem (četnost výsypu, naplněnost a míra separace odpadů v nádobách).  

Informace o MESOH získávají občané na stránkách města, ve zpravodaji, webové televizi, od 

pracovníků TSMT s.r.o. a městského úřadu. 

Obyvatelé města Moravská Třebová, kteří jsou zapojeni v systému města, mohou dále využívat 

2 sběrové dvory - v ulici Zahradnická č. o. 21 (identifikační číslo zařízení CZE00425) 

a v Boršově (identifikační číslo zařízení CZE00389). 

Obecně závaznou vyhláškou města Moravská Třebová č. 2/2017, o systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města 

Moravská Třebová jsou do systému třídění komunálních odpadů zapojeny také 

2 sběrny/výkupny druhotných surovin: Karel Pliska, ul. Piaristická č. o. 5, IČO 60893044 

a SUROVINY PAVEL SMÉKAL s.r.o., ul. Jateční 7 (IČO 2775578). V těchto zařízeních 

mohou občané odkládat papír, plasty a kovy. 

Tabulka č. 5 – Množství vytříděných odpadů 

Komodita 
Množství (t/rok)]  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Papír 284,59 288,83 293,65 326,57 209,73 344,51 

Plasty 123,06 121,26 138,87 137,71 142,59 154,19 

Sklo 138,61 142,01 127,62 130,42 148,88 134,29 

Nápojový karton 6,71 7,14 7,42 7,88 3,71 8,31 

Celkem  552,98 559,24 567,55 602,57 504,91 641,29 
Zdroj dat: Evidence města 
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Kovy 

Kovy mohou občané odkládat ve sběrových dvorech, případně prodat ve sběrnách či výkupnách 

druhotných surovin.  

 

Tabulka č. 6 – Tříděný sběr kovů v letech 2011 – 2017  

Katalog. číslo Název odpadu 
Produkce [t/rok] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15 01 04 Kovové obaly 0,02  - 0,01 0,83 - - 

20 01 40 Kovy 770,42 592,98 601,64 522,12 20,94 411,15 

Celkem 770,44 592,98 601,65 522,95 20,94 411,15 

Zdroj dat: Evidence města 

Vysoká produkce kovových odpadů je dána zapojením 2 výkupen druhotných surovin do 

systému města. V roce 2017 odevzdali občané prostřednictvím těchto 2 zařízení 381,23 t kovů 

(kat. č. 20 01 40) , prostřednictvím sběrového dvora dalších 29,9 t kovů. 

 

Tabulka č. 7 – Výtěžnost tříděného sběru dle počtu obyvatel 

Komodita 
Produkce na 1 obyvatele [kg/rok]  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Papír 27,13 27,74 28,37 31,81 20,51 34,07 

Plasty 11,73 11,65 13,42 13,41 13,95 15,25 

Sklo 13,21 13,64 12,33 12,70 14,56 13,28 

Nápojový karton 0,64 0,69 0,72 0,77 0,36 0,82 

Celkem  52,71 53,71 54,83 58,69 49,38 63,43 

 

Průměr ČR 39,1 39,7 40,5 42,3 44,8 46,9 

Zdroj dat: Evidence města, EKO-KOM a.s. 

 

V třídění využitelných složek komunálních odpadů dosahuje město Moravská Třebová 

výborných výsledků. V roce 2017 vytřídil v průměru každý občan města 63,4 kg papíru, plastů, 

skla a nápojových kartonů. Výrazný podíl na vysoké separaci má množství vytříděného papíru 

prostřednictvím zapojených sběren. Pokud bychom uvažovali separaci pouze prostřednictvím 

sběrových dvorů, nádobového a pytlového sběru, výtěžnost by v průměru na jednoho občana 

klesla na 58,5 kg/obyv./rok, což je i tak v porovnání celorepublikovým průměrem nadprůměrná 

hodnota. 
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Graf č. 7 – Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v období 2012 – 2017  

 
 

Doplňkově je na území města zaveden sběr textilu a jedlých olejů. 

 

Textilní materiály, oděvy 

Město má se společností TextilEco a.s. uzavřenou smlouvu o umístění a provozování 

kontejnerů. Na území města se v roce 2017 nacházelo celkem 8 ks kontejnerů určených pro 

sběr oděvů a textilních materiálů. Kontejnery mají bílou barvy s polepy a horní vhoz.  

 

V roce 2017 bylo vysbíráno celkem 38,94 t oděvů a textilních materiálů, což v průměru na 

každého občana města činí 3,85 kg.  

 

Tabulka č. 8 – Tříděný sběr textilu a použitých oděvů 

Rok 
Množství (t) 

Textil 

2012 26,73 

2013 31,89 

2014 24,93 

2015 28,81 

2016 36,43 

2017 38,94 

Zdroj dat: Evidence města 

 

Jedlé oleje a tuky 

Jedlé oleje a tuky z domácností jsou sbírány prostřednictvím sběrových dvorů.  
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Číslo cíle 3.2.1.1b 

Název cíle 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 odpady jiného původu, pokud jsou tyto 

toky odpadů podobné odpadům z domácností. 

Indikátor Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů 

z materiálů jako je papír, plast, kov a sklo. 

Vyhodnocení indikátoru Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci ve městě 

Moravská Třebová v roce 2017:  

- papír:   40,52 %,  

- plasty:  25,24 % 

- sklo:     39,82 %,  

- kovy:    590,42 %2  

Celková účinnost: 55,9 %.  

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Následující tabulka zachycuje účinnost tříděného sběru ve městě v letech 2012 – 2017 

(procento vytříděných využitelných složek z celkové potenciální produkce komunálních 

odpadů), se zachycením cílových hodnot do roku 2020.  

Postup výpočtu potenciálu produkce odpadů a účinnosti separace je stanoven sledem rovnic, 

kdy na základě údajů o podílu konkrétní složky v SKO bez vlivu separace a vypočtené produkce 

SKO bez vlivu separace se vypočítá potenciál produkce odpadu (papíru, skla, plastů, kovů, 

textilu a bioodpadů) v SKO bez vlivu separace. Produkce SKO bez vlivu separace vychází 

z výsledků pravidelně prováděných analýz skladby komunálního odpadu (např. VaV/720/2/00 

(r. 2001/2002) a VaV SP/2f1/132/08 (r. 2008/2009)). 

 

Tabulka č. 9 – Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů v letech 2012 – 2017  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Papír 34,39 % 33,66 % 32,83 % 39,02 % 27,67 % 40,52 % 

Plasty 20,70 % 19,67 % 21,61 % 22,90 % 26,18 % 25,24 % 

Sklo 42,22 % 41,72 % 35,97 % 39,28 % 49,51 % 39,82 % 

 

V roce 2017 byla účinnost separace u papíru 40,5 %, u plastů 25,2 % a u skla 39,8 %. 

Celková účinnost činila 55,9 %. 

  

                                                 
2 Vysoké využití kovových odpadů, přesahující 100 % potenciálního množství v komunálním odpadu, je 

způsobeno zapojením sběren a výkupen do systému odpadového hospodářství města. 



Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství                 červenec 2018 

města Moravská Třebová za rok 2017  

24 

 

Graf č. 8 – Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v období 2012 – 2017 

s uvedením cílových hodnot pro roky 2016, 2018 a 2020 

 

 

Účinnost separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu ve městě Moravská 

Třebová dosahuje dlouhodobě vysokých hodnot. Jak je z grafu patrné, výrazně vysoké 

účinnosti dosahují kovy. Je to dáno zejména tím, že jsou započteny kovy odevzdané občany do 

místních sběren a výkupen zapojených do systému odpadového hospodářství prostřednictvím 

OZV č. 2/2017. 

Na podporu třídění využitelných složek komunálního odpadu přistoupilo město v roce 2017 

k zavedení motivačního systému MESOH, kdy občané mají možnost získat slevu z poplatku za 

odpady. Tento systém by měl občany motivovat k vyšší míře třídění a snížení produkce 

směsného komunálního odpadu. I přes velmi dobré výsledky v třídění, zůstává produkce 

směsného komunálního odpadu dlouhodobě poměrně vysoká – 230 kg/obyv. v roce 2017.  

Město je dobře technicky vybaveno. Ve městě se nachází dva sběrové dvory, komunitní 

kompostárna, odložná plocha pro stavební odpady a překladiště komunálních odpadů. Dále 

probíhá sezónní svoz odpadů, kdy jsou přistavovány na vybraná stanoviště velkoobjemové 

kontejnery určené pro sběr bioodpadů a traktorová vlečka, kam mohou občané odkládat 

objemné odpady, nebezpečné složky komunálního odpadu a elektroodpady. Do systému 

odpadového hospodářství města jsou prostřednictvím OZV č. 2/2017 zapojeny také 2 výkupny 

druhotných surovin.  

 

Taktéž síť stanovišť kontejnerů na separovaný odpad je poměrně dobře zahuštěná. V průměru 

na 1 stanoviště vychází 102 obyvatel. Jednotlivá „hnízda“ jsou osazena nádobou na plasty, papír 

a sklo. Nápojové kartony jsou sbírány společně s plasty, pro sběr kovů není nádobový sběr 

zaveden. Dále se na území města nachází 3 kontejnery určené pro sběr drobného 

elektrozařízení. Bioodpady jsou sbírány ve sběrových dvorech, příp. v rámci sezónních svozů. 

Výhledově bude vhodné posoudit efektivitu sběru bioodpadů prostřednictvím donáškového 

systému a případně přistoupit k zavedení odvozného systému pomocí nádob k rodinným 

domům. 
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Město Moravská Třebová se oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě intenzivně věnuje. 

Je zde patrná práce s občany – důraz je kladen na zvyšování motivovanosti občanů v třídění 

využitelných složek komunálních odpadů. Efektivně vedené osvětové programy, individuálně 

cílené na jednotlivé skupiny občanů města, jsou nezbytným předpokladem pro zajištění 

kladného přístupu obyvatel města ke správnému třídění odpadu. V Moravskotřebovském 

zpravodaji jsou pravidelně vydávány informační články k odpadovému hospodářství města. 

Informační kampaní byl také podpořen nově zaváděný systém MESOH. 

  

Občané města by měli třídění odpadu považovat za přirozenou součást svého života, obdobně 

jako je součástí úspora vody nebo šetření elektrikou energií. Osvěta zaměřená na správné 

nakládání s odpady, vedená prostřednictvím webových stránek města a periodika, by měla být 

samozřejmě doplněna samostatnými informačními materiály k dané problematice – letáčky, 

brožurky, které by mohly být distribuovány do domácností prostřednictvím zpravodaje nebo 

samostatně do každé schránky.  

 

Obrázek 2: Pexeso o odpadech  

 

Zdroj: © ISES, s.r.o. 
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3.2.2. Směsný komunální odpad 

Číslo cíle 3.2.2.1 

Název cíle 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. 

Indikátor Množství využitého směsného komunálního odpadu 

Stav plnění cíle Cíl není plněn 

 

V roce 2017 byl na území města spuštěn systém MESOH, který by měl přispět k vyšší účinnosti 

třídění odpadů a snížení produkce směsného komunálního odpadu. I přes dlouhodobě 

realizovaná opatření na podporu separace, zůstává produkce SKO poměrně vysoká. V roce 

2017 došlo k mírnému poklesu produkce směsného komunálního odpadu, a to o 162 t ve 

srovnání s rokem 2016. Vzhledem k tomu, že produkce SKO dlouhodobě kolísá a systém byl 

teprve v roce 2017 zaváděn, nelze s jistou říci, že pokles je výsledkem zavedení systému.  

 

Ve městě je zaveden tříděný sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů prostřednictvím sítě 

stanovišť sběrných nádob. Obyvatelé města Moravská Třebová mohou dále využívat pytlový 

svoz papíru a plastů a dva sběrové dvory. Snižování produkce směsného komunálního odpadu 

větším vytříděním využitelných složek taktéž podporují nádoby na použitý textil a drobné 

elektrozařízení rozmístěné ve městě. Síť sběrných míst na tříděný odpad je průběžně 

zahušťována.  

V rámci plnění cíle ze závazné části pro směsný komunální odpad a zákonné povinnosti k roku 

2024 – zákaz skládkování – bude nutno řešit nakládání a využití SKO, který nebude možno 

skládkovat, v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. Vysoká míra 

skládkování je kritickým místem pro rozvoj oběhového hospodářství, na které ČR postupně 

přechází. 

Graf č. 9 – Způsob nakládání s SKO v letech 2012 – 2017  

 

Jak ukazuje graf, veškerý směsný komunální odpad, jehož původcem je město Moravská 

Třebová, je ukládán na skládku odpadů. 
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3.3. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální 

odpady 

Číslo cíle 3.3.1 

Název cíle 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. 

Indikátor Množství BRKO uloženého na skládky (cílová hodnota pro rok 2020 je 

maximálně 52 kg/obyvatel) 

Stav plnění cíle Cíl není plněn 

 

Biologicky rozložitelný odpad (dále jen „BRO“), který vzniká občanům při údržbě zahrad 

a dalších ploch, mohou občané odkládat do označených velkoobjemových kontejnerů ve 

sběrových dvorech, dále při mobilních svozech nebo celoročně do přistavených kontejnerů na 

vybraných 20 stanovištích3. 

 

Na podporu předcházení vzniku bioodpadů bude v průběhu roku 2018 mezi občany města 

rozdáno 1 200 kompostérů. Projekt je podpořen z OPŽP.  

 

Město Moravská Třebová provozuje prostřednictvím TSMT s.r.o. komunitní kompostárnu 

o kapacitě 1 500 t/rok. Systém komunitního kompostování stanovuje OZV města Moravská 

Třebová č. 3/2017. 

 

Graf č. 10 – Produkce rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území města Moravská 

Třebová v letech 2012 až 2017 

 

                                                 
3 Seznam celoročních stanovišť kontejnerů uveden v OZV města Moravská Třebová, k dispozici na stránkách 

města: http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/vyhlasky-a-narizeni.html  
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Pod pojmem biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) se zahrnují veškeré komunální 

odpady mající podíl biologicky rozložitelné složky. Dle metodiky MŽP se do výpočtu 

celkového množství produkovaného BRKO započítává z jednotlivých druhů odpadů pouze 

jejich biologicky rozložitelná část. Nejvýznamnější složkou BRKO je směsný komunální 

odpad, který dle přepočtového koeficientu obsahuje 40 % BRKO. 

 

Tabulka č. 10 – Podíl BRKO v KO produkovaných městem Moravská Třebová v roce 2017 

 

Druh odpadu 
Produkce 

(t/rok) 

Koeficient podílu 

BRKO v KO 

Množství 

BRKO 

v KO (t) 

Způsob konečného 

nakládání 

Papír a lepenka 344,51 1,00 344,51 materiálové využití 

Oděvy, textilní 

materiály 
38,94 0,75 29,21 materiálové využití 

Dřevo  80,00 1,00 80,00 materiálové využití 

Biologicky rozložitelné 

odpady 
-  1,00 0,00 materiálové využití 

Směsný komunální 

odpad 
2 332,58 0,40 933,03 skládkování 

Uliční smetky 242,99 0,10 24,30 skládkování 

Objemný odpad 17,33 0,30 5,20 skládkování 

 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, největší hmotností podíl BRKO je obsažen ve směsném 

komunálním odpadu. Vzhledem k tomu, že v současné době končí směsný komunální odpad 

bez jakékoliv úpravy (přetřídění) na skládce, je velmi obtížné snižovat podíl BRKO ukládaného 

na skládky. 

 

Tabulka č. 11 – Měrné množství BRKO uloženého na skládky v přepočtu na jednoho 

obyvatele města Moravská Třebová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazný pokles v letech 2016 a 2017 je dán zejména změnou metodiky výpočtu. Na základě 

aktualizace matematického vyjádření „Soustavy indikátorů OH“ vydané MŽP dne 9. 10. 2017, 

došlo ke snížení podílu BRKO v SKO ze 48 % hm., na 40 % hm. 

 

Rok 

Měrné množství BRKO  

uložené na skládku  

[kg/obyv./rok] 

2012 99,48 

2013 112,84 

2014 117,45 

2015 108,21 

2016 98,80 

2017 95,20 
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Graf č. 11 – Měrné množství BRKO uložené na skládku v přepočtu na jednoho obyvatele 

 
 

Z tabulky i grafu je patrný dlouhodobý klesající trend měrného množství BRKO uloženého na 

skládku. K dosažení cílové hodnoty 52 kg/obyv./rok v roce 2020 bude muset být vyřešena 

otázka nakládání se směsným komunálním odpadem.  
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3.4. Stavební a demoliční odpady 

Číslo cíle 3.4.1 

Název cíle 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). 

Indikátor Množství využitých (případně předaných k využití) stavebních 

a demoličních odpadů 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Stavební odpady jsou dle platného ceníku přijímány na manipulační ploše pro třídění 

a zpracování stavebního odpadu Hamperk, Moravská Třebová. Zařízení se nachází v areálu 

překladiště komunálního odpadu a komunitní kompostárny a je provozováno TSMT s.r.o. 

V případě větších rekonstrukcí si mohou občané prostřednictvím TSMT s.r.o. objednat 

přistavení velkoobjemových kontejnerů. 

 

Tabulka č. 12 – Produkce stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní v letech 

2012 – 2017 (bez zemin a kamení) 

Katalog. 

číslo 
Název odpadu Kat. 

Produkce [t/rok]  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

170107 

Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 485,65 549,56 847,94 184,90 4,50 42,15 

170201 Dřevo O 0,50 0,00 25,15 60,87 58,86 46,41 

170202 Sklo O 0,05 0,00 6,46 0,00 0,00 0,00 

170302 
Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
O 16,19 6,79 7,85 11,59 0,00 0,00 

170802 
Stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 170801 
O 6,25 5,79 3,43 1,83 0,00 0,00 

170904 

Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 

170901, 170902 a 170903 

O 0,00 4,12 4,96 1,48 0,00 0,00 

 Celkem 508,64 566,26 895,78 260,67 63,36 88,56 

Zdroj dat: Evidence města 
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Graf č. 12 – Produkce stavebních a demoličních odpadů v roce 2017 dle hmotnostního 

rozdělení 

 

 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků (kat. č. 17 01 07) jsou 

dlouhodobě hmotnostně nejvýznamnějším produkovaným odpadem. V roce 2016 jejich 

produkce výrazně poklesla, neboť je tento odpad evidován pod BN30 přímo u TSMT s.r.o. 

 

Následující tabulka a grafy znázorňují produkci stavebních a demoličních odpadů4 v roce 2017, 

jejichž původcem je město a způsob nakládání s nimi.  

Tabulka č. 13 – Produkce a nakládání se stavebními odpady v roce 2017 (bez zemin) 

Stavební odpady 
Ostatní odpady Nebezpečné odpady 

Stavební odpady 

celkem 

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

Produkce celkem 88,56 100,00 0,00 0,00 88,56 100,00 

Úprava nebo materiálové 

využití (R2-R12; včetně N1-

N15) s výjimkou N3 

88,56 100,00 0,00 0,00 88,56 100,00 

Skládkování/ spalování (D10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

V roce 2017 bylo město Moravská Třebová původcem 88,56 t stavebních a demoličních 

odpadů. Veškeré vyprodukované odpady byly předány k dalšímu využití.  

                                                 
4 Katalogová čísla: 170101, 170302, 170601, 170802, 170904 

47,59%

52,41%

Směsi cihel, betonu, tašek, atd. /170107/ Dřevo /170201/



Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství                 červenec 2018 

města Moravská Třebová za rok 2017  

32 

 

3.5. Nebezpečné odpady 

Číslo cíle 3.5.1a 

Název cíle Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při 

zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního 

odpadu. 

Indikátor Produkce nebezpečných složek komunálních odpadů 

Stav plnění cíle Cíl je plněn  

 

Nebezpečné odpady lze odkládat ve sběrových dvorech nebo v rámci mobilního sběru dle 

harmonogramu. 

 

Tabulka č. 14 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2012 – 2017 

Kat. 

číslo 
Název odpadu Kat. 

Produkce (t/rok) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 2,36 1,14 0,97 0,00 0,17 2,19 

080201 Odpadní práškové barvy O/N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,28 

120109 
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující 

halogeny 
N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 

120120 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 

obsahující nebezpečné látky 
N 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 

130205 
Nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N 0,97 0,40 2,00 0,80 0,00 1,00 

130206 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,01 0,72 0,54 0,00 0,93 0,00 
150102 Plastové obaly O/N 0,00 0,00 1,53 1,45 0,05 0,00 
150104 Kovové obaly O/N 4,37 6,10 7,61 3,20 0,00 0,12 

150110 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N 0,94 4,76 1,47 0,00 1,31 0,57 

150202 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N 0,00 0,00 0,00 1,31 5,26 0,00 

160107 Olejové filtry N 0,00 0,13 0,00 0,10 0,00 0,36 

160507 
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou 

nebo obsahují nebezpečné látky 
N 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 

160601 Olověné akumulátory N 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N 38,64 14,74 12,53 16,49 0,15 0,00 

200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 N 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKEM  
54,15 29,96 33,78 34,09 18,47 12,51 

 

V roce 2017 činila produkce nebezpečných odpadů města Moravská Třebová 12,51 t, což 

v průměru na 1 obyvatele města představuje 1,24 kg.  

Na celkové produkci odpadů města se produkce nebezpečných odpadů podílí 0,32 %. 

V průměru 2/3 produkce nebezpečných odpadů zaujímají nebezpečné složky komunálního 

odpadu, v roce 2017 jich bylo vyprodukováno 8,6 t, což je 0,85 kg/obyv./rok. 
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Následující graf poskytuje přehled o produkci nebezpečných odpadů produkovaných městem 

v období let 2012 až 2017.  

Graf č. 13 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2012 – 2017  

 
 

Výraznější výkyvy v produkci nebezpečných odpadů jsou dány produkcí stavebních odpadů 

s obsahem azbestu (kat. č. 17 06 05). Jejich produkce není stabilní a vzhledem k tomu, že se 

v období let 2012 až 2015 jednalo z hlediska množstevního o majoritní odpad (Ø více než 

50 % hm.), změny v produkci výrazně ovlivnily celkovou produkci nebezpečných odpadů 

města.  

Graf č. 14 – Druhové složení produkovaných nebezpečných odpadů v roce 2017  

 

 

Největší hmotnostní podíl zaujímají poslední dva roky odpadní barvy a lepidla (kat. č. 20 01 

27) a odpadní barvy a laky (kat. č. 08 01 11). Tyto dva druhy odpadů se na celkové produkci 

nebezpečných odpadů podílely v roce 2017 80 % hm.  
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Číslo cíle 3.5.1b 

Název cíle Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů. 

Indikátor 
Množství nebezpečných odpadů materiálově využitých, nebo 

předaných k materiálovému využití 

Stav plnění cíle Cíl je plněn  

 

Následující tabulka a graf ukazují celkovou produkci a způsob nakládání s nebezpečnými 

odpady, jejichž původcem je město Moravská Třebová. 

Tabulka č. 15 – Celková produkce a nakládání s nebezpečnými odpady v roce 2017 

Popis 
Nebezpečné odpady 

[t/rok] [%] 

Produkce celkem 12,51 100,00 

Úprava nebo materiálové využití (R2-

R12; včetně N1-N15) s výjimkou N3 
1,44 11,52 

Skládkování  0,12 0,96 

Spalování 10,95 87,52 

 

  

Graf č. 15 – Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v roce 2017 

 

 

V roce 2017 činila produkce nebezpečných odpadů 12,5 t, z toho 10,1 t činily barvy, laky 

a lepidla (kat. č. 08 01 11 a 20 01 27), které nelze jinak odstraňovat, než spalovat 

příp. skládkovat. Z tohoto důvodu je 87 % produkce odpadů spalováno a 1 % nebezpečných 

odpadů skončilo na skládce. Zbývajících 12 % bylo předáno k dalšímu materiálovému využití 

a recyklaci (oleje, olejové filtry, aj.).   

Dlouhodobě se podíl využitých nebezpečných odpadů navyšuje.  

12% 1%

87%

Materiálové využití Skládkování Spalování
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Číslo cíle 3.5.1c 

Název cíle 
Minimalizaci negativních účinků při nakládání s nebezpečnými odpady 

na lidské zdraví a životní prostředí. 

Indikátor Nestanoven 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Nebezpečné odpady mohou občané odkládat ve sběrových dvorech nebo v rámci mobilního 

sběru dle harmonogramu. Oba sběrové dvory jsou uzpůsobeny k příjmu a shromažďování 

nebezpečných složek komunálních odpadů, tj. jsou vybaveny příslušnými shromažďovacími 

prostředky na nebezpečné odpady v dostatečném počtu a objemech. Na sběrových dvorech je 

zajištěno bezpečné nakládání s těmito odpady, obsluha je řádně proškolena. 

 

Číslo cíle 3.5.1d 

Název cíle Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady. 

Indikátor Množství neodstraněných starých zátěží na pozemcích města 

Stav plnění cíle Cíl je plněn  

 

Dle údajů SEKM5 není na katastru města evidována žádná stará zátěž.  

Za městem Moravská Třebová, v k.ú. Linhartice, se nachází stará skládko TKO Hamperk, která 

je v SEKM evidována jako stará zátěž. Skládka je rekultivována, překryta minerální vrstvou, 

vybavena drenážním a monitorovacím systémem. Monitorování skládky probíhá (vyjma let 2007, 

2010 a 2012). Areál spravují TSMT s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Zdroj: www.sekm.cz, data ke dni 20.7.2018 

http://www.sekm.cz/
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3.6. Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru 

3.6.1. Obaly a obalové odpady 

Číslo cíle 3.6.1.1 

Definice cílů 

a) Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 

2020. 

b) Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80 % 

do roku 2020. 

c) Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50 % do 

roku 2020. 

d) Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55 % do 

roku 2020. 

e) Podpořit dosažení 55 % celkového využití prodejních obalů 

určených spotřebiteli do roku 2020. 

f) Podpořit dosažení 50 % recyklace prodejních obalů určených 

spotřebiteli do roku 2020. 

Indikátor a) - f) Nestanoven 

Stav plnění cíle Cíle jsou plněny 

 

Obaly a obalové výrobky jsou sbírány společně s ostatními separovanými komoditami 

prostřednictvím sběrné sítě. Město má uzavřenu smlouvu s autorizovanou obalovou společností 

EKO-KOM. 

 
 

3.6.2. Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

 

Město má uzavřeny smlouvy o zpětném odběru vybraných výrobků s kolektivními systémy: 

ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o. a ECOBAT s.r.o. 

 

Číslo cíle 3.6.2.1 

Název cíle Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ. 

Indikátor Úroveň tříděného sběru 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

Město podporuje sběr těchto komodit ve spolupráci s kolektivními systémy prostřednictvím 

sběrné sítě či sběrových dvorů. Oba sběrové dvory jsou do systému zpětného odběru zapojeny. 

Na území města se nacházejí 3 venkovní kontejnery určené pro sběr drobného elektrozařízení.   

V roce 2017 vytřídili občané města 79,99 t odpadních elektrozařízení (ledničky, TV, monitory, 

malé/velké el. spotřebiče), což v průměru na 1 občana vychází 7,9 kg zpětně odebraných 

elektrozařízení.  

Do sběru elektrozařízení jsou také zapojeny místní základní školy, např. žáci ZŠ Moravská 

Třebová, Palackého 1351 zajistili v roce 2017 sběr 732 kg starých elektrozařízení. 
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3.6.3. Odpadní baterie a akumulátory 

Číslo cíle 3.6.3.1 

Název cíle 
Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru 

odpadních přenosných baterií a akumulátorů. 

Indikátor Úroveň tříděného sběru 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

Přenosné baterie mohou občané odevzdávat v obou sběrových dvorech. 

Další sběrná místa KS ECOBAT6 na území města: 

 14 sběrných míst v obchodech a supermarketech /poslední prodejci/, 

 1 sběrné místo na autobusovém nádraží 

 3 venkovní červené kontejnery na drobné elektroodpady. 

Do sběru baterií jsou zapojeny také místní školy. V rámci projektu Recyklohraní, která je 

organizována KS ECOBAT, bylo žáky Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 

21, vysbíráno 323,5 kg použitých baterií. 

3.6.4. Odpadní pneumatiky 

Číslo cíle 3.6.4.1 

Název cíle Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik 

Indikátor Úroveň tříděného sběru 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Pneumatiky mohou občané města odevzdávat ve sběrovém dvoře v ulici Zahradnická. 

V dubnu 2016 vznikl nový kolektivní systém zabývající se zpětným odběrem pneumatik 

u firem. Kolektivní systém provozuje společnost s ručením omezeným ELT Management 

Company Czech Republic (Eltma). Díky tomu začala vznikat veřejná místa zpětného odběru 

pneumatik, kde mohou občané odkládat pneumatiky zdarma, bez vázanosti na koupi nové 

pneumatiky či jiné služby.  

 

Na území města Moravská Třebová se nachází 3 místa zpětného odběru pneumatik7: 

 NAPA TRUCKS SPOL. S R.O., Moravská Třebová 

 Michal Svozil - Autoskla a Pneuservis Moravská  

 Jiří Šmehlík, Udánky, Moravská Třebová 

 

V těchto místech mohou občané pneumatiky odevzdat zdarma. 

 

 

                                                 
6 Zdroj: http://mapa.ecobat.cz/#/list, data ke dni 20.7.2018 
7 Zdroj: https://www.eltma.cz/sberna-mista, data ke dni 20.7.2018 

http://mapa.ecobat.cz/#/list
https://www.eltma.cz/sberna-mista
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3.7. Kaly 

 

Číslo cíle 3.7.1 

Název cíle 
Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních 

odpadních vod. 

Indikátor Indikátor se na úrovni obce nevyhodnocuje 

Stav plnění cíle Cíl nebyl hodnocen 

 

Provozovatelem městské ČOV je VHOS, a.s. Městu Moravská Třebová žádné kaly nevznikají.  

 
 

3.8. Odpadní oleje 

Číslo cíle 3.8.1 

Název cíle Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. 

Indikátor Množství sesbíraných odpadních olejů předaných k materiálovému 

a energetickému využití 

Stav plnění cíle Cíl je plněn s výhradami 

 

Sběr jedlých olejů a tuků probíhá na území města prostřednictvím sběrových dvorů. V roce 

2017 občané města vytřídili 1 000 kg motorových olejů. Produkce jedlých olejů a tuků 

z domácností je nulová. Město nemá zavedený nádobový způsob sběru olejů a dle nulové 

produkce je patrné, že sběr zajištěný pouze prostřednictvím sběrových dvorů je nedostatečný. 

Sesbírané oleje byly ze 100 % předány oprávněné osobě k dalšímu využití. 

 

3.9. Specifické skupiny nebezpečných odpadů 

3.9.1. Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů 

Číslo cíle 3.9.1.1 

Název cíle 
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů 

do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s 

obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat. 

Indikátor Množství zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů v majetku obce 

Stav plnění cíle Cíl nebyl hodnocen 

 

V rámci inventarizace majetku bylo konstatováno, že město žádná zařízení s obsahem 

polychlorovaných bifenylů nevlastní. Indikátor se na úrovni obce nevyhodnocuje. 

 

 

 

 



Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství                 červenec 2018 

města Moravská Třebová za rok 2017  

39 

 

3.9.2. Odpady s obsahem persistentních organických látek 

 

Číslo cíle 3.9.2.1 

Název cíle 
Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách 

a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí. 

Indikátor Indikátor se na úrovni obce nevyhodnocuje 

Stav plnění cíle Cíl nebyl hodnocen 

 

Indikátor se na úrovni obce nevyhodnocuje. 

 

3.9.3. Odpady s azbestu 

Číslo cíle obsahem 3.9.3.1 

Název cíle 
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady 

s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí. 

Indikátor Množství nových černých skládek tvořených odpady s obsahem azbestu 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Na území města se nenachází žádné černé skládky tvořené odpady z azbestu.  

 

3.10. Další skupiny odpadů 

3.10.1.  Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady 

z kuchyní a stravoven 

Číslo cíle 3.10.1.1 

Název cíle 

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a 

stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném 

komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích 

zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy 

a další obdobná zařízení). 

Indikátor Množství samostatně sesbíraných biologicky rozložitelných odpadů 

z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu 

Stav plnění cíle Cíl nebyl hodnocen 

 

Na území města není zaveden oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní 

a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu. 

Jídelny a další stravovací zařízení si nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní 

a stravoven řeší vlastní cestou i prostředky. Jejich evidence produkce a nakládání není 

k dispozici. 
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3.10.2.  Odpady železných a neželezných kovů 

Číslo cíle 3.10.2.1 

Název cíle 
Podporovat zpracování kovových odpadů a výrobků s ukončenou 

životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin. 

Indikátor Množství samostatně sesbíraných kovových odpadů a výrobků 

s ukončenou životností předaných k materiálovému využití 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Kovy mohou občané odkládat ve sběrových dvorech, případně předat do zařízení určeného ke 

sběru a výkupu druhotných surovin. Dle OZV města Moravská Třebová č. 2/2017 jsou do 

odpadového hospodářství města zapojeny také 2 sběrny a výkupny – Karel Pliska, 

ul. Piaristická č. o. 5, IČO 60893044 a SUROVINY PAVEL SMÉKAL s.r.o., ul. Jateční 7 

(IČO 2775578). 

Tabulka č. 16 – Produkce kovových odpadů v roce 2017  

 

Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu 

odpadu 
Kategorie Množství (t/rok) 

Měrné množství 

(kg/obyv./rok) 

160117 Železné kovy O 0,40 0,04 

170402 Hliník O 0,28 0,03 

170405 Železo a ocel O 3,00 0,30 

170407 Směsné kovy O 0,55 0,05 

200140 Kovy O 411,15 40,66 

 

Veškeré kovové odpady byly předány k materiálovému využití.  

 

Oba sběrové dvory jsou místem zpětného odběru. Na území města jsou dále rozmístěny 

3 venkovní kontejnery určené pro sběr drobného elektrozařízení. 
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3.11.  Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady 

Číslo cíle 3.11.1 

Název cíle 
Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s 

odpady na území města. 

Indikátor Nestanoven 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Občanům města Moravská Třebová jsou k dispozici 2 sběrové dvory. V areálu zrekultivované 

bývalé skládky TKO Hamperk se dále nachází komunitní kompostárna, překladiště odpadů 

a manipulační plocha pro shromažďování stavebních a demoličních odpadů. Provozovatelem 

těchto zařízení jsou TSMT s.r.o. 

Občanům města slouží síť sběrných míst na tříděný odpad (papír, plasty, sklo), kontejnery na 

použitý textil a elektrozařízení. Bioodpady jsou přijímány ve sběrových dvorech, dále jsou 

v rámci sezónního svozu v průběhu roku přistavovány na vybraná stanoviště velkoobjemové 

kontejnery na bioodpady. 

Průběžně jsou navyšovány počty nádob na tříděný odpad a navyšována frekvenci svozu, 

instalovány nové koše. 

Do systému odpadového hospodářství města jsou zapojeny 2 sběrny/výkupny druhotných 

surovin. 

Sběrové dvory 

Sběrové dvory slouží jak pro potřeby místních obyvatel, tak zde mohou odpady odkládat 

podnikatelé zapojení do systému. 

Ve sběrových dvorech jsou přijímány veškeré druhy komunálních odpadů.  

Sběrový dvůr Moravská Třebová je občanům k dispozici 4 dny v týdnu:  

Pondělí  13:00-17:00 

Středa   8.00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 

Čtvrtek  8:00 – 14:00  

Sobota  8:00 – 14:00 

 

Sběrový dvůr Boršov je otevřený 1x za 14 dní v sobotu /v sudých kalendářních týdnech/ od 

8:00 hod. do 12:00 hod. 

 

V roce 2017 byla zpracována studie modernizace sběrného dvora v ul. Zahradnická, která 

následně sloužila jako podklad pro projekt. Začátkem roku 2018 město ve spolupráci 

s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje zažádalo o finanční podporu z OPŽP 

na projekty „Modernizace a rozšíření Sběrného dvora v Moravské Třebové“ a „Pořízení 

techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové“. Projekty by měly být realizovány v letech 

2019 – 2020.  
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Komunitní kompostárna  

Komunitní kompostárna slouží pouze městu a občanům města. Jsou zde přijímány zelené 

zbytky z údržby městské zeleně a od občanů (tráva, listí, větve, zbytky z údržby zahrádek 

apod.). Do zařízeni nejsou přijímány bioodpady živočišného původu, ani kaly ČOV nebo ze 

septiků a žump. 

Výstupem ze zařízeni je kompost, který je využíván zpětně na hnojení zelených ploch města. 

Kapacita komunitní kompostárny je navržena na max. 1 500 t zpracovaných surovin za rok. 

Sběrny a výkupny zapojené do systému města 

Prostřednictvím OZV města Moravská Třebová č. 2/2017 o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Moravská 

Třebová jsou zapojeny 2 zařízení se souhlasem ke sběru a výkupu odpadů: 

- Karel Pliska, ul. Piaristická č. o. 5, IČO 60893044 - zařízení s obsluhou určené pro sběr 

využitelných složek komunálního odpadu, a to pouze papír, kovy a plasty (provozní 

doba je zveřejněna způsobem v místě obvyklém), 

 

- SUROVINY PAVEL SMÉKAL s.r.o., ul. Jateční 7, IČO 27755789 - zařízení 

s obsluhou určené pro sběr využitelných složek komunálního odpadu, a to pouze papír, 

kovy a plasty (provozní doba je zveřejněna způsobem v místě obvyklém).   
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3.12.  Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená 

a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl 

Číslo cíle 3.12.1 

Název cílů 

a) Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. 

b) Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu 

určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl. 

Indikátor a) Množství nově vzniklých černých skládek 

Indikátor b) Množství odklizených černých skládek a rekultivovaných starých zátěží 

Stav plnění cílů Cíl je plněn 

 

V souvislosti s předcházením vzniku černých skládek jsou občanům pro odkládání různých 

druhů odpadů k dispozici 2 sběrové dvory. Dále probíhá sezónní svoz odpadů, kdy TSMT s.r.o. 

přistavují na vybraná stanoviště traktorovou vlečku, kam mohou občané odkládat objemné 

odpady, nebezpečné odpady a elektroodpady. Na území města jsou také rozmístěny koše na 

běžný směsný komunální odpad vznikající občanům při pohybu ve městě. I přes všechna 

opatření dochází na území města k zakládání nepovolených skládek, nejčastěji se jedná 

o odkládání objemnějších odpadů u kontejnerových stání. U některých míst se jednalo pouze 

o drobný odpad – náletový odpad, na většině míst však byl odpad cíleně vyhozen. Černé 

skládky jsou na území města pravidelně odstraňovány zaměstnanci TSMT s.r.o. 

Tak jako v minulých letech, proběhl i v roce 2017 úklid veřejného prostranství a přírody na 

území města v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Dne 22. 4. 2017 proběhl sběr 

odpadků kolem lesních cest v Pekle a okolí. Akci „Operace PVC – jarní úklid přírody“ 

organizoval Junák český skaut, středisko Moravská Třebová. Úklidu se zúčastnilo více než 50 

dobrovolníků. Kampaň „Den Země“ doplnila ve dnech 10. – 28. dubna výstava „Brána 

recyklace“ umístěná v prostorách městského úřadu. Smyslem výstavy bylo informovat 

veřejnost o správných způsobech třídění a představit koloběh recyklace a konkrétní výrobky 

z recyklátů. V rámci systému vzdělávání navštívilo tuto výstavu i několik tříd mateřských 

a základních škol.   
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4. Vyhodnocení cílů 

 

Umístění 

v kapitole 

POH 

města 

Název cíle Stav plnění cíle 

3.1.1 
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování 

produkce odpadů. 
Cíl je plněn 

3.2.1.1a Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. Cíl je plněn 

3.2.1.1b 

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 odpady jiného původu, pokud jsou 

tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. 

Cíl je plněn 

3.2.2.1 
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných 

odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. 
Cíl není plněn 

3.3.1 

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. 

Cíl není plněn 

3.4.1 

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). 

Cíl je plněn 

3.5.1a 
Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek 

komunálního odpadu. 
Cíl je plněn  

3.5.1b Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů. Cíl je plněn 

3.5.1c Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí. Cíl je plněn 

3.5.1d Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady. Cíl je plněn 

3.6.1.1a Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 2020. Cíl je plněn 

3.6.1.1b Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020. Cíl je plněn 
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Umístění 

v kapitole 

POH 

města 

Název cíle Stav plnění cíle 

3.6.1.1c Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. Cíl je plněn 

3.6.1.1d Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020. Cíl je plněn 

3.6.1.1e Podpořit dosažení 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. Cíl je plněn 

3.6.1.1f Podpořit dosažení 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. Cíl je plněn 

3.6.2.1 Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ  Cíl je plněn 

3.6.3.1 Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. Cíl je plněn 

3.6.4.1 Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik Cíl je plněn 

3.7.1 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod. Cíl nebyl hodnocen 

3.8.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. Cíl je plněn s výhradami 

3.9.1.1 
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo 

zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat. 
Cíl nebyl hodnocen 

3.9.2.1 Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí. Cíl nebyl hodnocen 

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

3.10.1.1a 

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve 

směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních 

kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení). 

Cíl nebyl hodnocen 

3.10.2.1 
Podporovat zpracování kovových odpadů a výrobků s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních 

surovin. 
Cíl je plněn 

3.11.1 Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území města. Cíl je plněn 

3.12.1a Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. Cíl je plněn 

3.12.1b 
Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo 

zanikl. 
Cíl je plněn 
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5. Závěr 

 

K vyhodnocení plnění cílů POH města Moravská Třebová byla použita dostupná data 

a informace o produkci a způsobech nakládání s odpady na území města. Následně bylo 

vyhodnoceno plnění jednotlivých cílů stanovených v POH města Moravská Třebová. 

U každého cíle je uveden slovní komentář a pokud bylo možné vyhodnotit cíl i číselnou 

hodnotou je uvedena i tato číselná hodnota, případně graf. 

Z celkového počtu 29 cílů je 22 cílů plněno, 1 cíl je plněn s výhradami, 2 cíle nejsou plněny 

a 4 cíle nebyly hodnoceny. 

Bez výhrad jsou plněny cíle zaměřené na třídění využitelných složek komunálních odpadů. 

Město má zavedený tříděný sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů, doplňkově pak 

také textilu. Počet separačních stání je nadprůměrný, na 1 stání kontejnerů na využitelný odpad 

připadá 102 obyvatel. Síť sběrných míst je postupně optimalizována. Začátkem roku 2017 

přistoupilo město k zavedení motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství 

(dále jen „MESOH“). S novým systémem došlo k zavedení evidence nádob a nastavení 

motivačního programu třídění odpadů pro občany. Cílem MESOH je navýšení množství 

vytříděných recyklovatelných složek komunálního odpadu a snížení produkce směsného 

komunálního odpadu. 

Výtěžnost separovaného sběru dosahuje ve městě Moravská Třebová nadprůměrných hodnot. 

V roce 2017 vytřídil každý občan města v průměru 63,43 kg papíru, plastů a skla, což je 

o 16,5 kg více, než byl celorepublikový průměr. Vysoké výtěžnosti odpovídá i celková účinnost 

přípravy k opětovnému použití a recyklace, která v roce 2017 dosahovala 56 %. 

Velmi dobrých hodnot dosahuje město Moravská Třebová v třídění bioodpadů, 

resp. rostlinných zbytků, neboť na území města je zaveden systém komunitního kompostování. 

V roce 2017 vytřídili občané 1 000 t rostlinných zbytků z údržby zahrad, což je v přepočtu na 

1 obyvatele necelých 100 kg.  

Bez výhrad jsou plněny cíle zaměřené také na vytváření sítě zařízení pro nakládání s odpady. 

Na území města Moravská Třebová jsou občanům k dispozici 2 sběrové dvory, které se budou 

v příštích 2 letech modernizovat. Dále má město komunitní kompostárnu, překladiště odpadů 

a odložnou plochu stavebních odpadů. Sběrové dvory přijímají materiálově využitelné složky, 

nebezpečné složky komunálního odpadu, biologicky rozložitelné i objemné odpady, oba jsou 

zapojeny do systému zpětného odběru použitých elektrozařízení. Sběrové dvory slouží jak pro 

potřeby občanů, tak pro podnikatele zapojené do systému města. Pravidelně probíhá sezónní 

svoz odpadů, v rámci kterého mohou občané do přistavovaných velkoobjemových kontejnerů 

odkládat bioodpady a do traktorové vlečky objemné odpady, nebezpečné odpady 

a elektroodpady. 

Nakládání se stavebními a demoličními odpady je na území města zajištěno optimálně. Občané 

mohou odevzdávat stavební a demoliční odpady v areálu bývalé skládky TKO Hamperk, kde 

je vybudována odložná plocha stavebních a demoličních odpadů. Případně si na své náklady 

mohou u TSMT s.r.o. objednat přistavení velkoobjemového kontejneru. 
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V roce 2017 se nedařilo plnit cíle týkající se omezení skládkování směsného komunálního 

odpadu, s čímž souvisí plnění cíle snížení maximálního množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládky a zvýšení účinnosti třídění využitelných 

komunálních odpadů. V současné době je směsný komunální odpad, jehož původcem je město 

Moravská Třebová (resp. občané města), plně skládkován. Skládkování SKO je pro město 

v tuto chvíli ekonomicky i provozně nejvýhodnějším způsobem odstranění.  

Přestože město dosahuje vynikajících hodnot v třídění využitelných složek komunálních 

odpadů, produkce směsného komunálního odpadu zůstává poměrně vysoká. V roce 2017 

vyprodukoval v průměru každý občan města 230,7 kg tohoto odpadu. Výhledově by bylo 

vhodné se zaměřit na skladbu SKO a zjistit, co je příčinou vyšší produkce SKO, tak aby mohla 

být přijata vhodná opatření na jeho snížení. Součástí podpory musí být pravidelná 

informovanost obyvatelstva, pozornost je nutné zaměřit nejen na děti, ale i také dospělou 

populaci. 

 

S ohledem na uzákoněný zákaz skládkování odpadu od roku 2024, bude muset město, ve 

spolupráci se okolními obcemi v regionu, hledat nová možná řešení pro využívání směsného 

komunálního odpadu a objemných odpadů. 
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6.3. Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční 

účely  

 

Původ odpadů Kód 

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) A00 

Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo 

jiné provozovny  
B00 

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného 

roku) 
C00 

 

Způsob nakládání s odpady Kód 

 

Využívání odpadů 

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie XR1 

Zpětné získávání /regenerace rozpouštědel XR2 

Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako 

rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou 

dekontaminaci) 

XR3 

Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů XR4 

Recyklace/ zpětné získávání ostatních anorganických materiálů XR5 

Regenerace kyselin a zásad XR6 

Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění XR7 

Zpětné získávání složek katalyzátorů  XR8 

Rafinace olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů XR9 

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii XR10 

Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10 XR11 

Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 XR12 

Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až 

R12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci 

vykazovaného roku 

XR13 

 

Odstraňování odpadů 

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) XD1 

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě, 

apod.) 
XD2 

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor 

nebo prostor přírodního původu, apod.) 
XD3 

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do 

prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.) 
XD4 

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do utěsněných 

oddělených, prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí, 

apod.) 

XD5 

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod 

označením D1 až D12 
XD8 
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Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 

produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů 

uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) 
XD9 

Spalování na pevnině XD10 

Trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) XD12 

Úprava složení, míšení nebo směšování odpadů před jejich odstraněním některým 

ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 
XD13 

Přebalení odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 

označením D1 až D13 
XD14 

Skladování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 

označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) 

k 31. prosinci vykazovaného roku 

XD15 

 

Ostatní 

Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce XN1 

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě XN2 

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně  XN3 

Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku XN5 

Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR BN6 

Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR XN7 

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití XN8 

Zpracování autovraku  XN9 

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) XN10 

Využití odpadu na rekultivace skládek XN11 

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky XN12 

Kompostování XN13 

Biologická dekontaminace XN14 

Protektorování pneumatik XN15 

Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU BN16 

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU XN17 

Zpracování elektroodpadu XN18 

Převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37g písm. f) zákona od 

fyzické osoby - občana nebo právnické osoby, převzetí zpětně odebraných některých 

výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje 

zpětný odběr podle § 37k, § 31g, § 31h nebo § 38 zákona, první převzetí autovraku, 

když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle § 37b zákona, první převzetí vozidel 

z různých druhů dopravy (železniční, letecká, lodní a další) určených k využití 

nebo převzetí odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém sběru a nakládání 

s komunálními odpady 

BN30 

Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu BN40 

Inventurní rozdíl – vyrovnání nedostatku odpadu XN50 

Inventurní rozdíl – vyrovnání přebytku odpadu  XN53 

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN60 

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN63 

Zdroj: Vyhláška č. 383/2001 Sb., v platném znění 


