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1. Soustava indikátorů (stav v roce 2001 v Moravskoslezském kraji)

Skupina základních indikátorů I-1 až I-16
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-11
I-12
I-13

I-14

I-15
I-16

Celková produkce odpadů
Celková produkce odpadů na
jednotku HDP
Podíl na celkové produkci
odpadů
Produkce na obyvatele
Podíl využitých odpadů (R1R11)
Podíl materiálově využitých
odpadů (R2-R6, R7-R11)
Podíl energeticky využitých
odpadů (R1)
Podíl odpadů odstraněných
skládkováním (D1, D5, a D12)
Podíl odpadů odstraněných
jiným uložením (D3, D4, D6 a
D7)
Podíl odpadů odstraněných
spalováním (D10, D11)
Celková kapacita zařízení pro
využívání odpadů (R1 až R11)
Celková kapacita zařízení pro
materiálové využívání odpadů
(R2 až R6, R7-R11)
Celková kapacita zařízení na
energetické využívání odpadů
(R1)

1 000 t/rok

8 886,4

t/1 000 EUR/rok

1,4

% z celkové produkce
odpadů
kg/obyvatele/rok
% z celkové produkce
skupiny odpadů
% z celkové produkce
skupiny odpadů
% z celkové produkce
skupiny odpadů
% z celkové produkce
skupiny odpadů

23%
7 004
55,4
55,3
0,1
6 / 9,1

% z celkové produkce
skupiny odpadů

-

% z celkové produkce
skupiny odpadů

0,03

1 000 t/rok

3 562, 5

1 000 t/rok

3 549,5

t/rok

13 000

t/rok

-

Celková kapacita zařízení na
spalování odpadů (D10,
D11)
Celková kapacita zařízení pro
skládkování odpadů (D1, D5,
D12)
Celková kapacita zařízení pro
jiné uložení odpadů (D3,D4,
D6, D7)

m3
m3

3

7 877 200
-

Skupina doplňkových indikátorů stanovených k základním
indikátorům I-17 až I-22:
I-17
I-18
I-19
I-20

I-21

I-22

Množství sběrových míst
nebezpečných odpadů
Podíl nebezpečných odpadů ze
zdravotnictví na celkové
produkci odpadů ze
zdravotnictví
Produkce odpadů z domácností
Produkce odděleného sběru
komunálních odpadů a obalů
(podskupina 20 01 a 15 01)
Množství materiálově využitého
komunálního odpadu
(recyklovaného a
kompostovaného – R3)
Podíl biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (BRKO)
ukládaného na skládky vzhledem
ke srovnávací základně (1995)

počet

Rok 2001

%

100%

kg /obyvatele/rok

370

kg /obyvatele/rok

84

kg /obyvatele/rok

12

%

92%

Skupina specifických indikátorů I-23 až I-35:
I-23
I-24

I-25

I-26

Podíl stavebních a demoličních
odpadů na celkové produkci
odpadů
Podíl využitých stavebních a
demoličních odpadů (R1, R3,
R4, R5, R11)
Podíl stavebních a
demoličních odpadů
odstraněných skládkováním
(D1, D5, a D12)
Podíl stavebních a
demoličních odpadů
odstraněných jiným uložením
(D3, D4, D6 a D7)

% z celkové produkce
odpadů

29%

% ze stavebních a
demoličních odpadů

71%

% ze stavebních a
demoličních odpadů

29%

% ze stavebních a
demoličních odpadů

-

kg/rok

15,020 kg

I-27

Celková produkce odpadů s
obsahem PCB

I-28

Celková produkce odpadních
olejů

t/rok, kg /
obyvatele/rok

5217 t
4 kg/ob/rok

I-29

Celková produkce odpadních
baterií a akumulátorů

t/rok, kg /
obyvatele/rok

1128 t
0,9 kg/ob/rok
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I-30
I-31
I-32
I-33
I-34
I-35

Celková produkce kalů
z čistíren odpadních vod
Podíl kalů z produkce čistíren
odpadních vod použitých na
zemědělské půdě
Podíl kalů z produkce čistíren
odpadních vod využitých
kompostováním
Celková produkce odpadů
azbestu

t/rok

27 434 t

% z celkové produkce
kalů

42%

% z celkové produkce
kalů

1,25%

t/rok, kg /obyvatele/rok

716 t
0,6 kg/ob/rok

t/rok, kg /
obyvatele/rok

573 t
0,5 kg/ob/rok

Kč

-

Celková produkce autovraků
Rozdíl průměrné ceny za
spalování tuny odpadu a ceny za
uložení tuny odpadu na skládku
včetně poplatků

Tabulková část
Tab. 1 Evidovaná produkce odpadů z hlediska původu podle Odvětvové klasifikace
ekonomických činností dle skupin OECD
Odpad

1999
tuny
%

2000
tuny

Odpad ze zemědělství a
lesnictví
odpad z dolování a těžby
průmyslový odpad
odpad z energetiky (mimo
radioaktivního)
komunální odpad
jiný odpad
CELKEM

5

%

2001
tuny

%

571 599

7,23

421 931

4,75

70 570
2 889 017

0,89
36,56

494 544
3 418 884

5,57
38,47

1 020 603

12,92

1 236 583

13,92

520 642
2 829 341
7 901 772

6,59
35,81
100,00

469 973
2 844 466
8 886 381

5,29
32,01
100,00

Tab. 2 Produkce odpadů v členění podle okresů a kategorií v roce
2001
okres

odpad množství (t)
odpad množství (kg/1 obyv.)
nebezpečný ostatní
celkem nebezpečný ostatní celkem
3807 Ostrava - město
401 410
2 672 220 3 073 630
1 269
8 446
9 715
3806 Opava
29 045
972 158 1 001 203
160
5 360
5 520
3802 Frýdek 429 564
1 550 435 1 979 999
1 894
6 835
8 728
Místek
3803 Karviná
36 336
2 461 675 2 498 011
130
8 823
8 953
3804 Nový Jičín
32 426
150 330
182 756
203
940
1 143
3801 Bruntál
22 753
128 029
150 782
217
1 219
1 435
celkem
951 534
7 934 847 8 886 381
750
6 255
7 005
Tab. 3 Produkce komunálních odpadů v ČR podle krajů v roce
2001
okres
Celkem

(průměr)

množství
tuny

kg/obyv.

469 973

370

Tab. 4 Produkce v kraji v porovnání s produkcí v ČR
Rok
1999
2000
2001

odpady
Celkem
z toho nebezpečné

tuny

% z produkce ČR

7 901 772
1 010 248
8 886 381
951 534

21%
33%
23%
31%
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Tab. 5 Nakládání s odpady v kraji dle kategorii v roce 2001
způsob nakládání

nebezp.
951 534

100-vlastní; produkce odpadu
110-vlastní; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
111-vlastní; třídění
112-vlastní; recyklace, získávání složek
113-vlastní; regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.)
114-vlastní; solidifikace, vitrifikace, bitumenizace
115-vlastní; chemická úprava
120-vlastní; úprava a/nebo využití biologickými metodami
121-vlastní; kompostování
122-vlastní; biologická dekontaminace
123-vlastní; anaerobní rozklad
130-vlastní; zneškodnění
131-vlastní; spalování
132-vlastní; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
133-vlastní; skládkování
140-vlastní; skladování
150-vlastní; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
170-vlastní; využití jako druhotná surovina
190-vlastní; vývoz odpadu
200-převzatý; převzetí odpadu od jiné oprávněné osoby
210-převzatý; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
211-převzatý; třídění
212-převzatý; recyklace, získávání složek
213-převzatý; regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.)
214-převzatý; solidifikace, vitrifikace, bitumenizace
215-převzatý; chemická úprava
220-převzatý; úprava a/nebo využití biologickými metodami
221-převzatý; kompostování
222-převzatý; biologická dekontaminace
223-převzatý; anaerobní rozklad
230-převzatý; zneškodnění
231-převzatý; spalování
232-převzatý; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
233-převzatý; skládkování
240-převzatý; skladování
250-převzatý; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
260-převzatý; shromažďování, sběr, výkup a bez úpravy předání jiné
oprávněné osobě
270-převzatý; využití jako druhotná surovina
280-převzatý; dovoz odpadu
290-převzatý; vývoz odpadu
300-ze zásob; stav zásob ke konci roku
310-ze zásob; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
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rok 2001
ostatní
celkem
7 934 847 8 886 381

81 894

947 896

1 029 790

3
1 350
0
0
12 979
----6 704
--1
254

1 326
3 554
------101 921
19 430
22 123
17 315
196
22 679

1 329
4 904
0
0
12 979
101 921
19 430
28 827
17 315
197
22 933

1 181

4 030

5 211

6 556
39 908

94 378
45 445

100 934
85 353

802 873

3 868 897

4 671 770

2 120
41
982 182

2 374 733
942
6 741 746

2 376 853
983
7 723 928

37 831

110 019

147 850

5 370
790

93 076
778 491

98 446
779 281

23

---

23

25 670
1 380
--5 861
15 604
----222

19 571
27
8 000
12 979
24 818
400
98
216

45 241
1 407
8 000
18 840
40 422
400
98
438

5 097

573

5 670

114 059
1 901

594 334
43 817

708 393
45 718

97 506

977 442

1 074 948

485 843

1 353 691

1 839 534

188 915
--3
98 277

2 576 327
29 869
209 997
617 250

2 765 242
29 869
210 000
715 527

2 354

779

3 133

311-ze zásob; třídění
312-ze zásob; recyklace, získávání složek
315-ze zásob; chemická úprava
320-ze zásob; úprava a/nebo využití biologickými metodami
322-ze zásob; biologická dekontaminace
331-ze zásob; spalování
332-ze zásob; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
333-ze zásob; skládkování
340-ze zásob; skladování
350-ze zásob; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
370-ze zásob; využití jako druhotná surovina
390-ze zásob; vývoz odpadu

--35
15
--5 017
---

2 552
6 582
--421
--7

2 552
6 617
15
421
5 017
7

68

474

542

--64 592

605
1 869

605
66 461

19 030

143 128

162 158

586
---

4 066
44

4 652
44

Tab. 7 Nakládání s komunálními odpady v kraji celkem
rok/množství(t)
2 000
2 001

způsob nakládání
100-vlastní; produkce odpadu
110-vlastní; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
111-vlastní; třídění
112-vlastní; recyklace, získávání složek
115-vlastní; chemická úprava
120-vlastní; úprava a/nebo využití biologickými metodami
121-vlastní; kompostování
122-vlastní; biologická dekontaminace
123-vlastní; anaerobní rozklad
130-vlastní; zneškodnění
131-vlastní; spalování
132-vlastní; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
133-vlastní; skládkování
140-vlastní; skladování
150-vlastní; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
170-vlastní; využití jako druhotná surovina
190-vlastní; vývoz odpadu
200-převzatý; převzetí odpadu od jiné oprávněné osoby
210-převzatý; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
211-převzatý; třídění
212-převzatý; recyklace, získávání složek
215-převzatý; chemická úprava
220-převzatý; úprava a/nebo využití biologickými metodami
221-převzatý; kompostování
222-převzatý; biologická dekontaminace
223-převzatý; anaerobní rozklad
230-převzatý; zneškodnění
231-převzatý; spalování
232-převzatý; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
233-převzatý; skládkování
240-převzatý; skladování
250-převzatý; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
260-převzatý; shromažďování, sběr, výkup a bez úpravy předání jiné oprávněné
osobě
270-převzatý; využití jako druhotná surovina
280-převzatý; dovoz odpadu
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520 642
657
7
----1 036
548
1 593
3 827
--559
172
5 768
1 157
502 747
10 066
156
736 781
2 750
5 462
2 360
80
17
4 673
29 536
8 170
165
10
99
384 641
1 300
214 554

469 973
2 100
25
24
0
74
907
21 952
2 515
196
220
15
4 516
3 772
425 370
16 902
--768 263
0
9 122
135
29
290
5 039
23 808
400
98
214
77
295 890
3 428
389 544

75 694

52 904

4 668
1 992

70 056
26 018

6 571
5 676
139
50
--32
--179
782
---

290-převzatý; vývoz odpadu
300-ze zásob; stav zásob ke konci roku
311-ze zásob; třídění
315-ze zásob; chemická úprava
331-ze zásob; spalování
332-ze zásob; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
333-ze zásob; skládkování
340-ze zásob; skladování
350-ze zásob; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
370-ze zásob; využití jako druhotná surovina

Tab. 8

1 845
3 926
26
15
0
24
435
229
1 647
229

Přehled zařízení k úpravě, využití a odstranění odpadů

(stav k 30.9.2003)
Zařízení k úpravě, využití
a odstranění odpadů

Počet

Úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
– třídění
– recyklace, získávání složek
– regenerace (kyselin, zásad apod.)
– solidifikace, vitrifikace
– chemická úprava
Úprava a/nebo využití biologickými metodami
– kompostování
– biologická dekontaminace
– anaerobní rozklad
Zneškodnění
Spalovny
Spalovny s využitím tepla
Ostatní zařízení pro spalování
Cementářské pece

29
8
18
1
8
9
17
3
Počet

Skládky celkem
Z toho: skupina S II, S IO
skupina S III , S OO
skupina S IV, S NO
skupina S II + S III
skupina S III + IV

31
7
17
7
24
24
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Kraj
Kapacita
(1 000 t.r-1)
2836
1079
344,6
0,1
21
66,1
2 644,0
13,0
Kapacita Možnosti
volná
rozšíření
3
(1000m3) (1000 m )
6 634,2
6 840,0
3 185,8
2 009,5
5 240,0
1 438,9
1 600,0
5 195,3
5 240,0
3 448,4
6 840,0

Přehled opatření na podporu realizace POH MSK
Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných
vlastností
Obecná opatření
Opatření dle POH ČR
a) Iniciovat a podporovat všemi dostupnými prostředky změny výrobních
postupů směrem k nízkoodpadovým až bezodpadovým technologiím a
v případě vzniku odpadů k jejich vyššímu využití.
b) Zpracovat analýzy možnosti náhrady materiálů a výrobků, které po
ukončení životnosti při následném využívání nebo odstraňování, by mohly
mít nepříznivý vliv na zdraví lidí a životní prostředí.
c) Nahrazovat, za předpokladu, že je to technicky a ekonomicky možné,
nebezpečné materiály a složky používané jako suroviny méně
nebezpečnými.
d) Minimalizovat objem a hmotnost výrobků při zachování jejich funkčních
vlastností.
e) Vytvářet podmínky k podpoře vratných opakovaně použitelných obalů.
f) Podporovat
všemi
dostupnými
prostředky
zavedení
systému
environmentálního řízení, především systém Mezinárodní organizace pro
normalizaci, Národní program zavedení systémů řízení podniku a auditů
z hlediska ochrany životního prostředí.
g) Využívat v rámci jednotlivých odvětví Národní program čistší produkce a
programy Státního fondu životního prostředí České republiky pro šíření
a podporu preventivních postupů k omezení vzniku odpadů a jejich
nebezpečných vlastností.
h) Usilovat na všech úrovních veřejné správy o efektivní změny v řízení
odpadového hospodářství vedoucí ke zvýšení kvality řízení a odpovědnosti
při rozhodování.
i) Usilovat o změnu chování podnikatelské i občanské sféry směrem
k upřednostňování výrobků příznivých z hlediska jejich vlivu na zdraví lidí a
životní prostředí.
j) Naplňovat program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro
oblast odpadového hospodářství včetně zlepšení přístupu veřejnosti
k informacím o stavu odpadového hospodářství.
k) Podporovat všechny formy dobrovolných aktivit výrobní a nevýrobní sféry.
l) Zpracovat Realizační programy ČR pro specifické skupiny odpadů na
základě analýz zpracovaných podle tohoto plánu.
Opatření na úrovni kraje
a) Usilovat na všech úrovních veřejné správy o efektivní změny v řízení
odpadového hospodářství vedoucí ke zvýšení kvality řízení a odpovědnosti
při rozhodování.
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b) Usilovat o změnu chování podnikatelské i občanské sféry směrem
k upřednostňování výrobků příznivých z hlediska jejich vlivu na zdraví lidí a
životní prostředí.
c) Naplňovat program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro
oblast odpadového hospodářství včetně zlepšení přístupu veřejnosti
k informacím o stavu odpadového hospodářství.
d) Podporovat všechny formy dobrovolných aktivit výrobní a nevýrobní sféry.

Podíl recyklovaných odpadů
Obecná opatření
Opatření dle POH ČR
a) Stanovit nástroje pro podporu zvýšení materiálového využití odpadů
s upřednostněním jejich opětovného použití pokud je to ekologicky a
ekonomicky vhodné.
b) Zpracovat strategii na podporu trhu s recyklovanými výrobky.
c) Podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin
odpadů, kde je to s ohledem na ekologické, technické, ekonomické a
sociální podmínky možné.
d) Podporovat rozvoj trhu s recyklovanými výrobky, upřednostnit výrobky
z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrné výrobky při zadávání
zakázek na úrovni orgánů veřejné správy.
e) Požadovat při poskytování podpor uvolňovaných ze státních nebo
komunálních rozpočtů v případech, kde je to vhodné, použití
recyklovaných výrobků nebo výrobků vyrobených bezodpadovou nebo
nízkoodpadovou technologií.
f) Zajistit zdravotní nezávadnost recyklovaných výrobků.
g)

h)
i)

j)

k)

Analyzovat způsoby nakládaní se stavebními a demoličními odpady za
účelem vytvoření podmínek pro splnění těchto cílů; využívat 50 %
hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31.
prosince 2005 a 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních
odpadů do 31. prosince 2012.
Zvýšit úroveň sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických
zařízení na 4 kg na osobu za rok z domácností do 31. prosince 2006.
Dosáhnout u velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních
stojanů využití minimálně 80 % průměrné hmotnosti použitého
spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a
součásti z nich v rozsahu minimálně 75 % průměrné hmotnosti
spotřebiče do 31. prosince 2006.
Dosáhnout u zařízení informační technologie a komunikačních a
spotřebitelských zařízení využití minimálně 75 % průměrné hmotnosti
použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály,
látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 65 % průměrné hmotnosti
spotřebiče do 31. prosince 2006.
Dosáhnout u malých domácích spotřebičů, osvětlovacích zařízení,
elektrických a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro
monitorování a regulaci využití minimálně 70 % průměrné hmotnosti
použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály,
látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 50 % průměrné hmotnosti
použitého spotřebiče do 31. prosince 2006.
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l)

Dosáhnout opětovného použití nebo recyklace materiálů, látek a
součástí z výbojek v rozsahu minimálně 80 % hmotnosti použitého
spotřebiče do
31. prosince 2006.
m) Zajistit na základě analýzy zpracování Realizačního programu ČR pro
vyřazená elektrická a elektronická zařízení za účelem vytvoření
podmínek pro splnění cílů uvedených v písm. i) až m).
Opatření na úrovni kraje
a) Nástroje navržené na úrovni MŽP aplikovat při realizaci cíle
materiálového využití v MSK.
b) Zapracovat výstupy z Realizačního programu ČR pro obaly a odpady
z obalů komplexně řešící nakládání s obaly a odpady z obalů zejména
s prioritou prevence, opakovaného použití a recyklace.
c) Uzavřít dobrovolné dohody na zvýšení využití odpadů, s původci
takových odpadů, u kterých existuje potenciální možnost zvýšení jejich
využití.
d) Podporovat dostupnými prostředky ty původce odpadů, kteří již
v současné době zajišťují v maximální míře využití jimi produkovaných
odpadů.
e) U velkoobjemových odpadů, které rozhodujícím způsobem ovlivní
plnění cíle stanoveného na využití odpadů vytvářet podmínky pro jejich
aplikaci při veřejných zakázkách zadávaných krajem.
f) U stavebních a demoličních odpadů vyžadovat při povolování staveb
jejich využití nejlépe přímo na místě vzniku, případně jinak ekonomicky
přijatelně, hlavně s ohledem na logistiku.
g) Podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin
odpadů, kde je to s ohledem na environmentální, technické,
ekonomické a sociální podmínky možné.
h) Upřednostnit výrobky z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrné
výrobky při zadávání veřejných zakázek.
i) Požadovat při poskytování podpor uvolňovaných ze státních nebo
komunálních rozpočtů v případech, kde je to vhodné, použití
recyklovaných výrobků nebo výrobků vyrobených bezodpadovou
(nízkoodpadovou) technologií.
j) Zajišťovat potřebné kapacity pro zpracování vytříděných druhů odpadů
iniciováním a podporováním ověřených zařízení.
k) Podporovat vznik potřebných kapacit pro výrobu alternativních paliv pro
následné energetické využití ve vhodných zařízeních.
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Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Aktualizovat podrobnou analýzu současného stavu zařízení pro nakládání
s odpady a zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech v MSK
z hlediska plnění nových požadavků na ochranu životního prostředí
(kapacity, technická a technologická úroveň a předpoklady jejich využití
v dalších letech).
b) Propojovat stávající zařízení do integrovaného systému nakládání s odpady
za předpokladu zajištění logistiky dopravy, vstupů a výstupů. Integrovat
systémy nejen v rámci kraje, ale i mezikrajově.
c) Pro nakládání s nebezpečnými odpady pokud možno využívat kapacitní
možnosti v MSK, zejména spalovny
SPOVO, s.r.o, která vyhovuje
nejpřísnějším požadavkům zákonných norem EU v oblasti ochrany
životního prostředí.
d) Využívat v maximální možné míře stávající systémy nakládání s odpady, za
předpokladu jejich souladu s platnou právní úpravou.
e) Při posuzování nově navrhovaného zařízení, případně nového posouzení
stávajícího zařízení na nakládání s odpady posuzovat zařízení z hlediska
plnění environmentálních, ekonomických a sociálních hledisek, technické a
technologické úrovně (BAT).
f) Opatření v jednotlivých skupinách odpadů:
•

Skupina 01- Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a
dalšího zpracování nerostů a kamene

V rámci kompetencí státní správy usměrňovat a kontrolovat využití
skrývkových hmot při povrchové těžbě nerostů na rekultivační akce, nejlépe
přímo v místě těžby, v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a
povolovat pouze takové akce, které těmto požadavkům plně vyhoví.
•

Skupina 02- Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví,
myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin

Podporovat dostupnými prostředky ty zemědělské podniky, které řeší
problematiku odpadového hospodářství moderními postupy s perspektivou
zvýšení podílu využití odpadů.
•

Skupina 03- Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku,
celulózy, papíru a lepenky

Upřednostňovat materiálové využívání a podporovat možnosti energetického
využívání těchto odpadů v rámci stávajících zařízení, popřípadě podporovat
budování energetických zařízení schopných využívat tyto druhotné suroviny,
ať už v rámci odpadového zákona nebo jejich přímé využití jako alternativní
paliva.
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•

Skupina 07- Odpady z organických chemických procesů

Preventivně při udělování povolení k provozu zařízení pro nakládání
s odpady a důslednou kontrolní činností zajistit snížení případně vyloučení
skládkování odpadů této skupiny.
•

Skupina 08 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání
nátěrových hmot (barev laků, smaltů) lepidel, těsnících materiálů
a tiskařských barev

Pouze výjimečně udělovat povolení k ukládání těchto odpadů na skládky.
•

Skupina 10- Odpady z tepelných procesů

Podporovat všechny aktivity směřující k maximalizaci materiálového využití
odpadů skupiny 10, které představují rozhodující podíl na celkové produkci.
•

Skupina 11- Odpady z chemických povrchových úprav, z
povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie
neželezných kovů

Věnovat
zvýšenou
pozornost
realizaci
moderních
technologií
v metalurgických a strojírenských podnicích s cílem postupného snižování
případně eliminace rozhodujícího podílu nebezpečných odpadů této skupiny.
•

Skupina 12- Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy
povrchu kovů a plastů

Maximalizovat využití těchto odpadů.
•

Skupina 14- Odpady organických rozpouštědel, chladiva hnacích
médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

Odpady této skupiny převážně s obsahem halogenů odstraňovat nejlépe ve
spalovně SPOVO, s.r.o v Ostravě, nebo v obdobně technologicky vyspělém
zařízení.
Opatření ve skupinách 15-19, týkající se sítě zařízení pro nakládání
s vybranými odpady, jsou uvedena v závazné části v příslušných kapitolách pro
vybrané odpady.

Ukládání odpadů na skládky
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Zajistit dodržování zákazu ukládání vybraných druhů odpadů na skládky
tak, jak je uvedeno v zákoně o odpadech a zákoně o obalech a
v souvisejících právních předpisech.
b) Zajistit u původců odpadů a provozovatelů skládek pravidelnou kontrolu
plnění povinností; postupně omezovat množství odpadů ukládaných na
skládky.
c) Vyhodnocovat pravidelně plnění cílů postupného omezování odpadů
ukládaných na skládky a zákazu ukládání vybraných druhů odpadů na
skládky, v případě potřeby doplnit vyhodnocení o nápravná opatření.
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d) Provést prověrku provozu a technického stavu všech provozovaných
skládek odpadů.
e) Zajistit pravidelnou kontrolu opatření stanovených v plánu úprav skládky u
provozovatelů skládek s cílem sladit provoz a technický stav skládek
s podmínkami stanovenými zákonem.

Nebezpečné odpady
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Podporovat restrukturalizační změny v těch oborech průmyslu, které
produkují nebezpečné odpady, jejichž výsledkem jsou změny ve výrobních
procesech a technologie s menší produkcí odpadů, případně s menšími
zdravotními riziky. Při koncipování průmyslových zón upřednostňovat právě
tyto technologie.
b) Využít potenciálních možností KrÚ při udělování souhlasu pro provoz
zařízení pro nakládání s odpady, z hlediska optimalizace jednotné a
přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady.
c) Při vytváření jednotné a přiměřené sítě k nakládání s nebezpečnými
odpady využít stávající zařízení na území MSK, které svým technologickým
vybavením vyhovuje požadavkům BAT.
d) Vytvářet příznivé prostředí pro využívání ekonomických nástrojů (podpory
ze strany státu, evropské unie a bank) pro subjekty, které aplikují ve
výrobním procesu nové technologie, snižující produkci odpadů nebo jejich
nebezpečné vlastnosti, respektive investují do nových zařízení pro
nakládání s odpady.
e) Výstupy Realizačního programu ČR pro nebezpečné odpady zapracovat do
POH MSK.
f) Usilovat o změny výrobních procesů a technologií, které jsou zdrojem
nebezpečných odpadů.
g) Zajistit na základě zpracovaného Realizačního programu ČR pro odpady
ze zdravotnictví zohledňující možnosti zavádění nových ekologických
technologií pro odstranění nebezpečných vlastností odpadů ze
zdravotnictví.
h) Zajistit průběžné roční vyhodnocování systému nakládání s nebezpečnými
odpady a ke zlepšení stavu navrhovat nové způsoby nakládání s nimi.
i) Motivovat veřejnost k třídění nebezpečných složek komunálního odpadu.

Vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení podle části čtvrté
zákona o odpadech.
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Odpady s obsahem PCB/PCT a zařízení je obsahující
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Zajistit, aby do POH původců byly zapracovány harmonogramy odstranění
odpadů PCB, dekontaminace zařízení s obsahem PCB a harmonogramy
inventarizace zařízení, kde je potenciální možnost obsahu PCB.
b) Kontrolovat pravidelně nejméně jednou ročně plnění úkolu bodu a).
c) S ohledem na ekologickou bezpečnost a evidované náklady na odstranění
odpadů PCB usilovat, aby odpady PCB evidované u původců v průběhu
inventarizace, byly předávány přímo subjektu, který má souhlas
k provozování zařízení a s jeho provozním řádem na jejich odstranění.
d) Formou dobrovolných dohod mezi významnými původci odpadů s PCB a
MSK časově koordinovat v rámci možností kapacit na odstranění PCB
v MSK průběžné plnění stanoveného cíle.
e) V rozsahu svých kompetencí spoluzajišťovat a kontrolovat
proces
odstranění starých ekologických zátěží, které budou na základě provedené
pasportizace lokalizovány jako místa kontaminovaná PCB, a to již od fáze
návrhu řešení až do jeho dokončení.

Odpadní oleje
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Zajistit důsledné plnění v evidenci a ohlašování odpadů a zařízení podle §
39 zákona o odpadech.
b) Využívat ve smyslu § 29 odst. 2 možnosti § 38 zákona o odpadech, který
ukládá povinným osobám zajistit zpětný odběr odpadních olejů, včetně
následných povinností, a to způsobem, který bude z hledisek
environmentálních, ekonomických i sociálních optimální.
c) Zvýšit sběr odpadních olejů vybudováním dostatečné sítě sběru, technicky
vybavené v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí.
d) Provádět třídění odpadních olejů.
e) Důsledně vyžadovat od původců odpadů přesné vedení evidence
odpadních olejů, včetně povinnosti evidovat, kterému subjektu byly
předány, s cílem identifikace konečného zpracovatele.
f) Souhlas pro zařízení pro sběr odpadních olejů vydávat pouze subjektům,
které jsou vybaveny mobilními prostředky odpovídajícími dnešnímu stavu
techniky a sklady s nádržovým parkem, který vyhovuje všem zákonným
požadavkům.
g) Rozhodnutí pro zařízení pro sběr a skladování odpadních olejů podmiňovat
povinností zajišťovat jejich třídění pro potřebu jejich dalšího zpracování.
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h) Odpadní oleje s obsahem chloru>0,2% případně PCB>10mg/kg
odstraňovat nejlépe ve spalovnách nebezpečného odpadu s příslušným
povolením.
i) Zabraňovat mísení odpadních olejů v místě jejich vzniku.
j) Ukončit spalování odpadních olejů ve středních a malých zdrojích
znečišťování ovzduší v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší.
k) Zajistit informační kampaň pro veřejnost o zásadách správného zacházení
s odpadními oleji.
l) Přednostně zajišťovat materiálové využití odpadních olejů regenerací na
základové oleje.
m)Zajistit ve spolupráci s prodejci a velkospotřebiteli evidenci spotřeby
čerstvých olejů v MSK.

Autovraky
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Podporovat postupné budování dostatečně přístupné sítě schválených
zařízení pro soustředění autovraků před jejich odvozem na konečné využití
a likvidaci.
b) Schvalovat a provozovat jen taková výše uvedená zařízení, která budou
schopna řešit problematiku komplexně a ve smyslu daných předpisů.
c) Zajistit důsledné plnění povinností vedení evidence a ohlašování odpadů a
zařízení dle § 39 zákona o odpadech u všech subjektů účastnících se
procesu nakládání s autovraky a jejich vyhodnocování tak, aby mohlo být
kontrolováno především plnění legislativních limitů za MSK.
d) Zajistit propagaci výše uvedených zařízení pro širokou veřejnost.
e) Po zpracování a schválení Realizačního programu ČR – autovraky
respektovat jeho výsledky a ty zapracovat do POH MSK.

Odpady z azbestu
Obecné zásady dle POH ČR
a) Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního
prostředí.
b) Stanovit technické požadavky pro nakládání s odpady s obsahem azbestu
při jejich ukládání na skládky.
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Kaly z ČOV
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Iniciovat vypracování seznamu zemědělských ploch, kde je vhodné
využívat kaly z ČOV, jako hlavní podklad pro intenzifikaci aplikace kalů na
zemědělskou půdu.
b) Hledat možnosti oddělené produkce kalů z komunálních ČOV a
průmyslových kalů u stávajících čistíren, kde se zpracovávají komunální i
průmyslové odpadní vody.
c) Podporovat takové technologie zpracování kalů z ČOV, které budou
doporučeny v rámci Realizačního programu ČR pro kaly z ČOV, například
energetické využití bioplynu z ČOV.
d) Pro hledání optimálních řešení použít a zapracovat výstupy z Realizačního
programu ČR na kaly z čistíren odpadních vod.

Baterie a akumulátory
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje:
a) Podporovat rozšíření zapojení povinných osob do celostátního sdruženého
systému zpětného odběru, sběru a recyklace použitých baterií ECOBAT
a propagovat tento systém u spotřebitelů v rámci práce s veřejností.
b) U Ni-Cd průmyslových akumulátorů podporovat zpětný odběr a recyklaci.
c) Podporovat aktivity v rámci MSK na intenzifikaci stávajícího systému sběru
a recyklace olověných akumulátorů.

Další skupiny odpadů a zařízení stanovené v POH ČR nebo považované
za významné z hlediska kraje.
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Podporovat intenzifikaci sítě sběrných míst v systému organizovaném ve
spolupráci výrobců a dovozců výbojek a zářivek.
b) Využívat v maximální míře stávajících kapacit v MSK pro recyklaci
elektrických a elektronických přístrojů, zářivek a výbojek.
c) Konečné odstranění chlorfluoruhlovodíků (freony) ze zařízení, hlavně
ledniček, koncentrovat především do spalovny SPOVO, s.r.o v Ostravě.
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d) Zajistit rozšíření odběrových míst respektive v rámci sběrných dvorů obcí
odběr elektrotechnických a elektronických přístrojů a zařízení jako základní
předpoklad plnění stanovených cílů.
e) Využívat kapacity na demontáž a recyklaci elektrotechnických a
elektronických přístrojů a zařízení televizorů přednostně v chráněných
dílnách.
f) Zapracovat výstupy z Realizačního programu ČR pro elektrická a
elektronická zařízení do POH MSK.

Pneumatiky
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Nepovolovat skladování pneumatik mimo k tomu účelu vybavená zařízení
s cílem omezit skladování a urychlit využití pneumatik.
b) Podporovat zpětný odběr pneumatik u subjektů, které provádí jejich
výměnu a přímé předání pro jejich využití.
c) Podporovat, aby byly odpadní pneumatiky, na rozdíl od současného stavu,
odebírány povinnou osobou prostřednictvím oprávněné osoby zdarma.

Odpady vzniklé následkem živelných pohrom
Obecná opatření
a) Zapracovat do POH MSK podmínky stanovené orgánem krizového řízení a
uvedené v krizovém plánu MSK.
b) Uplatňovat požadavky platné právní úpravy z oblasti odpadového
hospodářství při přípravě a projednávání předpisů krizového řízení.

Komunální odpady
Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství
a nebezpečných vlastností
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Iniciovat a podporovat všemi dostupnými prostředky změny vedoucí
k vyššímu využívání odpadů.
b) Usilovat na všech úrovních veřejné správy v MSK o efektivní změny v řízení
odpadového hospodářství vedoucí ke zvýšení kvality řízení a odpovědnosti
při rozhodování.
c) Usilovat o změnu chování podnikatelské i občanské sféry směrem
k upřednostňování výrobků příznivých z hlediska jejich vlivu na zdraví a
životní prostředí.
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d) Uplatňovat program environmentálního vzdělávání a osvěty pro oblast
odpadového hospodářství včetně zlepšení přístupu veřejnosti k informacím
o stavu odpadového hospodářství.
e) Podporovat všechny formy dobrovolných aktivit výrobní i nevýrobní sféry
v oblasti odpadového hospodářství.
f) Postupně zapracovávat při aktualizacích POH MSK výstupy Realizačních
programů ČR pro specifické skupiny odpadů, které zpracovává MŽP.

Podíl recyklovaných odpadů
Obecná opatření
Opatření dle POH ČR
a) Stanovit nástroje pro podporu zvýšení materiálového využití odpadů
s upřednostněním jejich opětovného využití, pokud je to ekonomicky a
ekologicky vhodné.
b) Podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin odpadů,
kde je to s ohledem na ekologické, technické, ekonomické a sociální
podmínky možné.
c) Podporovat rozvoj trhu s recyklovanými výrobky, upřednostnit výrobky
z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrné výrobky při zadávání
zakázek na úrovni orgánů veřejné správy.
d) Požadovat při poskytování podpor uvolňovaných z veřejných rozpočtů
v případech, kde je to vhodné, použití recyklovaných výrobků, nebo výrobků
vyrobených bezodpadovou nebo nízkoodpadovou technologií.
Obecná opatření na úrovni kraje (vyplývající z POH ČR)
a) Zvýšit úroveň sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických
zařízení na 4 kg na osobu za rok z domácností do 31.12.2006.
b) Dosáhnout u velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních stojanů
využití minimálně 80 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně
použít, nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně
75 % průměrné hmotnosti spotřebiče do 31.12.2006.
c) Dosáhnout u zařízení informační technologie a komunikačních a
spotřebitelských zařízení využití minimálně 75 % průměrné hmotnosti
použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a
součásti z nich v rozsahu minimálně 65 % průměrné hmotnosti spotřebiče do
31.12.2006.
d) Dosáhnout u malých domácích spotřebičů, osvětlovacích zařízení,
elektrických a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro monitorování a
regulaci, využití minimálně 70 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a
opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu
minimálně 50 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče do 31.12.2006.
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e) Dosáhnout opětovného použití nebo recyklace materiálu, látek a součástí
z výbojek v rozsahu minimálně 80 % hmotnosti použitého spotřebiče do
31.12.2006.
f) Zapracovat do POH MSK výstupy Realizačního programu ČR pro vyřazené
elektrické a elektronické zařízení pro naplnění výše uvedených parametrů.
g) Zapracovat do POH MSK výstupy Realizačního programu ČR pro obaly a
odpady z obalů.
h) Každoročně vyhodnocovat množství a úroveň separace jednotlivých komodit
komunálního odpadu.

Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Vytvořit podmínky, iniciovat a řídit dobudování „krajského integrovaného
systému nakládání s komunálními odpady“.
b) Města a obce v rámci svých kompetencí budou zabezpečovat
shromažďování a svoz komunálních odpadů včetně zabezpečení separace,
dotřídění, provozu sběrných dvorů, sběru nebezpečných složek
komunálních odpadů; obce a města budou zabezpečovat vybrané dílčí
prvky sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady.
c) Obce a města mohou za účelem hledání optimálních řešení realizovat
společné dílčí subsystémy.
d) Navrhovaná nová řešení budou v souladu s nejlepšími dostupnými
technikami a budou tvořit nedílnou součást integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v území kraje.
e) Stávající zařízení intenzifikovat a modernizovat tak, aby vyhovovala
současným požadavkům a aby mohla tvořit prvky sítě zařízení.
f) Podporovat výstavbu a modernizaci zařízení, u kterého bude ekonomicky a
technicky prokázána účelnost jeho provozování na celokrajské úrovni.
g) Obecně upřednostňovat projekty infrastruktury pro systém sběru tříděného
komunálního odpadu.
h) Při přípravě investic zařízení
ekonomickou rentabilitu.

na

zpracování

odpadů

požadovat

i) Územní požadavky vyplývající z programu budování sítě zařízení postupně
zapracovat do územně plánovací dokumentace pro rozhodování o dalším
územním rozvoji, například ve vazbě na průmyslové zóny.
j) Minimalizovat vliv na lidské zdraví a jednotlivé složky životního prostředí
z provozu zařízení a z dopravy.
k) Zabezpečit plošné rozšíření tříděného sběru využitelných složek
komunálního odpadu prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě
sběrných míst případně i v kombinaci systému sběru vybraných výrobků
(tzv. zpětné odběry) zajišťovaného povinnými osobami.
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l) V integrovaném systému nakládání s KO zajistit potřebné kapacity pro
využití vhodných odpadů při výrobě paliva (alternativní palivo).
m)Jako součást integrovaného systému nakládání s KO zabezpečit
dostatečné kapacity na využití paliv vyrobených na bázi odpadů
(alternativní palivo).
n) Připravit návrh pilotních projektů na ověření technologií v ČR dosud
neprovozovaných.

Ukládání odpadů na skládky
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Zvýšit provozní a technologickou úroveň skládek tak, aby vyhovovaly
zákonným požadavkům; skládky, které nejsou schopny plnit zákonné
požadavky provozovat nejdéle do 16. července 2009 na základě rozhodnutí
krajského úřadu.
b) Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě
a čase nakládat jiným způsobem, při dodržení všech legislativních
požadavků a souladu s tímto POH MSK.
c) Zajistit pravidelnou kontrolu plnění úkolu postupného omezování celkového
množství odpadů ukládaných na skládky a dodržování zákazu ukládání
vybraných druhů odpadů na skládky.
d) Zabezpečit prověrku provozu a technického stavu všech provozovaných
skládek odpadů.
e) Pravidelně kontrolovat opatření stanovená v plánu úprav skládek s cílem
dodržení legislativních podmínek provozu a technického stavu skládek do
31.12.2009.
f) Nebudovat v MSK nové kapacity skládek komunálních odpadů. Výjimku
tvoří pouze intenzifikace stávajících skládek, kde jsou již schváleny další
etapy.

Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných
na skládky
Obecná opatření
Opatření dle POH ČR
a) Vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů
biologicky rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech,
průmyslu a úřadech, mimo směsný odpad.
b) Omezovat znečišťování biologicky rozložitelných odpadů jinými odpady
zejména mající nebezpečné vlastnosti.
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c) Zvyšovat v maximální možné míře materiálové využití druhů odpadů
tvořících BRKO vytříděných z komunálního odpadu, zejména papíru a
lepenky.
d) Navrhovat a vytvářet ekonomicky a technicky zdůvodněná společná řešení,
v rámci dvou i více krajů, za účelem docílení požadovaného snížení
množství BRKO ukládaného na skládky.
e) Podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními
odpady tak, aby bylo dosaženo postupného omezení BRKO ukládaných na
skládky; při vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména na výstavbu
kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou
úpravu těchto odpadů.
f) Zpracovat na základě dat a informací zejména z krajských koncepcí
nakládání s odpady analýzu kapacit, provozních podmínek a
technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití
BRKO a případně stanovit opatření pro jejich uvedení do souladu s právním
řádem České republiky.
g) Upřednostňovat
kompostování
a
anaerobní
rozklad
biologicky
rozložitelných odpadů kromě odpadů podle písm. c) s využitím výsledného
produktu zejména v zemědělství, při rekultivacích, úpravách zeleně;
odpady, které nelze takto využít, upravovat na palivo a nebo energeticky
využívat.
h) Dodržovat důsledně požadavek zákazu ukládat na skládky odděleně
vytříděné biologicky rozložitelné odpady s výjimkou řešení krizových situací
způsobených živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi.
Opatření na úrovni kraje
a) Zařízení pro využívání odpadů dimenzovat na parametry roku 2013.
b) Vytvářet podmínky pro oddělené shromažďování biologicky rozložitelných
odpadů z domácností (z údržby zeleně), ze živností, průmyslu, úřadů,
z údržby měst a obcí tak, aby tento odpad nebyl součástí směsného
zbytkového komunálního odpadu.
c) Vytvářet podmínky pro omezování znečištění odděleně sbíraného
biologicky rozložitelného odpadu jinými odpady, zejména odpady
nebezpečnými, které znehodnocují následné produkty vyrobené
z biologicky rozložitelných odpadů.
d) V maximální míře zajišťovat materiálové využívání papíru a lepenky.
e) Zapracovat výstupy z Realizačního programu ČR pro biologicky rozložitelné
odpady do POH MSK.
f) Při návrhu integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v MSK
se při řešení poklesu BRKO ukládaného na skládky zaměřit v souladu
s POH ČR na výstavbu kompostáren, zařízení na anaerobní rozklad a na
mechanicko biologickou úpravu těchto odpadů, upřednostňovat:
•

separovaný sběr papíru a lepenky,

•

kompostování a anaerobní rozklad,

•

upravovat odpady s energetickým obsahem na palivo (alternativní
palivo),

•

odpady přímo využívat energeticky.
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g) Důsledně dodržovat zákaz ukládání na skládky odděleně vytříděných
biologicky rozložitelných odpadů s výjimkou řešení krizových situací
způsobených živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi.
h) Každoročně vyhodnocovat množství a úroveň snižování podílu BRKO
ukládaného na skládky a stanovit případné opatření pro dosažení
požadovaných změn.

Nebezpečné odpady – složky komunálních odpadů
Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Zapracovat výsledky Realizačního programu
s nebezpečnými odpady do POH MSK.

ČR

pro

nakládání

b) Dále rozvíjet systém odděleného sběru nebezpečných složek komunálních
odpadů.
c) Dále podporovat a rozvíjet systém sběru nepoužitelných léčiv v lékárnách.
d) Motivovat veřejnost
komunálních odpadů.

k oddělenému

sběru

nebezpečných

složek

e) Ročně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými složkami
vyseparovanými z komunálních odpadů a v případě potřeby stanovit
korekční opatření.
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Konkrétní opatření pro splnění obecných cílů
Opatření č. 1: Zpracování Plánů odpadového hospodářství původců
komunálních odpadů
Popis problematiky
Ve smyslu požadavků zákona o odpadech zpracují vybraní původci
komunálních odpadů příslušné plány odpadového hospodářství, ve kterých budou
zapracovány příslušné požadavky závazné části POH MSK a POH ČR.
Z důvodů zapojení všech obcí do krajského systému nakládání s komunálními
odpady je žádoucí aby se všechny obce zapojily do zpracování POH původců. Pro
zjednodušení zpracování budou tyto plány vypracovány jako společné POH pro
území spravované obcemi III. typu (obce s rozšířenou působností) na základě
písemné dohody ve smyslu ustanovení § 44 odst.8 zákona o odpadech.
Cíl opatření č.1
Společné POH původců komunálních odpadů zpracovat minimálně pro
území spravované obcemi III. typu (obce s rozšířenou působností)
a musí být v souladu se závaznou částí POH MSK, a v souladu
s metodickým pokynem MŽP, pokud tento bude vydán.
Termín realizace
Do jednoho roku od vyhlášení závazné části POH MSK.
Zodpovědnost
Všechny obce MSK.
Opatření č.2: Výchova a vzdělávání občanů v oblasti odpadového
hospodářství
Popis problematiky
Úspěch činnosti integrovaného systému nakládání s komunálními odpady je
mimo jiné závislý na chování občanů, které musí být komplexně ovlivňováno cíleným
systémem výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství.
Cíl opatření č.2
Realizovat systém výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového
hospodářství
ve
smyslu
zpracované
samostatné
koncepce
„Environmentální výchovy a vzdělávání občanů“.
Termín realizace
1. etapa – vysvětlení a účast při zpracování POH původců – v průběhu
roku 2004 – 2005,
2. etapa – podpora při realizaci integrovaného systému nakládání s KO v MS
kraji – trvalý úkol v rozmezí let 2005 – 2013
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Zodpovědnost
MSK a všechny obce MSK.
Opatření č.3: Rozvoj separace materiálově využitelných složek a
nebezpečných složek komunálních odpadů
Popis problematiky
Prioritním strategickým cílem POH ČR je materiálové využívání odpadů,
především jeho klasických využitelných složek jako je papír a lepenka, sklo, plasty,
kovy a bioodpady. Důležitým úkolem je separace nebezpečných složek KO.
Celková míra separace je vypočtena z citovaných požadavků a ze známé
skladby komunálních odpadů a separovaných složek, tj. podílu obalových odpadů a
ostatních odpadů v dané složce. Požadovaná množství v jednotlivých letech jsou
přepočtena na jednoho obyvatele, což umožní v jednotlivých obcích snadno
vypočítat celkové požadované množství vyseparovaných využitelných složek.
Cíle opatření č.3
Docílit v daném čase množství separovaně sbíraných a materiálově
využívaných vybraných složek komunálních odpadů (papír a lepenka,
sklo, kovy, plasty, bioodpady a nebezpečné složky) uvedených v tabulce
č.1 a v tabulce č. 2. V tabulkách se jedná o směrné hodnoty, které budou
dále upřesňovány ve spolupráci s autorizovanou obalovou společnosti a
po doplnění mechanizmu vedení evidence ze strany MŽP.
Odpovědnost
Za naplnění cíle opatření jsou zodpovědné jednotlivé obce a města a u
vybraných složek komunálních odpadů obsahujících obalové odpady (papír a
lepenka, sklo, kovy, plasty) společně s autorizovanou obalovou společností. Způsob
zabezpečení bude řešen v příslušných POH původců.
Termín realizace
1. plošné zavedení separovaného sběru využitelných složek ve všech obcích
MSK do 31.12.2006,
2. průběžné plnění separačních limitů ve smyslu tabulky č.1 a č.2. závazné
části
3.
Opatření č.4: Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady a jeho
provoz
Popis problematiky
Stávající systém nakládání s komunálními odpady v MSK bude rozšířen tak,
aby vznikl ucelený integrovaný systém nakládání s komunálními odpady na území
kraje.
Systém bude sestávat ze dvou základních částí:
Část „A“ – systémy měst a obcí.
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Část „B“ – krajský systém sestávající z „Krajského integrovaného centra
využívání komunálních odpadů“, jehož součástí bude energetický
zdroj, a z příslušné, zejména dopravní infrastruktury.
Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady musí svou dimenzí a
provozem zabezpečit docílení požadovaných parametrů uvedených v závazné části
3.8.2 „Obecné cíle a opatření“. Konkrétní parametry tohoto systému jsou uvedeny ve
směrné části POH MSK.
Návrh systému vychází z předpokladu, že zbytkové směsné komunální
odpady, vstupující do Krajského integrovaného centra využívání komunálních
odpadů jsou z podstaty technologie využívány materiálově.
Cíle opatření č.4
Veškeré parametry systému jsou nastaveny tak, aby bylo především
docíleno:
•

50 % materiálového využívání komunálních odpadů,

•

stanoveného poklesu biologicky rozložitelných odpadů
ukládaných na skládky,

•

separovaného sběru a materiálového využívání využitelných
složek komunálních odpadů včetně separace a využívání
obalových odpadů ve smyslu opatření č.3,

•

separovaného sběru a využívání vybraných biologicky
rozložitelných odpadů ve smyslu opatření č.3,

•

separovaného sběru a využívání, případně
odstranění
nebezpečných složek komunálních odpadů ve smyslu
opatření č.3.

Odpovědnost
Obce a města MSK; za iniciaci vzniku a koordinaci celého systému MSK.
Termíny realizace
1. fáze – do 31.12.2006, v rozsahu plnění cílů opatření č.3,
2. fáze – dle zpracovaného harmonogramu s úplným zprovozněním do
31.12.2009.
Opatření č.5: Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
Popis problematiky
Základem integrovaného systému nakládání s komunálními odpady je
tzv. „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů“, které je
principiálně popsáno ve směrné části POH MSK (kapitola 4.1.12) a jehož součástí
bude energetický zdroj.
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Cíl opatření č.5
Především docílit:
•

50 % materiálového využívání komunálních odpadů,

•

stanoveného poklesu biologicky rozložitelných odpadů
ukládaných na skládky,

•

v roce 2010 a dále zpracovávat prostřednictvím krajského
integrovaného centra min. 97 000 t směsných KO
z produkce MSK,

•

v roce 2013 a dále zpracovávat min. 161 000 t směsných KO
z produkce MSK.

Odpovědnost
Dotčené obce a města MSK, ve smyslu tabulky č.12 směrné části; za iniciaci
vzniku a koordinaci provozu integrovaného centra MSK.
Termín realizace
Dle harmonogramu
31.12.2009.

v rámci

zpracovaného

projektu

s

zprovozněním

do

Opatření č.6: Komplexní projekt hospodaření s biomasou v Moravskoslezském
kraji
Popis problematiky
Nakládání s bioodpady není možné řešit odděleně od hospodaření s ostatní
biomasou včetně jejího pěstování pro energetické účely, kde je možno využít část
kompostů vyrobeného z bioodpadů. Součástí řešení musí být i energetické využívání
biomasy. Součástí tohoto projektu musí být i praktické ověřené možnosti odděleného
sběru kuchyňských bioodpadů a jejich zpracování ve vybrané lokalitě, jako podklad
pro rozhodnutí o jeho případném rozšíření.
Řešit tento projekt komplexně pro celé území MSK s dílčími lokálními
realizacemi. Cílem je mimo jiné vytvořit trh s biopalivy.
Cíl opatření č.6
Racionální využívání biomasy včetně bioodpadů v MSK.
Odpovědnost
Za zpracování projektu MSK, zodpovědnost za realizaci projektu bude
stanovena v projektu.
Termín realizace
Zpracování projektu – 30.6.2005.
Vlastní realizace – dle harmonogramu uvedeném v projektu.
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Opatření č.7: Ověření „Mechanicko biologického zpracování směsných
zbytkových komunálních odpadů“ v praxi
Popis problematiky
POH ČR upřednostňuje mechanicko biologické zpracování zbytkových
směsných komunálních odpadů (MBT). Zjednodušená modifikace této metody tvoří
část technologie „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů“.
Tato metoda nebyla dosud v ČR nikde uplatněna s výjimkou Ostravy, kde
v minulosti byl provozován třídírenský závod na zpracování směsných komunálních
odpadů. Technologie ve své podstatě je zachována a umožnila by v praxi vyzkoušet
MBT zpracování směsných zbytkových komunálních odpadů v jednotlivých ročních
obdobích a z jednotlivých typů zástavby.
Cíl opatření č.7
Změřit a ověřit řadu parametrů metody MBT, ověřit vlastnosti výstupů
z dané technologie, vznikající emise, možnost využití výstupů,
ekonomickou náročnost provozu a potvrzení environmentální
výhodnosti.
Odpovědnost
MSK.
Termíny realizac
•

projekt 31.12.2004

•

ověření 2005

Poznámka: Výsledky tohoto opatření jsou nutné k projektování a realizaci
„Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů“.
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Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
Název

firma

místo

okres

platnost do*

Zaříz. na využití ojetých pneumatik
Zaříz. na zprac. použitých pneumatik a odp.
nerecyklovatelných olastů PET a PP

Alma pneu s.r.o.
BISOB, s.r.o.

Šenov u Nového Jičína
Havířov

Nový Jičín
Karviná

30-VI-08

Upravarenské zařízení Studený odval

CzechSlag - Nová Huť s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-XII-04

Míchací dělo na přípravu popílkových směsí

Diamo, státní podnik odštěpný závod Odra

Ostrava

Ostrava

31-XII-05

Zařízení k využívání odpadů

ECOCOAL,s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-XII-04

Zařízení pro přípravu popílkových a popílkopojivých
směsí

EKO-KARBO, a.s.

Stonava

Karviná

31.9.2005

Zásobovací sila FITE a.s.

FITE a.s.

Ostrava

Ostrava

31-VII-05

Zař.na úpravu a znešk. kapal. odpadů

Geologický průzkum Ostrava a.s.

Frýdek - Místek

Frýdek - Místek

---

Zařízení k výkupu a využívání odp.

Ing.Lubomír Urban

Věznice Heřmanice

Ostrava

31-XII-05

Zařízení k využívání odpadů

Vladislav Uličný Ing.

Ostrava-Přívoz

-

31-I-06

Rekultivační stavba Brumovice

Jan Matiáš

Pustý Mlýn

Opava

31-VII-05

Sedimentační jímky - úprava

MG Odra Gas, spol. s r.o.

Ostrava - Kunčice

Ostrava

---

Úprava odpadů-odstředivka Flotweg

ISPAP Nová Huť a.s

O-Kunčice

Ostrava

31-VIII-05

Zařízení k využívání odpadů

OKD,a.s., člen koncernu KARBONINVEST, a.s.

Ostrava

Ostrava

31-XII-03

Zařízení k využívání odpadů

OKD, Doprava, akciová společnost

Ostrava

Ostrava

31-XII-04

Lisování stlačitelných odpadů

OZOBEL a.s.

Ostrava - Kunčice

Ostrava

---

Úprava stavebních odpadů

PINMARK s.r.o.

Ropice

Frýdek - Místek

---

Zařízení k využití stavebního odpadu

ROSIS s.r.o

Opava

Opava

30-IX-05

Zařízení na úpravu odpadů

Ruchstav s.r.o. EKODIVIZE

Horní Benešov

Bruntál

---

Předčištění

VaDS, spol.s r.o.

Bohumín

Karviná

31-I-04

Vypařovací a desinfekční st. Bohumín

VaDS, spol.s r.o.

Bohumín

Karviná

30-VI-03

Zař.na úpravu odpadů-sedimentační jímky

Ing. Leo. Vanžura-VAKA Brno

Ostrava - Kunčice

Ostrava

---
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Pilotní pánvové zař.ZERO WASTE el.obl.pece

Vítkovice strojírenctví a.s.

Ostrava

Ostrava

Deemulgační stanice

VP a.s

Frýdek - Místek

Frýdek - Místek

31-XII-04

Zařízení na předúpravu odpadů

Charita Opava

Opava

Opava

31-XII-04

Zařízení na výrobu pórobetonové hmoty

Pórobeton Ostrava - Třebovice a.s.

Ostrava - Třebovice

Ostrava

---

Biologická ČOV

VaDS, spol.s r.o.

Bohumín

Karviná

31-I-04

El.flotační ČOV,

VaDS, spol.s r.o.

Bohumín

Karviná

31-I-04

Úpravna technického textilu

Václav Kraus - UNIS

Bohumín

Karviná

31-V-08

okres
Ostrava

platnost do*
31-XII-03

* kde není uvedeno, nebylo k 30.4.2003 řízení zahájeno
Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Třídění
název
Drtící a třídící linka na rekultivační materiál (likvidace
koks.)

firma
AZ GEO, s.r.o.

místo
O-Vítkovice

Dotřiďovací linka REKO Vsetín s.r.o.

BM servis a.s.

Bohumín

Karviná

---

Třídící linka KO

Frýdecká skládka, a.s

Lískovec

Frýdek - Místek

---

Dotřiďovací linka, mezideponie

OZO Ostrava s.r.o

Ostrava

Ostrava

31-VII-05

Shromažďování,úprava,třídění plastu askla

Slumeko, s.r.o

Kopřivnice

Nový Jičín

30-IX-06

Hala pro dotřiďování TKO

Technické služby Opava s.r.o.

Opava

Opava

31-VIII-06

Třídící linka

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

Vítkov

Opava

30-XI-05

Dotřiďovací linka,

Nehlsen Třinec, s.r.o.

Třinec

-

30-XI-05
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Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Recyklace, získávání složek
název

firma

místo

Mlýnice HV

ALFA PLASTIK a.s.

Bruntál

Bruntál

platnost do*
---

Výroba betonového zboží

BETA Olomouc a.s.

Ostrava - Hrabová

Ostrava

---

Recyklace práškových barev

Ekorecykling s.r.o. Žilina-organizační složka

Opava

Opava

---

Recyklační centrum stavebních odpadů

EKOREMA recykling s.r.o.

Nový Jičín

Nový Jičín

---

Recyklační středisko pro mat. využití

Frýdecká skládka, a.s

Panské nové dvory

Frýdek - Místek

Recyklace chladících zařízení

HT služby s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-V-05

Výroba lepenky a zboží z papíru, kartonů, lepenky

Kappa Packing Czech, s.r.o.

Hradec nad Moravicí-Žimrovice

Opava

---

Areál společnosti MS - UNIKOV s.r.o.

MS-UNIKOV Ostrava s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-III-05

Recyklace-znovuzískávání kovů

ISPAP Nová Huť a.s

O-Kunčice

Ostrava

31-VIII-05

Recyklačn linka plastových odpadů, folií a pytlů

PF PLASTY CZ s.r.o.

Chuchelná

Opava

31-V-08

Recyklace ostatních odpadů

PINMARK s.r.o

Třinec

Frýdek - Místek

31-XII-04

Recyklace stavebních odpadů

REFOZO a.s

Mor.Ostrava

Ostrava

31.11.2004

Úprava a třídění nebezpečných odpadů

Saft-Ferak a.s.

Pražmo

Frýdek - Místek

30-VI-04

Zařízení k výkupu a využívání odp.

Šrot Gebeshuber s.r.o.

Paskov

Frýdek - Místek

31-XII-05

Recyklační dvůr Darkov
Odvodnění jemnozrnných okují

Technické služby Karviná, a.s.
Vítkovice Steel, a.s.

Karviná
O-Vítkovice

Karviná
Ostrava

31-VIII-05

Zařízení k využívání-Recyklační mísící linka

VOKD, a.s.

Ostrava

Ostrava

30-IX-05

Recyklační závod ŽDB

ŽDB a.s.

Bohumín

Bohumín

28-VI-06

Úprava vývojek, ustalovačů

AG Recycling Huzová

Huzová

Bruntál

---

* kde není uvedeno, nebylo k 30.4.2003 řízení zahájeno
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okres

Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Kompostárny
název

firma

místo

okres

Kompostárna

Ekopark, Lakota Martin

O-Třebovice

Ostrava

platnost do*
30-VI-05

Kompostárna Bruzovice

Frýdecká skládka, a.s

Bruzovice

Frýdek - Místek

30-VI-05

Kompostárna Bludovice

Ing.Karel Kotula

Havířov

Karviná

31-XII-05

Kompostárna

OBSED s.r.o

Velká Polom

Opava

30-VI-05

Kompostárna

OZO Ostrava s.r.o

Ostrava

Ostrava

30-IX-04

Kompostárna

Technické služby města Příbora s.r.o.

Příbor

Nový Jičín

Kompostárna

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Ostrava

Ostrava

Kompostárna

Zdeněk Hečko - Fa-He Lesotechnika

Vratimov

Frýdek - Místek

28-II-08

Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Biologická dekontaminace
název
Dekontaminační plocha

firma
1. Hradecká zemědělská a.s.

místo
Branka u Opavy

Opava

platnost do*
---

Úprava nebezpečných odpadů biodegradace

DEZA SANACE s.r.o.

Ostrava - Vítkovice

Ostrava

---

dekontaminační plocha Butovice

ESET spol.s r.o.

Butovice

Nový Jičín

30-VI-06

Dekontaminační plocha FITE a.s.

FITE a.s.

Ostrava

Ostrava

30-VI-04

Dekontaminace v areálu skládek COZ

OKD, Rekultivace, a.s.

Ostrava-Zárubek

Ostrava

31-X-04

Dekontaminační středisko

OKD, Rekultivace, a.s.

Rychvald

Karviná

31-X-04

Dekontaminační plocha

Rašelina BIO s.r.o.

Opava

Opava

---

Dekontaminační stanice Havířov

TALPA-RPF, s.r.o.

Havířov

Karviná

31-III-06

Víceúčelová ekologická plocha

Třinecké Železárny, a.s.

Třinec

Frýdek - Místek

31-VIII-04

* kde není uvedeno, nebylo k 30.4.2003 řízení zahájeno
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okres

Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Odstranění
název
Asanace bývalého hřbitova Hrušov

firma
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

místo
Ostrava-Hrušov

okres
Ostrava

platnost do*
31-XII-04

Terenní úpravy - příprava území v areálu BCMCHZ v BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Ostravě

Ostrava

Zneškodnění fotograf. Roztoků

COLOUR PHOTO CENTRE

Moravská Ostrava

Ostrava

---

Zařízení k odstraňování odp.

ČEZ, a.s.Elektrárna Dětmarovice

Suchá

Karviná

30-IX-04

Složiště popílku

Energetika Třinec, a.s.

Třinec

Frýdek - Místek

---

Laboratoře lék. Mikrobiologie-autoklávovna

Laboratoř lékařské mikrobiologie, s.r.o

Třinec a Fr.Místek

Frýdek - Místek

Terenní úpravy okolí skládky Borové

Obec Bolatice

Bolatice

Opava

26-III-06

Rekultivace lomu,odstraňování neb. odp. z černé
skládky

Obec Jakartovice

Jakartovice

Opava

31-VII-05

Asanace a rekultivace kal.nádrží dolu Lazy

OKD, a.s, člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

Orlová-Lazy

Karviná

Sanace odkalovací nádrže Jeremenko

OKD, a.s, člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

Ostrava

Ostrava

Likvidace odkalovací nádrže Hlubina

OKD, Doprava, akciová společnost

Ostrava

Ostrava

31-XII-04

Asanace odkaliště New York OKD Doprava

OKD, Doprava, akciová společnost

Karviná-Doly

Karviná

30-XI-03

Technologická jednotka k odstraňování zářivek

OZO Ostrava s.r.o

Ostrava

Ostrava

31-VII-05

Rekultivace pískovníku- závoz lomu

AGROLAND, společnost s ručením omezeným

Štěpánkovice

Opava

31.7.2005

Rekultivace území Lhotka

Diamo, státní podnik odštěpný závod Odra

Ostrava

Ostrava

Rekultivační stavba Neplachovice

Karel Beran

Neplachovice

Opava

30-III-06

Rekultivace pískovníku- závoz lomu

Marius Pedersen a.s.

Štěpánkovice

Opava

31-VII-05
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Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Spalování nebo termické odstranění s využitím tepla
název

firma

místo

okres

Spalovna

SPOVO, s.r.o.

Ostrava

Ostrava

Spalovna

Spalovna průmyslových odpadů válcoven plechu, s.r.o.

Frýdek - Místek

Frýdek - Místek

Spalovna

Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik

Nový Jičín

Nový Jičín

platnost do*

* kde není uvedeno, nebylo k 30.4.2003 řízení zahájeno

Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Skládkování
název

firma

místo

okres

platnost do*

Skládka TKO S-II

BM servis a.s.

Bohumín

Karviná

Skládka Studený odval

CzechSlag - Nová Huť s.r.o.

Ostrava

Ostrava

30-VI-05

Skládka S -IO Kašpárkovice

ČEZ, a.s.

Dětmarovice

Karviná

Skládka S II

Obec Dolní Lutyně

Dolní Lutyně - Doly

Karviná

30-IX-04
---

Skládka S II

Obec Kozlovice

Kozlovice

Frýdek - Místek

---

Skládka inertních odpadů

OKD, Rekultivace, a.s.

COZ Zárubek

Ostrava

31-XII-04

Skládka T.Ž. a.s S-IO

Třinecké železárny, a.s.

Třinec

Frýdek - Místek

31-X-04

Skládka Životice S-00

ASOMPO, a.s.

Životice

Nový Jičín

Skládka TKO SIII

BM servis a.s.

Bohumín

Karviná

Skládka S III

Borsod Chem MCHZ, s.r.o.

Ostrava - Mar. Hory

Ostrava

---

Skládka S III

DEPOS Horní Suchá, a.s.

Horní Suchá

Karviná

31-XII-04

Skládka odpadů S-00

Elio Slezsko a.s

Holasovice

Opava

31-XII-03

S III TKO

Frýdecká skládka, a.s.

Frýdek - Místek

Frýdek - Místek

31-XII-04

Skládka S-OO

ITALPE s.r.o

Rejchartice

Bruntál

31-XII-03

Skládka Kozina

Kotouč Štramberk, spol. s r.o.

Štramberk

Nový Jičín
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Skládka TKO

Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Malá Šťáhle

Bruntál

---

Skládka S III

Obec Hukvaldy

Hukvaldy - Sklenov

Frýdek - Místek

---

Skládka TKO S-OO

OZO Ostrava s.r.o

Ostrava

Ostrava

Skládka S III

SKLADEKO s.r.o.

Staříč

Frýdek - Místek

30-IX-04
---

Skládka S III

SOMA Markvartovice a.s.

Markvartovice

Opava

---

Skládka S - 00

TALPA-RPF, s.r.o.

Dolní Benešov

Opava

30-XI-04

Skládka odpadů S-OO

Tatra, a.s

Vlčovice

Nový Jičín

Skládka S III

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

Vítkov - Nové Těchanovice

Opava

Skládka S III

Biocel Paskov a.s.

Paskov

Frýdek - Místek

Skládka S IV

HBSS-Služby, s.r.o.

Horní Benešov

Bruntál

---

Skládka nebezpečných odpadů

Hrušovská chemická společnost, spol.s r.o.)

O-Hrušov

Ostrava

31-XII-03

Skládka odpadů S-NO

Marius Pedersen a.s.

Chlebičov

Opava

31-XII-04

Skládka chem. odpadů

OKD, OKK, a.s.

Ostrava-Přívoz

Ostrava

Skládka S IV - NO

SAVIS s.r.o.

Řepiště

Frýdek - Místek

30-XI-04
---

Skládka S - NO

TALPA-RPF, s.r.o.

Dolní Benešov

Opava

Bohumín

Karviná

Skládka S IV
ŽDB a.s.
* kde není uvedeno, nebylo k 30.4.2003 řízení zahájeno

---

30-XI-04
---

Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Mobilní prostředky
název

firma

místo

okres

platnost do*

Svozová vozidla, mob. Zařízení ke sběru a výk.

A.S.A., spol.s r.o

Praha

-

31-VIII-05

Sběrna druhotných surovin Šenov

ALMA, s.r.o.

Šenov

Šenov

30-IV-08

Mobilní cisterny pro neb. odpad

ASSORD-EKO s.r.o.

Třinec

Frýdek - Místek

31-VIII-05

Mobilní sběr

Oldřich Bravanský-BRAVO

O-Poruba

Ostrava

31-VII-05

Mobilní prostředky

-

-

Mobilní prostředky ke sběru, výkupu

CZ Promech, s.r.o
Jiří Čech - T.I.M.

Vrbno pod Pradědem

Vrbno pod Pradědem

31-V-08

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

Danmax Steel s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-V-08

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

Demonta T, s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-I-08

Mobilní zařízení pro sběr a výkup

EFG-servis v.o.s

Karviná-Ráj

Karviná

30-XI-04
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Mobilní zařízení na sběr a výkup

EKO AT s.r.o

Otrokovice

-

31-X-05

Mobilní sběr

EKO-CHEM-Z s r.o.

Bruntál

Bruntál

31-V-08

-

ELICOL s.r.o.

Ostrava-Poruba

Ostrava

Mobilní zařízení ke sběru a výkupu

EQUIPOL Financial Company s.r.o.

Ostrava

Ostrava

30-IX-05

Mobilní zařízení

EuerSys s.r.o.

Praha

Praha

23-IV-05

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

Frymes - Technické služby s.r.o.

Frýdlant n.Ostravici

Frýdek - Místek

31-V-08

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

"GEOVA s.r.o."

Ostrava-Radvanice

Ostrava

31-XII-05

Mobilní drtič KK 114

Heckett Multiserv CZ, s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-XII-05

Sběrna železa

Miroslav Čelůstka Ing.

Bruntál

Bruntál

31-III-08

Mobilní prostředky

Ing. Hurník

-

-

Mobilní sběr

Ing. Karel Fabián

Ostrava

Ostrava

30-IV-08

Mobilní zař.pro odsávání chladiva

ing. Milan Zbořil

Olomouc

Olomouc

31-V-05

Nákladní automobil skříňový

ing. Milan Zbořil

Olomouc

Olomouc

31-V-08

Mobilní zařízení FIAT

ing. Petra Burdová-AKUM

Ostrava

Ostrava

19-III-08

Mobilní zařízení

INORGA RERO, spol.s r.o.

Ostrava

Ostrava

31-XII-07

Zařízení ke sběru a výkupu

Jan Kupka-AUTO DEMONT

Opava

Opava

30-IV-08

Sběrný dvůr

Jiří Pežga

Český Těšín

Karviná

31-III-08

Mobilní sběr

Joachim Halfar-HAPETO

Karviná-Ráj

Karviná

31-VIII-05

Sběr a výkup odpadu

Josefa Otýpková

Stěbořice

Opava

30-VI-08

Mobilní sběr

Kaiser servis, spol.s r.o.

Blansko

-

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

Kovy spol.s r.o.

Ostrava

Ostrava

Mobilní sběr

KOVY TRADE Třinec, s r.o.

Třinec

Frýdek - Místek

31-V-08

Mobilní prostředky

Ladislav Kašing

Třebovice

Ostrava

30-VI-05

Nákladní automobil skříňový

Libor Nitra

Ostrava

Ostrava

05-V-08

Svoz odpadů - auta

Miroslav Strnadel

Frenštát

Frýdek - Místek

30-IX-05

Ostrava-Svinov

Ostrava

Mobilní zařízení ke svozu odpadů
Marie Spáčilová
* kde není uvedeno, nebylo k 30.4.2003 řízení zahájeno
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Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Mobilní prostředky
název

firma

místo

okres

platnost do*

Mobilní prostředky

Marius Pedersen a.s.

Hlučín

Opava

31-XII-04

Mobilní sběr a výkup

Martínek

Chrudim

-

31-X-05

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

Maxmilián Daněk

Havířov

Karviná

31-V-08

Sběr a výkup

Megawaste spol.s r.o.

Hodonín

Hodonín

31-V-08

Mobilní zařízení - FORD TRANSIT

Jan Mlčoch-Metakov

Prostějov

Prostějov

Sběr a výkup

Milan Trupar

Opava

Opava

31-XII-03

Mobilní zařízení ke sběru a výkupu

Moravia RS s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-VIII-06

Mobilní sběr a výkup

Nehlsen Třinec, s.r.o.

Třinec

Frýdek - Místek

31-X-05

Nákladní automobily

OBSED s.r.o.

Velká Polom

Opava

29-IV-08

Mobilní sběrny neb. odpadů

OZO Ostrava s.r.o

Ostrava

Ostrava

31-X-05

Mobilní vozidla

OZO Ostrava s.r.o

Ostrava

Ostrava

31-VII-05

Mobilní zařízení

PARTR spol.s r.o.

Slušovice

Zlín

31-I-08

Mobilní recyklační linka

REFOZO, a.s.

Slezská Ostrava

Ostrava

30-XI-04

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

Rekat spol.s r.o.

Milevsko

Písek

31-I-08

Mobilní prostředky

REO RWE s.r.o.

Ostrava

Ostrava

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

Repas - úklidové služby s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-V-08

Mobilní zařízení pro sběr tekutých odp.

Rethman-Jeřala, s.r.o.

-

-

31-I-08

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

Roman Košárek

Opava

Opava

31-III-08

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

SITA Bohemia a.s.

Praha

Praha

28-II-08

Sběr a výkup

SITA Moravia a.s.

Brno

Brno

31-V-03

Svoz odpadů - auta

SITA Moravia a.s.

Rapotín

Šumperk

Mobilní sběr

SITA Moravia a.s.

Brno

Brno

31-V-08

Mobilní zaříz. ke sběru a výkupu odpadů

SITA Moravia a.s.

Brno

Brno

31-V-08

Sběrný dvůr

Slumbi s.r.o.

Bílovec

Bílovec

30-IV-08
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Mobilní sběr

Slumbi s.r.o.

Bílovec

Bílovec

30-IV-08

Nákladní automobil skříňový

STELO OIL spol.s r.o.

Olomouc

Olomouc

31-V-08

Mobilní sběr

Sunex spol.s r.o.

Praha

Praha

31-V-08

Zařízení ke sběru a výkupu

Martin Špaček PK-servis

Praha

Praha

31-V-08

Mobilní zařízení ke sběru a výkupu

TS a.s.

Frýdek - Místek

Frýdek - Místek

31-VII-06

Mobilní zařízení na nebezpečné složky KO
Mobilní zařízení ke sběru a výkupu

Technické služby Opava s.r.o.
TS a.s.

Opava
Fr.-Místek

Opava
Frýdek - Místek

31-VIII-06
31.7.2006

Sběr a výkup

Zdeněk Závišek

Štítina

Štítina

31-V-08

Praha

Praha

31-V-08

Mobilní cisterny
ZETA CZ s.r.o.
* kde není uvedeno, nebylo k 30.4.2003 řízení zahájeno

Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Sběr a výkup
název

firma

Sběr a výkup

Alfer CZ s.r.o.

Zařízení na sběr a výkup odpadů

ANBREMATALL s.r.o.

Sběr a výkup

Areál Dolu Heřmanice

Sběr a výkup kovových a nekov. odpadů

místo

okres

platnost do*

Frýdek - Místek

22-I-08

Suchdol nad Odrou

-

31-XII-04

Heřmanice

Ostrava

30-XI-05

Bedřich Beneš

Ostrava

Ostrava

03-IV-08

Sběr a výkup odpadů

BG-KOVOMET, s.r.o

O-Poruba

Ostrava

30-IX-05

Autovrakoviště Milata

Bohuslav Milata

Dobrá u Frýdku

Frýdek - Místek

31-I-06

Sběrna

Centromat s.r.o.

Havířov

Karviná

31-VIII-05

Sběr a výkup

ČECOMET, společnost s ručením omezeným

Stonava

Karviná

30-XI-05

Sběrný dvůr odpadů Petřvald

DEPOS Horní Suchá, a.s.

Petřvald

Karviná

31-I-07

Zařízení na sběr a výkup odpadů

DRUZAM, výrobní družstvo

Ostrava

Ostrava

31-I-07

Sběr a výkup odpadů

Gansewinkel, a.s.

Ostrava-Kunčice

Ostrava

30-VI-05

Výkupna odpadů

HK ŠROT, s.r.o.

Frýdek - Místek

Frýdek - Místek

28-II-07

Zařízení na předúpravu odpadů - chráněná dílna

Charita Opava

Opava

Opava

31-XII-04

Výkupna kovonosných odpadu

Jaromír Gongol - FERGO

Havířov

Karviná

31-XII-05

Sběr a výkup

Ing.Walter Bulava

Karviná-Nové Město

Karviná
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Zařízení pro sběr a výkup odp.

Ing.Jaroslav Kondělka

Havířov

Karviná

31-I-06

Zařízení sloužící ke sběru a výkupu odpadů

Ing.Jaroslav Kondělka

Havířov

Karviná

31-XII-05

Chráněná dílna Dakol-EKO

Michaela Pacanovská

Petrovice u Karviné

Karviná

31-I-07

Autobazar

Ing.Radim Sladkovský

-

-

31-XII-03

Sběrna ing.Viktora Trojka

Ing.Viktor Trojek

Ostrava

Ostrava

03-VI-08

Sběr a výkup, sklad odpadů

INORGA RERO, spol. s r.o.

Ostrava

Ostrava

31-XII-05

Sběr a výkup odpadů

IPON BEST s.r.o.

Ostrava

Ostrava

30-IV-05

Sběrna kovového odpadu

Ivo Hladký

O-Hrabůvka

Ostrava

31-X-05

Sběr a výkup

Jan Mika Bruntál

Krnov

Bruntál

Sběrna Jana Rangla

Jan Rangl

Ostrava

Ostrava

10-IV-08

Sběr a výkup

Jaromír Kolář, Polanova 4, Opava

Opava

Opava

09-IV-08

Sběr a výkup

Josef Balaga

Fulnek

Nový Jičín

28-II-08

Sběr a výkup

Josef Jelínek

Ostrava

Ostrava

28-II-08

Sběrna drruhotných surovin

Josef Mareďa - UNISERVIS

Velká Šťáhle

Bruntál

05-V-08

Výkup druhotných surovin, Ostrava Kunčice

Karel Němec

Ostrava

Ostrava

30-VI-08

Sběrny kovového odpadu

KARLA spol.s r.o.

Bruntál

30-VI-08

Sběr a výkup

KOVOD IMEX s.r.o.

Ostrava-Zábřeh

Ostrava

31-VIII-08

Sběr a výkup

KOVO Tradny s.r.o.

Frýdek - Místek

Frýdek - Místek

31-I-05

Zařízení sloužící k výkupu kovového odpadu
KOVOD IMEX s.r.o.
* kde není uvedeno, nebylo k 30.4.2003 řízení zahájeno

Ostrava-Zábřeh

Ostrava

31-XII-05

42

Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Sběr a výkup
název

firma

místo

okres

platnost do*

Sběr a výkup

KOVOŠROT MORAVIA - EXPORT a.s.

Rýmařov

Bruntál

Sběrna a výkupna odpadů

KOVOŠROT MORAVIA - EXPORT a.s.

Bruntál

Bruntál

31-XII-05

Sběrna kovového odpadu

Ladislav Jureček - FEZAM

Vítkov

Opava

31-I-08

Sběr a výkup

Milada Cablová, Liliová 27, Opava

Chuchelná

-

31-I-08

Sběr a výkup

Milada Cablová, Liliová 27, Opava

Opava

Opava

31-I-08

Sběr a výkup

Milan Belan

Nový Jičín

Nový Jičín

28-II-08

Autovrkoviště Ženklava

Milan Petr

Ženklava

Nový Jičín

Výkupna druhotných surovin

Milena Kubenková KUOS

Ostrava-Koblov

Ostrava

31-V-05

Sběr a výkup

Miroslav Kempa

Ostrava-Hrušov

Ostrava

31-XII-03

Výkupna kovových odpadů

Miroslav Kempa

Ostrava-Muglinov

Ostrava

31-XII-05

Sběr a výkup

MORAVIARS s.r.o.

Ostrava-Poruba

Ostrava

30-XI-05

Sběr a výkup

MS - UNIKOV OSTRAVA s.r.o.

Ostrava

Ostrava

Sklad Staříč

MS - UNIKOV OSTRAVA s.r.o.

Staříč

Frýdek - Místek 31-XII-05

Sklad Nový Jičín

MS - UNIKOV OSTRAVA s.r.o.

Nový Jíčín

Nový Jičín

31-XII-05

Sběr a výkup odpadů

OBEC OSOBLAHA

Osoblaha

Bruntál

31-XII-04

Sběr a výkup

OKD, Doprava, akciová společnost

Ostrava

Ostrava

30-IX-06

Sběr a výkup odpadů

OPAMETAL s.r.o.

Holasovice

Opava

30-IX-04

Sběr a výkup odpadů

OPAMETAL s.r.o.

Opava Vančurova

Opava

30-IX-04

Sběr a výkup odpadů

OPAMETAL s.r.o.

Bílovecká

Opava

30-IX-04

Sběr a výkup

ORC s.r.o.

Ostrava-Petřkovice

Ostrava

31-XII-04

Stálé sběry objemných a neb. odpadů

OZO OSTRAVA s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-X-05

Zařízení ke sběru a výkupu chladicích zař.

OZO OSTRAVA s.r.o.

Ostrava

Ostrava

31-VII-05

Sběr a výkup

Pavel Nepraš

Stará Ves

Ostrava

31-VIII-03

Sběrny

PARTR spol.s r.o.

Nový Jičín

30-VI-08

Kovosběrna Mnichov 295

Pavel Hanák - VRES

Bruntál

31-III-08

Vrbno pod Pradědem
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Sběr a výkup

Pavlína Martiníkova

Šenov

-

Sběr a výkup barevných kovů

R a V Kov s.r.o.

Kopřivnice

Nový Jičín

31-VII-05

Sběr a výkup barevných kovů

R a V Kov s.r.o.

Havířov

Karviná

31-VII-05

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů

RCP-Recycling park Šumperk, s.r.o.

Šumperk

-

31-XII-03

Mobilní prostředky ke sběru, výkupu

REO-RWE Entsorgung, spol. s r.o.

Praha 2

-

31-I-05

Zařízení ke sběru a výkupu

Rethman - Jeřala Recykling, spol. s r.o.

Praha

Praha

31-I-08

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Rethman - Jeřala Recykling, spol. s r.o.

Praha

Praha

31-I-08

Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
Rethman - Jeřala Recykling, spol. s r.o.
* kde není uvedeno, nebylo k 30.4.2003 řízení zahájeno

Praha

Praha

31-XII-08

Zařízení k úpravě, sběru nebo odstranění odpadů v Moravskoslezském kraji
Sběr a výkup
název

firma

místo

okres

platnost do*

Sběrna a výkupna odpadů

RITSCHINY s.r.o., Zukalova 12, Opava

Opava

Opava

30-IX-04

Sběr a výkup odpadů

Ritschug s.r.o.Opava

Provozovny Bolatice, Vávrovice 1 a 2

-

30-IX-04

Výkupna barevných kovů

Roman Petrásek - zámečnictví

Ostrava

Ostrava

12-V-08

Sběrné suroviny

Sběrné suroviny Krnov s.r.o.

Krnov

-

31-I-08

Sběr a výkup + zprac.vykoupeného papíru

Sběrna Ostrava-Petřkovice

Ostrava-Petřkovice

Ostrava

31-XII-04

Sběr a výkup

Sběrna Třinec-Oldřichovice

Třinec

Třinec

30-XI-04

Sběr a výkup

Sběrné suroviny Krnov s.r.o.

Krnov

Krnov

31-I-07

Výkupna Horní Benešov

Sběrné suroviny Krnov s.r.o.

Krnov

Krnov

31-I-08

Zařízení na sběr a výkup odpadů

SEKOMAT Nový Jičín s.r.o.

prov.Kopřivnice,Odry, Šenov, Bílovec, Studénka -

31-I-04

Sběr a výkup druhotných surovin

SICHER - KOVY spol. s r.o.

Karviná

Karviná

31-VII-05

Zařízení na sběr a výkup nežel. Kovů

SILESIA KOVOŠROT s.r.o.

Ostrava-Přívoz

Ostrava

Sběrný dvůr

SMO, městská akciová společnost Orlová

Karviná

Karviná

28-II-08
---

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Stanislav Kojecký

-

-

31-VII-04

Sběrna kovového odpadu

Stanislav Huráb Fa Huráb

O-Hrušov

Ostrava

31-X-05

Sběr a výkup odpadů, sklad neb.odpadů

PV OS KOVO TATRA Kopřivnice

Kopřivnice

Nový Jičín

Sběrný dvůr komunálních odpadů

Technické služby Havířov, a.s.

Havířov

Karviná

31-VII-05
---
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Sběrný dvůr

Technické služby Havířov, a.s.

Havířov

Karviná

30-XI-04

Sběrný dvůr

Technické služby Krnov s.r.o.

Krnov

Opava

30-XI-04

Sběrné místo

Technické služby Opava s.r.o.

Kylešovice

Opava

31-VIII-06

Sběrné místo

Technické služby Opava s.r.o.

Kateřinky

Opava

31-VIII-06

Sběrný dvůr

Technické služby Opava s.r.o.

Opava

Opava

30-VI-06

Sběrny

TSR Czech Republic s.r.o.

Hradec Králové

-

31-X-05

Sběrna kovových odpadů prov.Sviadnov

Unionsteel s.r.o.

Ostrava-Zábřeh

Ostrava

30-I-08

Krnov

Krnov

31-I-05

Sběr a výkup
Výkupna kov.odp. Krnov
* kde není uvedeno, nebylo k 30.4.2003 řízení zahájeno
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Staré zátěže v Moravskoslezském kraji
Lokalita (řazeno dle
priorit)

Nabyvatel

Ostrava

BorsodChem MCHZ

Ostrava

ZACHEMO

Ostrava

OKD, koksovna Jan
Šverma

Ostrava

Status Sanace Hradí Hrazeno Chybí
firmy
FNM jinak zdroje
s.r.o.

ne

ne

ne

ano

v konk.

ne

ne

ne

ano

a.s.

SP

ano

ne

ne

TRANSKOREKTA býv.rafinerie Ostramo

s.r.o.

ne

ne

částečně

ano

Ostrava - areál DEZA

LAHOS

s.r.o.

ne

ne

ne

ano

Ostrava - laguny
Ostramo

DIAMO Stráž pod Ralskem

s.p.

ne

ES

ne

ne

Břidličná - Kovohutě

AL INVEST Břidličná

a.s.

ano

ne

ano

ano

46

Poznámky k řešení finanční
situace

Podrobnosti k zátěži

Ohrož. zdroje pitné vody Ostrava Nová Ves - deriváty dusíku,
org.polutanty. V roce 1998 byl
zpracován EA.
Nutno dořešit odpovědnost a způsob Ohrož. zdroje pit. vody Ostrava - Nová
financování.
Ves. Komplexní průzkum zneč. chybí.
Masivní kontaminace zemin i podz.
Stávající rozhodnutí ČIŽP řeší pouze
vod NEL, PAU, NH4. Probíhá čerpání
zamezení šíření kontam. mraku k
- zabránění dalšího šíření
vodnímu zdroji, 11/2000 doplněk AR a
kontaminace. Ohrožen vodní zdroj
studie proveditelnosti
Nová Ves.
Ohrožení zdroje pitné vody Ostrava částečně hrazeno z prostředků SFŽP, Nová Ves. Nebezpečí úniku zneč. do
nabyvatele a státu
Odry a Polska.Rozsahem
kontaminace velmi závažný zdroj
vládní výjimka - hg průzkum 2000,
sanace neprobíhá

Není finančně zajištěno.
zpracována studie proveditelnosti,
vydáno rozhodnutí ČIŽP 10/2001,
dosud nenabylo právní moci
průzkum do r.1991, probíhá čerpání
podz. vody, hrazeno z prostředků
nabyvatele, nutno dořešit
odpovědnost státu a financování.

Ohrožení vod. zdroje Ostrava - Nová
ves. Omezeno šíření havarij. stavu.
Dominantní zdroj ohrož. prameniště.
Ohrožení zdroje pitné vody Ostrava Nová Ves. AR dokončena.
Ohrož. zdroje pitné vody - VD
Kružberk - voda pro Ostravskou
aglomeraci. Čerpáním omezeno šíření
znečištění-NEL, ClU

Opava - Komárov

KOMAS

Karviná

JAKL

spol. s
r.o.

ano

ne

nabyvatel

ano

a.s.

průzk.

ne

nabyvatel

ne

ne

Karviná

KAVOZ

a.s.

průzk.,
mon.

Moravský Beroun

Granitol

a.s.

ano

ano

Opava - Jaktař

HEKRA, distribuční sklad

s.r.o.

ne

Jablunkov, závod

Elektropraga Hlinsko

a.s.

Ostrava

OKD- OKK - chem. skládka
KJŠ

Hlubočky

Řetězárny Vamberk, nyní
MARO Praha

Ostrava - trasy
potrubních řadů
koksárenského plynu 27km

Severomoravská
plynárenská

Vysoká migrace ClU - ohrožena
úspěšnost sanace v IVAX-CR
čerpáním podzemní vody je dočasně
zabráněno masivnímu šíření ClU do
areálu IVAX-CR. Usnesení vlády chystá se AR a sanace.
finanční zdroje nejsou zajištěny informativní průzkum, částečná
sanace v souvislosti s výstavbou

nabyvatel

ano

Financování nezajištěno.Podnik je
před vyhlášením konkursu.

ne

nabyvatel

ano

Čerpání na vlastní náklady, celková
sanace finančně nezajištěna.

ano

ne

ano

ano

Financování z vlastních prostředků.

a.s.

SP

ano

ne

ne

Bude hradit FNM

s.r.o.

ne

a.s.

VŘ s

ano

ne

ano
ano

ne

ne

sanaci bude s největší
pravděpodobností hradit FNM ČR

Ostrava

NOVÁ HUŤ -zbytek areálu

a.s.

příprava
AR

Ostrava

OKD-OKK, Koksovna a důl
Trojice

a.s.

AR

ano

ne

ne

Bude hradit FNM

Karviná

OKD - koksovna ČSA

a.s.

AR

ano

ne

ne

Uzavřena smlouva s FNM.

doplněna AR financovaná z FNM
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Částečné omezení šíření
havarij.stavu. Akutní nebezpečí
znehodnocení sanace IVAXCR,a.s.Ohrož. zdroje Vel. Hoštice.
Ohrožení Železárenského potoka a
místních vodních zdrojů NEL, TK, Zn.
Ohrožení vodního toku Železárenský
potok a místních vodních
zdrojů.Kontaminace ClU, NEL s
migrací směrem k lokálním zdrojům.
Kont. hor. prostř. a podz. vod ftaláty
Ohrožení zdroje Opava-Jaktař.
Čerpáním podz. vod omezeno šíření
havarijního stavu.
Ohrožení vod. toku Olše - hraniční tok.
Zvýšené odběry podzemní vody z
místních studní .Vydáno rozhodnutí
ČIŽP 09/2000.
Ohrožení zdroje pitné vody Ostrava Nová Ves a vodního toku Černý
potok.
Areál kontaminován těžkými kovy a
kyanidy v těsné blízkosti Bystřičky
podle AR byly trasy rozděleny do
několika kategorií. Vydáno rozhodnutí
ČIŽP o odstranění SEZ.
Ohrožení Lučiny a Ostravice. Je
nutno dopracovat AR, která není
dostatečná. Proběhla sanace Minihuti
dle rozh.MMO.
Masivní kontaminace zemin NEL,
PAU, CN, Hg.
Ohrožení vodního zdroje Darkov Špluchov. Zastaveno řízení o uložení
opatření k odstranění SEZ.

Staré zátěže v Moravskoslezském kraji
Lokalita (řazeno
dle priorit)

Nabyvatel

Hraze
Poznámky k řešení
Status Sanace Hradí no
Chybí
finanční situace
firmy
FNM jinak zdroje

Podrobnosti k zátěži

Ostrava

OKD-OKK, Koksovna a důl
Trojice

a.s.

AR

ano

ne

ne

Bude hradit FNM

Masivní kontaminace zemin NEL, PAU, CN, Hg.

Karviná

OKD - koksovna ČSA

a.s.

AR

ano

ne

ne

Uzavřena smlouva s
FNM.

Ohrožení vodního zdroje Darkov - Špluchov. Zastaveno
řízení o uložení opatření k odstranění SEZ.

Nový Bohumín

BENZINA - distribuční
sklad PHM

a.s.

má být
VŘ

ano

ano

ne

Bohumín

BOCHEMIE

a.s.

průzk.,
mon.

ne

nabyva
tel

ano

Ostrava - Hrušov Chem.závody Hrušov- SEPO-EXIM, v likvidaci
areál

s.r.o.

ne

ne

ne

ano

Bruntál

Alfa Plastik

a.s.

ano

ano

ne

ne

Bílovec

Severomoravská
plynárenská - prov.areál

a.s.

ano

ano

ne

ne
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Probíhá sběr volné
fáze ze stáv. vrtů na
náklady nabyvatele.
finančně nezajištěno zvýšení priority v
důsledku tlaku Polské
republiky. Využívání
lokálních zdrojů
podzemní vody
podnikat. subjekty.
Nutno dořešit
vlastnické vztahy a
odpovědnost.
hrazeno FNM,
projednává se
navýšení na sanaci Cr
v podzem. vodě
06/2001 realizován
doprůzkum. 10/2001
zpracován prováděcí
projekt sanace.

Masivní znečištění zemin a podzemních vod ropnými
látkami. Rozhodnutí vydala ČIŽP 07/2000

Kontaminace ClU, PAU, TK - ohroženy hraniční vodní
toky - Boh. Stružka, Olše. Sledováno Polskou republikou kont. Hg
Významné znečištění hraničního toku Odra. Sledováno
PT. Dosud nerealizován průzkum. Patří mezi 7
nejvýznamnějších SEZ.
Ohrožení Oborenského potoka. Probíhá sanace dle
rozhodnutí ČIŽP. Znečištění NEL, Cr.
07/1999 vydáno rozhodnutí ČIŽP. Doprůzkumem zjištěn
větší rozsah kontaminace podz.vod a zemin - PAU, NEL,
kyanidy, fenoly.

Ostrava - Vítkovice
-koksochemie

VÍTKOVICE

a.s.

ano

ano

ne

ne

Ostrava

OKD-OKK, koksovna
Svoboda

a.s.

AR

ano

ne

ne

Třinec , TŽ - areál

Třinecké železárny

a.s.

VŘ s

ano

ne

ne

Rychvald

AUTOPAL

s.r.o.

ano

ano

ne

ne

Jerlochovice

ROMO - skládka

a.s.

ne

ne

ne

ano

Ostrava

OKD, ČOV Heřmanice

a.s.

AR

ano

ne

ne

Ostrava - Vítkovice

Vítkovice - Dolní oblast

a.s.

AR

ano

ne

ne

Ostrava- Vítkovice,
horní oblast

VÍTKOVICE

a.s.

AR

ano

ne

ne

Frýdek-Místek

Válcovny plechu

a.s.

ano

ano

ne

ne

Raškovice

SAFT - FERAK

a.s.

ano

ano

ne

Probíhá sanace (pouze
horninové prostředí a
technologie), Chystá se
sanace stavebních
Ohrožení Ostravice NEL, PAU .Bylo vydáno rozhodnutí
objektů + zemin +
ČIŽP 05/2000.
technologie. Podzemní
vody budou řešeny
komplexně v celé
"Dolní oblasti".
Kontaminace zemin NEL, PAU, CN. Ohrožení toku
Ostravice, Odry.
Sanaci by měl hradit
Ohrožení vodního toku Olše - hraniční tok. Kontaminace
FNM ČR, dosud nebylo BTEX, NEL, NH4, ClU, TK.Rozhodnutí ČIŽP vydáno
realizováno VŘ
07/2001.
zpracován projekt
Kontaminace zemin a podz. vody NEL a ClU. Vydáno
sanace, příprava akt.
rozhodnutí ČIŽP 09/99.
sanačního zásahu
finančně nezajištěno

Dosud neukončena AR. ČOV fenol-čpavkových vod z
koksovny Svoboda.
Chystá se sanace
stavebních objektů +
zemin + technologie.
Podzemní vody budou
řešeny komplexně v
celé "Dolní oblasti".
sanaci bude hradit
FNM.
zahájena sanace příprava prováděcího
projektu
Bude hradit FNM
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Ohrožení podzemních vod výluhy z mořírenských kalů využívány lokální zdroje podz. vody pro indiv. zásobování

Ohrožení Ostravice -NEL, PAU, TK,ClU. Vydáno
rozhodnutí ČIŽP.

Ohrožení Ostravice a Odry NEL, PAU.
Ohrožení vodního toku Ostravice; dehtové laguny - NEL,
fenoly,PAU, TK. Vydáno rozhodnutí ČIŽP.
AR prokázána kontaminace ClU, Cd, Zn. Ohrožení toku
Morávka

Bohumín

část býv.areálu ŽDB BONATRANS

a.s.

průzk.,
mon.

ne

nabyva
tel

ne

Bohumín

ŽDB

a.s.

AR

ne

nabyva
tel

ano

Nový Jičín

Autopal

s.r.o.

příprava

ano

ne

ne

Ostrava - Kunčice

Severomoravská
energetika - rozvodna

a.s.

má být
VŘ

ano

ne

ne

současné práce jsou
financovány z
Ohrožení Bohumínské stružky a místních vodních zdrojů
prostředků nabyvatele NEL, TK.
částečný průzkum,
probíhá monitoring
finančně nezajištěno,
Ohrožení toků Bajcůvky, Bohumínské stružky a PR vyvíjen y aktivity k
NEL, TK. Intenzivnější využívání místních zdrojů
uzavření Ekolog.
podnikat. subjekty
smlouvy
zpracován projekt
sanace, příprava
Zjištěna kontaminace NEL. Vydáno rozhodnutí ČIŽP k
aktivního sanačního
odstranění SEZ.Ohrožení toku Jičínky a místních studní.
zásahu - Bude hradit
FNM
masivní znečištění zemin ropnými látkami a PCB.
Vydáno rozhodnutí ČIŽP na odstranění SEZ. Ohrožení
toku Ostravice.

Staré zátěže v Moravskoslezském kraji
Lokalita (řazeno dle
priorit)

Nabyvatel

Studénka

Moravskoslezská vagónka
- THRALL

Horní Suchá, plnírna
propan-butanu
Fulnek
Ostrava
Ostrava - Sokolská ul.

Status Sanace Hradí Hrazeno Chybí
firmy
FNM jinak zdroje

Poznámky k řešení finanční
situace

a.s.

monitorin
g

ne

ne

ano

PRIMAPLYN

s.r.o.

AR

ano

ne

ne

ROMO-areál

a.s.

ne

ne

ne

ano

finančně nezajištěno

a.s.

ano

ano

ne

ne

Financováno z FNM.

a.s.

AR

ano

ne

ne

OKD-OKK, Koksovna
Karolina
Severomoravská
energetika - areál MTZ
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Financování nezajištěno, monitoring z
vlastních prostředků.

Podrobnosti k zátěži
Průzkumem zjištěna kontaminace
podz. vod NEL, ClU, fenoly, Be, NH4.
Nabyvatel nepožádal o vydání
rozhodnutí na odstranění SEZ.
Dle průzkumu kontaminace zemin a
podz. vody NEL a TK. Ohrožen Husí
potok.
Probíhá sanace na základě rozhodnutí
ČIŽP.
masivní znečištění PAU. Ohrožení
toku Ostravice.

Odry

BENZINA -ČS PHM

a.s.

má být
VŘ

ano

ne

ne

Ostrava - Radvanice

OKD Bastro

a.s.

ne

ano

ne

ne

Opava - Komárov

IVAX CR (dř. GALENA)

a.s.

ano

ano

ne

ne

Frýdlant n. Ostravicí

FERRUM

a.s.

ne

ne

ne

ne

Šenov u Nového Jičína

Voj. opravárenský závod
025

s.p.

ano

ne

nabyvatel

ne

Krnov - rozvodna

Severomoravská
energetika

a.s.

AR

ano

částečně

ne

Příbor

TATRA - V.I. REAL

a.s.

ne

ne

ne

ano

Třinec, TŽ - odval
Halda

Třinecké železárny

a.s.

AR

ano

ne

ne

Bílovec

MASSAG

a.s.

ne

ne

ne

ano

Karviná

Benzina - ČS PHM

a.s.

ne

ne

ne

ne

Lískovec

Severomoravská
energetika - rozvodna

a.s.

AR

ano

částečně

ne

Havířov

Severomoravská
plynárenská

a.s.

ano

ano

ne

ne
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Bylo vydáno rozhodnutí ČIŽP 09/2001. kontaminace zemin a podz.vody NEL
Ohrožení Lučiny. Nebezpečí úniku
zneč. do Odry a Polska.
Nebezpečí ohrožení úspěšnosti sanace Kontaminace zemin NEL a ClU,
migrací kontaminace z KOMASU !!,
podzemních vod NEL a ClU, ohrožení
sanace dle projektu v přechodném
zdroje Velké Hoštice. Plánované
období
ukončení sanace v roce 2000.
financování nezajištěno
Ohrožení vodního toku Ostravice.
Ohrožení vodního toku Jičínka.
Monitoring a část.sanace hrazena z
Sanace uložena rozhodnutím OkÚ
vlastních prostředků, omezené sanační
Nový Jičín. Omezeno šíření
čerpání
havarijního stavu.
poměrně masivní znečištění zemin a
Omezeno šíření kontaminace
podzemních vod látkami typu NEL
čerpáním podz. vod na vlastní náklady.
Ohrožení toku Opavy a lokálních
Vydáno rozhodnutí OkÚ Bruntál.
zdrojů podz. vody.
Financování nezajištěno. Převod
Ohrožení vodního toku Lubina.
majetku na nový právní
Průzkumem zjištěna kontaminace
subjekt.Omezeno šíření znečištění
zemin a podz. vody NEL. Uloženo
čerpáním
opatření na čerp.podz.vod OkÚ.
Probíhají jednání o hrazení sanace z
prostředků FNM ČR - rekultivaci zatím Teoretické ohrožení toku Tyrky a
platí nabyvatel, 96 % materiálů
Olše - NEL, Pb, Cd, Zn.
recyklovatelných
dosavadní činnost financována z
Průzkumem ověřena kontaminace
prostředků nabyvatele, proveden hg
zemin solemi z povrchové úpravy
průzkum 2001,příprava projekt.
kovů. Ohrožení toku Bílovky. Sanace
dokumentace
neprobíhá.
AAR neprokázala nutnost dalšího
V rámci rekonstrukce ČS proběhla
sanačního zásahu
částečná sanace zemin.
lokální kontaminace zemin a
Provedena část. sanace zemin na
podzemních vod látkami typu NEL
náklady nabyvatele.
Ohrožení toku Ostravice.
06/2001 realizován doprůzkum fy
06/2001 realizován doprůzkum.
GHE, a.s. Ostrava. Ověřena lokální
10/2001 zpracován prováděcí projekt
kontaminace hornin. prostředí NEL,
sanace.
PAU. Zpracován prováděcí projekt
sanace.

Dvorce

MORA MORAVIA

a.s.

ano

ES

ne

ne

Probíhá VŘ na sanaci.

Lokální kontaminace NEL, ClU v
zeminách i podz. vodě.

Staré zátěže v Moravskoslezském kraji
Lokalita (řazeno
dle priorit)

Nabyvatel

Status Sanace Hradí Hrazeno
firmy
FNM
jinak

Chybí
zdroje

Ostrava

SELIKO Olomouc

a.s.

ne

ne

ne

ano

Bartošovice

BENZINA - DS PHM

a.s.

ano

bude

nabyvatel

Frýdek - Místek

Severomoravská
plynárenská prov.areál

a.s.

ano

ano

ne

ne

Český Těšín

Severomoravská
plynárenská prov.areál

a.s.

ano

ano

ne

ne

Kopřivnice

TATRA

a.s.

průzk.

ne

ano

ne

Ostrava

NOVÁ HUŤ,
Tankovací stanice
NH

a.s.

ano

ano

ne

Poznámky k řešení finanční
situace

Ohrožení vodního toku Porubka.
sanace hrazena z prostředků
Kontaminace především zemin a konstrukcí
Benzina,a.s. - rozhodnutí vydáno NEL a BTEX, ohrožení Bartošovického
OkÚ Nový Jičín, po VŘ bude
rybníka. Probíhá sanace podz. vody
platit FNM ČR
čerpáním.
07/1999 vydáno rozhodnutí
05/2001 realizován doprůzkum.
ČIŽP.Doprůzkumem ověřena lokální
11/2001 zpracován prováděcí
kontaminace zemin a podz. vod NEL, PAU a
projekt sanace.
CN.
Rozhodnutí ČIŽP vydáno 07/1999.
11/2001 zpracován prováděcí
Lokální kontaminace zemin i podzemní
projekt sanace.
vody NEL, PAU a CN.
Dosavadní práce hrazeny
Ohrožení vodního toku Lubina.
nabyvatelem, probíhá hg průzkum v Průzkumem zjištěna kontaminace zemin
souvislosti s přechodem vlastnictví NEL.
Sanace je hrazena z prostř. FNM.

Opava - Komárov

BALAKOM

a.s.

ano

ano

ne

ne

Sanace před ukončením.

Orlová

OKD, koksovna Lazy

a.s.

AR

ano

ne

ne

V současné době není nutný
sanační zásah.

Opava Dvůr

Severomoravská
energetika - areál

a.s.

AR

ano

ne

ne

Navržen omezený sanační zásah
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Podrobnosti k zátěži

sanace NEL skončila, probíhá
postsanační monitoring
Probíhá sanace lokálního ohniska
znečištění. Riziko významně sanačním
zásahem omezeno. U větší části areálu
již probíhá postsanační monitoring.
Lokální , nevýrazná kontaminace. Bývalá
skládka koksár. odpadů umístěna pod
kalovými nádržemi. AR nenavrhuje
sanaci.
Lokální kontaminace zemin ropnými
látkami.

Bohumín
Příbor
Frenštát pod Rad. Siemens

Severomoravská
energetika rozvodna
Severomoravská
energetika rozvodna
SIEMENS
elektromotory

NOVÁ HUŤ ,
Autokola
Severomoravská
Frýdek -Místek,
energetika Slezská
rozvodna
Severomoravská
Frýdlant nad Ostravicí energetika rozvodna
Ostrava

Frýdlant nad Ostravicí BENZINA ČS PHM
Nošovice
Nový Jičín
Ostrava

Severomoravská
energetika rozvodna
Severomoravská
energetika rozvodna
Severomoravská
plynárenská prov.areál

a.s.

AR

ano

ne

ne

V současné době není nutný
sanační zásah.

Lokální kontaminace NEL. AR
neprokázala nutnost sanace.Bude
probíhat monitoring podz. vod

a.s.

AR

ano

ne

ne

Sanační zásah pouze v případě
výkopových prací na lokalitě

Stopy znečištění zemin NEL

s.r.o.

ano

ano

ne

ne

a.s.

ukončena

ne

nabyvatel

ne

sanace ukončena

a.s.

není
nutná

ano

ne

ne

není nutný sanační zásah

a.s.

není
nutná

ano

ne

ne

sanační zásah není indikován

a.s.

post.
mon.

ano

ne

ne

aktivní sanační zásah ukončen,
dobíhá postsanační monitoring

a.s.

není
nutná

ano

ne

ne

sanační zásah nebude navržen

a.s.

není
nutná

ano

ne

a.s.

není
nutná

ano

ne

sanace nebude navržena
ne

Přehled zkratek
"C"
kritérium C Metodického pokynu MŽP z roku 1996
?
Informace chybí
a.s.
akciová společnost
a.s. v likv. akciová společnost v likvidaci
a.s.v
konk.
akciová společnost v konkurzu
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V současné době není nutný
sanační zásah.

Proběhla sanace zemin a podzemní vody
dle rozh. ČIŽP, zahájen je postsanační
monitoring.
Sanace proběhla na základě rozhodnutí
MMO.
kontaminace je nevýznamná a sanace
není doporučena
AR nezjištěna kontaminace zemin a
podzemních vod, sanační zásah není
nutný.
Sanace na základě rozhodnutí ČIŽP.
Sanace zemin ukončena v r.1999
stopy znečištění zemin látkami typu NEL
AR neprokázala nutnost sanačního
zásahu.
stopy znečištění zemin látkami typu NEL
AR neprokázala nutnost sanačního
zásahu.
bodové a přípovrchové znečištění zemin
PAU, stopy NEL a dusitanů v podzemních
vodách

AAR
AČR
Ag
Al
AOX
AR
As
Be
BTEX
BTX
Cd
CK
ClU
CN
Cr
Cu
ČD
ČIŽP
ČOV
ČS
ČS PHM
DCE
DDT
EA
ES
F
FNM ČR
FP
fyz.os.
Hg
hg, HG
HGP
HK
CHKO
CHOPAV

aktualizovaná analýza rizika
armáda České republiky
Stříbro
Hliník
absorbovatelné organické halogeny
analýza rizika
Arsen
Berylium
aromatické uhlovodíky: benzen, toluen, ethylbenzen, xylen
benzen, toluen, xylen
Kadmium
Český Krumlov
chlorované uhlovodíky
Kyanidy
Chrom
Měď
České dráhy
Česká inspekce životního prostředí
čistírna odpadních vod
čerpací stanice
čerpací stanice pohonných hmot
dichlorethylen (dichlorethen)
1,1,1-trichlor-2,2bis(4-chlorfenyl)ethan
ekologický audit
ekologická smlouva
Fluor
Fond národního majetku České republiky
finanční prostředky
fyzická osoba
Rtuť
hydrogeologický průzkum
hydrogeologický průzkum
Hradec Králové
Chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast přirozené akumulace vody
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JH
Jindřichův Hradec
JÚ
jímací území
JZD
jednotné zemědělské družstvo
LTO
lehký topný olej
MěPS
městský podnik služeb
MF
ministerstvo financí
MO
ministerstvo obrany
MPO
ministerstvo průmyslu a obchodu
MS
ministerstvo spravedlnosti
MÚ
městský úřad
MV
ministerstvo vnitra
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
n.lok.
nová lokalita
NEL
Nepolární extrahovatelné látky
nest.
priorita nebyla v předchozím období určena (ale záznam byl)
NH4
amonný ion
NO
nebezpečný odpad, nápravná opatření
OEŠ MŽP odbor ekologických škod MŽP
OI ČIŽP Oblastní inspektorát české inspekce životního prostředí
OkÚ
okresní úřad
OPV
Ochrana podzemních vod, s.r.o.
OÚ
obecní úřad
OVSS
Odbor výkonu státní správy MŽP (dříve územní odbor MŽP)
PAU
polyaromatické uhlovodíky
Pb
Olovo
PCB
polychlorované byfenily
PCE
perchlorethylen (tetrachlorethylen, tetrachlorethen)
PE
Pelhřimov
PF
pozemkový fond
pH
záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů
PHO
pásmo hygienické ochrany
PI
Písek
PP
prováděcí projekt
Práv.os. Právnická osoba
PT.
Prachatice
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R ČIŽP rozhodnutí ČIŽP
RA
Riziková analýza
Ra
Radium
rest.
Restituce
RL
ropné látky
RU
ropné uhlovodíky
RŽP
referát životního prostředí
s.o.
státní organizace
s.p.
státní podnik
s.p. v likv. státní podnik v likvidaci
s.r.o.
společnost s ručením omezeným
s.st.
státní statek
SA
Sovětská armáda
sdruž.
Sdružení
SEZ
stará ekologická zátěž
SFŽP
Státní fond životního prostředí
spol. s
r.o.
společnost s ručením omezeným
ST
Strakonice
TA
Tábor
TCE
trichlorethylen (trichlorethen)
TK
těžké kovy
ÚO
územní odbor
UV
usnesení vlády
v konk. v konkurzu
v.d.
výrobní družstvo
VAK
Vodovody a kanalizace
VD
vodní dílo
VŘ
výběrové řízení
VS
Vězeňská správa
VÚ
vojenský útvar
VUSS
Vojenská ubytovací a stavební správa
Zn
Zinek

56

Příloha č.7
Právní předpisy a normy v oblasti odpadového hospodářství ČR a EU
1. Zákony:
Zákon č.76/2002 Sb.
Zákon č. 86/2002 Sb.
Zákon č. 100/2001 Sb.
Zákon č. 185/2001 Sb.
Zákon č. 274/2001 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb.
Zákon č. 477/2001 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon č. 123/1998 Sb.
Zákon č.157/1998 Sb.
Zákon č. 17/1992 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb.
Zákon č.244/1992 Sb.

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů {zákon o
integrované prevenci)
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
o obalech a o změně některých zákonů
o svobodném přístupu k informacím
o právu na informace o životním prostředí
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
o životním prostředí,ve znění zákona č. 123/1998 Sb.
o ochraně přírody a krajiny
o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů)
o Státním fondu životního prostředí ČR
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č.388/1991 Sb.
Zákon č. 50/1976 Sb.
2. Vyhlášky:
Vyhláška č. 115/2002 Sb.
Vyhláška č. 116/2002 Sb.
Vyhláška č. 117/2002 Sb.
Vyhláška č. 237/2002 Sb.
Vyhláška č. 355/2002 Sb.

o podrobnostech nakládání s obaly
označování vratných zálohovaných obalů
o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících
těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu
Vyhláška č. 356/2002 Sb. kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství
vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
Vyhláška č.357/2002 Sb. kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
Vyhláška č. 358/2002 Sb. kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země
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Vyhláška č. 554/2002 Sb. kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení,rozsah a způsob jejího . vyplnění
Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Vyhláška č.381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
Vyhláška č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 384/2001 Sb. o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetra- chlordifenylmetanem,
monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto
látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
Vyhláška č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Vyhláška č. 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
Vyhláška č.306/l998 Sb. kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Vyhláška č. 99/1992 Sb. zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
3. Normy:
Přehled vybraných norem z oblasti odpadového hospodářství (úplný přehled platných norem ČSN vede Český normalizační institut – http://www.csni.cz)
ČSN 01 0964
Pokyn pro začlenění environmentálních aspektů do norem výrobků
ČSN 01 5111
Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů
ČSN 06 3090
Zařízení pro termické zneškodňování odpadů,
ČSN 07 7002
Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí
ČSN ISO 10155
Stacionární zdroje emisí - Automatizovaný monitoring hmotnostní koncentrace částic - Charakteristiky, zkušební metody a
specifikace
ČSN ISO 10348
Fotografie - Odpadní vody po zpracování- Stanovení obsahu stříbra
ČSN EN ISO 10374
Kontejnery - Automatická identifikace
ČSN ISO 10381-6
Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a uchovávání půdních vzorků určených pro studium
aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři
ČSN ISO 10396
Stacionární zdroje emisí - Odběr vzorků pro automatizované stanovení hmotnostních koncentrací plynných složek
ČSN ISO 10780
Stacionární zdroje emisí - Měření rychlosti a průtoku plynů v potrubí
ČSN ISO 10849
Stacionární zdroje emisí - Stanoveni hmotnostní koncentrace emisí oxidů dusíku - Charakteristiky automatizovaných měřicích
metod
ČSN ISO 11048
Kvalita půdy - Stanovení síranů rozpustných ve vodě a síranů rozpustných v kyselině
ČSN ISO 11260
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého
ČSN ISO 11261
Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku – Modifikovaná Kjeldahlova met
ČSN ISO 11263
Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného
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ČSN ISO 11464
ČSN EN ISO 11683
ČSN EN 12176
ČSN EN 12461
ČSN P ENV 12506
ČSN EN 12740
ČSN P ENV 12920
ČSN EN 13095
ČSN EN 131177
ČSN ČR 13504
ČSN EN ISO 14040
ČSN EN ISO 14041
ČSN EN 1501-1
ČSN 160100
ČSN EN 1911-1
ČSN EN 1911-2
ČSN EN 1911-3
ČSN EN 1948-1
ČSN EN 1948-2
ČSN EN 1948-3
ČSN 26 0002
ČSN 26 7004
ČSN 26 9015
ČSN 26 9016
ČSN 26 9017
ČSN 26 9381
ČSN 27 9107
ČSN EN 2955
ČSN 40 1400
ČSN 42 0030
ČSN 42 1331
ČSN 43 9410

Kvalita půdy - Příprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory
Obaly - Hmatatelné výstrahy – Požadavky
Charakterizace kalů - Stanovení pH
Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro manipulaci, inaktivaci a zkoušení odpadu
Charakterizace odpadů – Analýza eluátů - Stanovení pH, As, Cd, Cr (VI), Cu, Ni, Pb: Zn, CI, NO, SO
Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu – Pokyny pro nakládání s . odpady, jejich zneškodňování a zkoušení
Charakterizace odpadů - Metodologie pro stanovení vyluhovacích vlastností odpadů za speciálních podmínek
Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů
Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky
Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu
Environmentální management - Posuzování životního cyklu -Zásady a osnova
Environmentáfnf management -Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza
Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro
odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vzadu
Prepravné kovové obaly. Názvoslovie
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení HCI - Část 1:
Vzorkování
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení HCI - Část 2:
Absorpce plynných sloučenin
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení HCI - Část 3:
Analýza absorpčního roztoku a výpočty
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF - Část 1: Vzor- kování
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF - Část 2: Extrakce a čištění
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů Část 3: Identifikace a kvantitativní stanovení
Manipulace s materiálem. Názvosloví
Transportní zařízení. Zařízení pro nakládku a vykládku. Základní parametry
Skladování. Základní názvosloví
Skladování. Názvosloví skladů
Skladování. Názvosloví ploch a prostorů ČSN 26 9354 Kontejnery. Základní třídění
Valivé kontejnery na odpady
Kladivové drtiče. Základní parametry
Letectví a kosmonautika - Recyklace odpadů titanu a slitin titanu
Přeprava radioaktivních látek. Názvy a definice
Ocelový a litinový odpad
Odpady neželezných kovů a jejich slitin.
Drtiče kovových třísek. Bezpečnostní předpisy
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ČSN 43 9411
ČSN 441317
ČSN 44 7300
ČSN EN 45001
ČSN 46 5735
ČSN 49 0006
ČSN EN 50225
ČSN 50 5301
ČSN EN 61429
ČSN 64 0001
ČSN 640003
ČSN 640004
ČSN 646016
ČSN EN60335-2-16
ČSN EN 643
ČSN 646223
ČSN 65 0511
ČSN 65 6690
ČSN ISO 6849
ČSN ISO 6850
ČSN 70 30
ČSN 7031
CSN 70 32
ČSN 72 1006
ČSN 72 2009
ČSN 72 2030-1-15
ČSN 72 2041-1-24
ČSN 72 2050
ČSN 722051
ČSN 72 2060- 70
ČSN 72 9101

Rozbíjecí zařízení. Bezpečnostní předpisy
Automatické vzorkování uhelných kalů, jejich úprava a laboratorní zkoušení
Úpravnická zařízení. Názvosloví
Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří
Průmyslové komposty
Dřevěné obaly. Terminologie
Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v
praxi
Spotřebitelské obaly. Skládačky. Společná ustanovení
Z načení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační
značkou ISO 7000-1135
Plastikářská a gumárenská terminologie
Plasty. Zhodnocování plastového odpadu. Názvosloví
Plasty. Značení plastových výrobků pro identifikaci materiálu
Plasty. Špeciálne fólie z rozvetveného polyetylénu(PE-LD). Norma
akosti
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné
účely. Část 2: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z
potravin
Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru
Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti kapalinám. Normy jakosti.
Vzorkování zrnitých hmot
Odpadní oleje
Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení boru
Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení dusičnanů spektrometrickou metodou za použití brucinu
Skupina norem pro Obalové sklo
Skupina norem pro Nápojové sklo
Skupina norem pro Konzervové sklo
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Struska vysokopecní granulovaná. Zkoušení
Chemický rozbor vysokopecní strusky
Chemický rozbor ocelářské strusky
Škváry pro škvárový beton
Škvára ze spaloven tuhých komunálních'odpadů pro stavební účely
Popílek pro stavební účely
Drtiče. Názvosloví
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ČSN 72 9201
ČSN 72 9301
ČSN 73 2402
ČSN 73 3040
ČSN 733052
ČSN 73 6124
ČSN 75 7951
ČSN 75 7952
ČSN 770000
ČSN 77 0020
ČSN 77 0050
CSN 770052-1
ČSN 77 0052-2
ČSN 77 0053
ČSN 77 0054
ČSN 77 0100
ČSN 77 02
ČSN 7706
ČSN 770610
ČSN lEC 7965-2
ČSN 77 1000
ČSN 773000
ČSN ISO 7766-1
ČSN ISO 7934
ČSN ISO 7935
ČSN 801900
ČSN 8061
ČSN ISO 830
ČSN 83 0550 1-5
CSN 83 5030

Mlýny. Názvosloví
Třídiče. Názvosloví
Provádění a kontrola konstrukcí z lehkého betónu z umělého pórovitého kameniva
Geotextilie v stavebných konštrukciach. Základné ustanovenia
Násypy, zásypy a obsypy z popela a popílku
Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem
Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení extrahovatelných látek
Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení nepolárních uhlovodíků -ropných látek ,
Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní názvy
Balení. Všeobecné požadavky na obaly
Označování nákladů. Společná ustanovení
Obaly. Obalové odpady. Terminologie. Základní termíny'
Obaly - Obalové odpady - Část 2: Značení - Identifikační značení pro zhodnocení
Obaly - Obalové odpady - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Obaly - Požadavky na vratné spotřebitelské obaly
Ochranné balení. Všeobecná ustanovení
Skupina norem pro Obaly. Metody specifikace pro pytle
Skupina norem pro Obaly. Přepravní balení
Mechanické zkoušky přepravních obalů na nebezpečné zboží. Všeobecná a společná ustanovení
Obaly -Pytle - Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle
Soustava rozměrů obalů
Obaly na aerosoly. Všeobecná ustanovení
Fotografie-Odpadní vody po zpracování - Analýza kyanidů - Část 1: Stanovení hexakya- noželeznatanu a hexakyanoželezitanu
spektroskopicky ,
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Odměrné stanovení chloristanem barnatým
1.
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatizovaných měřicích
metod .I
Textilní odpady. Základní názvoslovní
Skupina norem pro Výrobky z netkaných textilií
Kontejnery. Terminologie
Fyzikálně chemický rozbor kalů
Účinky a posuzování pachů - Stanovení parametrů obtěžováni dotazováním panelového Vzorku odpadů
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ČSN 83 5031
CSN 83 8001
ČSN 83 8001
CSN 838030
ČSN 83 8032
ČSN 83 8033
CSN 83 8034
ČSN 83 8035
ČSN 83 8036
ČSN 83 8039
ČSN EN 840-1

Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem
Názvosloví odpadu
Názvosloví odpadů. Změna 1
Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhováni a výstavbu skládek
Skládkování odpadů -Těsnění skládek
Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek
Skládkování odpadů - Odplynění skládek
Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
Skládkování( odpadů -:-Monitorování skládek
Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
Pojízdné kontejnery na odpady - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemu od 80 l do 390 j pro hřebenové vyprazdňovaní
zařízeni- Rozměry a provedení
ČSN EN 840-2
Pojízdné kontejnery na odpady – Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu do 500 l do 1 200 l s výklopným(i) víkem (víky) pro
čepové a/nebo hřeblové vyprazdňovací zařízení – Rozměry a provedení
ČSN EN 840-3
Pojízdné kontejnery na odpady - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 770 I do 1 300 I s výsuvným(mi) víkem (víky pro
čepové a/nebo hřebenové vyprazdňoyací zařízení. Rozměry a provedení
ČSN EN 840-4
Pojízdné kontejnery na odpady - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 750 I do 1 700 I s výklopným(mi) víkem (víky) pro
široké čepové vyprazdňovací zařízení nebo závěsné vyprazdňovací zařízení ozn. BG a/nebo široké hřebenové vyprazdňovací
zařízení - Rozměry a provedení
ČSN EN 840-5
Pojízdné kontejnery na odpady Část 5: Požadavky na provedení a zkušební postupy
ČSN EN 840-6
Pojízdné kontejnery na odpady - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví ČSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery na
odpady- Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Změna A 1
ČSN ISO 9096
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální
gravimetrická metoda
4. Právní předpisy EU:
Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils ,
Směrnice Rady 75/439/EEC ze 16. června 1975 o zneškodňování odpadních olejů ;
Novelizace: 87/l01/EEC
Conci! Directive 75/442/EEC of 15yJuly 1975 on waste !
Směrnice Rady 75/442/EEC z 15. července 1975,0 odpadech
Novelizace: 91/l56/EEC, 96/350/EC
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Council Directive78/176/EEC of 20 February 1978 on waste from the titanium dioxide industry
Směrnice Rady 78/176/EECz 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého
Novelizace: 83/29/EEC
Council Directive 82/883/EEC of 3 December .1982 on procedures for the surveillance and
monitoring oj environménts concemed by wastefrom the titanium dioxide industry
Směrnice Rady 82/883/EEC ze 3. prosince 1982 o postupech dozoru a monitoringu životního
prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého
Council Directive 86/278/EEC of j12 .June 1986 on the protection oj the environment,
andparticular oj the soil, when sewage sludge is usedin agriculture
Směrnice Rady 86/278/EEC z 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při
používání čistírenských kalů v zemědělství
Council Directiv~ 89/369/EEC of 8 June,1989 on the prevention oj air pollution from new
municipal waste incineration plants
Směrnice Rady 89/369/EEC z 8. června 1989 o prevenci znečištění ovzduší z nových
spaloven komunálního odpadu
Council Directive 89/429/EEC oj 21.June 1989 on the reduction of air pollution from existing
municipal waste inci- neration plants
Směrnice Rady 89/429/EEC z 21.. června 1989 o redukci znečištění ovzduší ze stávajících
spaloven komunálního odpadu
Council Directive 91/157/EFC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing
certain dangerous substances
Směrnice Rady 91/157/EEC z 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité
nebezpečné látky Novelizace: 93/86/EEC, 98/l01/EC
Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 conceming urban waste water treatment
Směrnice Rady 91/27J./EEC z 21, května 1991 týkající se úpravy městských odpadních vod
Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste
Směrnice Rady 91/689/EEC z 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech
Novelizace: 94/31/EC
Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing the
programmes for the reduction and eventual. elimination oj pollution caused. by waste from the
titanium dioxide industry .
Směrnice Rady 92/112/EEC z 15. prosince 1992 o postupech harmonizace programů pro
redukci a eventuální eli- minaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého
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Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on conclusion, on behalf oj the Community, ojt
he Coftventioii on the control of transboundary movemenis oj hazardous wastes andtheir
disposal(Basel Convention)
Rozhodnuti Rady 93/98/EEC z 1. února 1993 o přistoupení Společenství k Úmluvě o pohybu
nebezpečného odpadu přes hranice a jeho zneškodnění (Basilejská úmluv~)
Council Regulation (EEC) 259/93 oj] February 1993 on the supervision andcoiitrdl oj shipment
ojwaste within, into "
and aut oj the European Community
Nařízení Rady (EEC) 259/93 z 1. února 1993 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci
do a ze Společenství Novelizace: 120/97
Commission Decision 94/3/EC of 20 December 1993 establishing a list oj wastes pursuant to
Article 1 (a) ()fCouncil 'Directive 75/442/EEC on waste
Rozhodnutí Komise 94/3/EC z 20. prosince 1993. kterým se zavádí seznam odpadů v souladu
s či. 1 (a) směrnice Rady 75/442/EEC o odpadech
European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 (December 1994 on packaging and
packaging waste Směrnice Evropského parlame a Rady 94/62/EC z 20. prosince 1994 o
obalech a odpadech z obalů
Council Directive 94/67/EC oj 16 December 1994 on the incineration of hazardous waste, .
Stněrnice Rady 94/67/EC ze 16. prosince 1994 o spalování nebezpečného odpadu
Commission Decision 94/575/EC of 20 July 1994 determining the control procedure under
Council Regulation (EEC) 259/93 as regards certain shipments of waste to certain non-OECD
countries
Rozhodnutí Komise 94/575/EC z 20. července 1994 určující postup při kontrole transportů
odpadu do určitých nečlenských zemí OECD v souladu s nařízením Rady (EEC) 259/93
, Commission Decision 94/721/EC of 21 October 1994 adapting, pursuant to Article 42(3),
Annexesll, III and IV to Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision and control of
shipments of waste within, into and out of the European Community .
Rozhodnutí Komise 94/721/EC z 21. října 1994 upravující v souladu či. 42(3) nařízení Rady
(EEC) 259/93 přílohy
II, III a IV tohoto nařízení .
Commission Decision 94/741EC of 24 Qctober 1994concerning questionnaires for Member
States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation
of Council Directive 91/692/EEC)

64

Rozhodnutí Komise 94/741/EEC z 24. října 1994 týkající se dotazníků pro zprávy členských
států o realizaci
některých směrnic odpadového hospodářství (v rámci realizace směrnice Rady 91/692/EEC)
Commission Decision 94/774/EC of 24 November 1994 concerning the standard consignment
note referred to in Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision and control of
shipments oj wastes within, into and aut of the European Community
Rozhodnutí Komise 94/774/EC z 24. listopadu 1994 týkající standardního průvodního listu
uvedeného v nařízení
Rady (EEC) 259/93
Commisson Decision 94/904/EC of 22 December 1994 establishing a list of hazardous waste
pursuant to Article 1 (4) of Council Dlrective 91/6891/EEC on hazardous waste
Rozhodnutí Komise 94/904/EC z 22. prosince 1994, kterým se zavádí seznam nebezpečných
odpadů podle či. 1(4) ,: směrnice 91/689/EEC o nebezpečném odpadu :
Commission Decision 96/302/EC of 1.7 Apri11996 establishing a format in which information
is to be provided pursu- ant to Artide 8(3) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste
Rozhodnutí Komise 96/302/EC ze 17. dubna 1996 zavádějící formulář pro informace
podávané v souladu s či. 8(3) směrnice Rady 91/689/EEC o nebezpečných odpadech
Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposa[. of polychlorinated
biphenyls and polychlorinated terphenyls
Směrnice Rady 96/59/EC ze 16. září 19960 zneškodňování polychlorovaných bifenylů a
polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
Commission Decision 96/660/EC 14 November 1996 adapting pursuant to Article 42(3), Annex
II Council Regulation (EEC)259/93 on the supervision and control of shipments of waste within,
into and out of the European Community
Rozhodnutí Komise 96/660/EC ze 14. listopadu 1996 upravující v souladu s či.42(3) nařízeni
Rady (EEC) 259/93
přílohu II tohoto nařízení
Commission Decision 97/129/EC of 28 January 1997 establishing the identification systém for
packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on
pak'ing and packing waste
Rozhodnutí Komise 97/129/EC z 28. ledna 1997 zavádějící systém identifikace obalových
materiálů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech a odpadech z obalů
Commission Decision 97/138/EC of 3 February 1997 establishing the formats relating to the
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database systém pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packing
and packing waste
Rozhodnutí Komise 97/138/EC z 3. února 1997 zavádějící formuláře pro databázový systém v
souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech a odpadech z obalů
Commission Decision 97/283/EC of 21 April 1997 on harmonized measurement methods to
determine the mas concentration oj dioxins and furans in atmospheric emissions in accordance
with Article 7 (2) of Directive 94/67/EC on the incinťration oj hazardous waste
Rozhodnutí Komise 97/283/EC ze dne 21. dubna 1997 o harmonizaci metod měření při
určování hmotnostních koncentrací dioxinů a furanů v emisích do ovzduší v souladu s čl. 7 (2)
směrnice 94/67/EC o spalování nebezpečných odpadů
Commission Decision 97/622/EC oj 27 May 1997 concerning questionnaires for Member
States reports on the implementation oj certain Directives in the waste sector (implementation
of Council Directive 91/692/EEC)
Rozhodnutí Komise 97/622/EC z 27. května 1997 týkající se dotazníků pro zprávy členských
států o realizaci urči- tých směrnic v sektoru odpadů (realizace směrnice 91/692/EEC)
Council DecisiQn 97/640/EC of 22 September.1997 on the approval, on behalf of the
Community, of the amendment to the Convention on the contro! of transboundary movements
of hazardous wastes and their disposal (Basle Convention) as laid down in Decision III/1 of the
Conference of the Parties .
Rozhodnutí Rady 97/640/EC z 22. září 1997 o souhlasu ze strany Společenství s novelizací
Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice a jejich zneškodňování
(Basilejská úmluva) jak bylo ustanoveno Roz- hodnutím III/1 na konferenci smluvních stran
této Úmluvy,
Commission Directive 98/101/EC of 22 December 199 'adapting to technical progress Council
Directive 91/157/EC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances
Směrnice Komise 98/101/EC z 22. prosince 1998 zavádějící technický pokrok do Směrnice
Rady 91/157/EEC o bateriích a akumulátorech obsahujících nebezpečné látky
Commission Decision 98/184/EC of 25 February 1998 conceming a questionnaire for Member
States reports on the implementation oj Council Directive 94/67/EC on the incineration of
hazardous waste (implementation of Councll Directive 91/692/EEC)
Rozhodnutí Komise 98/184/EC z 25. února 1998 týkající se dotazníku pro zprávy členských
států o realizaci směr- nice Rady 94/67/EC o spalování nebezpečného odpadu (realizace
směrnice 91/692/EEC)
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Commission Decision 98/368/EC of 18 May 1998 adapting, pursuant to Article 42(3) Annexesll
and III to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control.oJ shipments of
waste within, into and out of the European Community
Rozhodnutí Komise 98/368/EC z 18. května 1998 upravující v souladu s čl. 42(3) přílohy II
a III nařízení Rady (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, do a ze
Společenství
Commission Regulation (EC) 2408/98 of 6 November 1998 amending Annex V to Council
Regulation (E.EC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into
and out of the European Community
Nařízení Komise (EC) 2408/98 ze 6. listopadu 1998 novelizující přílohu V nařízení Rady (EEC)
259/93 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, do a ze Společenstvi
Council Directive 99/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste
Směrnice Rady 99/31/ES z 26. dubna 1999 o skládkování odpadů
Directive 2000/53/EC oj the European parliament and the Council of 18 September 2000 on
end-of life vehicles Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/EC z 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností
Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96 z 27. ledna 2003 o odpadech z
elektrických a elektronických zařízení.
Regulation (EC) No 2.150/2002 of the European parliament and of the Council of 25
November 2002 on waste
statistics
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2150/2002 z 25. listopadu 2002 o statistice odpadů
Council Decision 2003/33/EC of 19 December 2002 establishing criteria a procedures for the
accepance of waste at landfills pursuant to Article 16 of Annex II to Directive 99/31/EC
Rozhodnutí Rady 2003/33/EC 19. prosince 2002 stanovující kritéria a postupy ukládání
odpadů na skládky
Directive 2002/95/EC of the European parliament and of the Council oj 27 January 2003 on
the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment
Směrnice 2002/95/EC Evropského parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních.
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