ODPADY
To, co po nás zůstane.

ODPAD - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo
má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé
ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu číslo
185/2001 Sb.

Druhy odpadů
Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním
předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze
č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden
jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Celkový rámec nakládání s odpady v České republice je dán Plánem odpadového hospodářství ČR pro
období let 2003 – 2012.
Zásady nakládání s odpady v rámci Plzeňského kraje řeší Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje,
který navazuje na Krajskou koncepci hospodaření s odpady v Plzeňském kraji.

Kolik produkují domácnosti odpadů?
skladba domovního odpadu (% hmotnosti)
n 22 % papír
n 13 % plasty
n 9 % sklo
n 3 % nebezpečný
odpad
n 18 % bioodpad
n 35 % ostatní

Na 1 osobu vychází ročně 150 až 200 kg
vyhozeného odpadu.
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ODPADY
Jak s nimi nakládat?

Nakládání s odpady
Skládkování je nejrozšířenějším způsobem odstranění odpadů. V ČR je v současné době v provozu 306
skládek. V roce 2003 bylo uloženo na skládky 61,5% z celkové produkce komunálních odpadů, v roce 2004
67% a v roce 2005 63,9%. Hlavní zařízení k odstraňování odpadů v Plzeňském kraji jsou skládky Chotíkov,
Vysoká u Dobřan, Němčičky u Rokycan, Štěpánovice, Černošín, Lazce, Břasy, Kladruby a Hrádek u Rokycan.
Spalování - V České republice pracují tři spalovny komunálního odpadu – v Praze, Brně a Liberci. Spaloven
nebezpečných odpadů je provozováno 38. Kromě toho se odpady energeticky využívají ve čtyřech cementárnách. V roce 2005 bylo celkem spáleno a energeticky využito 418 tis. t komunálních odpadů, tj. 8,7%
jejich produkce. Spalovna odpadu Plzeň, s. r. o. odstraňuje zejména odpady ze zdravotnictví a další nebezpečné odpady z Plzeňského i dalších krajů.
Přeshraniční přeprava, dovoz a vývoz odpadů za účelem jejich odstranění je v České republice, až na výjimky, zakázán. Všechny dovážené a vyvážené odpady byly určeny k materiálovému využití. Použité pneumatiky se energeticky využívají v cementárnách.
Recyklace - V roce 2005 bylo recyklováno a využito jako
druhotná surovina 17,9 milionu tun, tj. 59,9% všech odpadů
(v roce 2004 to bylo 63,3%). Ve stejném kalendářním roce
bylo na trh uvedeno cca 850 tis. t obalů, z čehož bylo recyklováno 59%. Nejvíce byly recyklovány papírové obalové
odpady (84%), ze 75% byly recyklovány skleněné obaly.
Použitý skleněný obal je možné do posledního střepu znovu
využít pro výrobu nového, a to nesčíslněkrát. Naproti tomu
něco jiného je "down-recycling", kdy je sice z původního
produktu vyroben jiný, ale ten už není možné dále recyklovat. Tak je tomu například u některých plastových
i kartónových nápojových obalů.
Jak probíhá recyklace skla?
Recyklace skla je maximálně efektivní: šetří se nejen životní prostředí, ale i energie. Sklo může být přetavováno téměř do nekonečna a navíc při menší spotřebě energie.
Separovaný sběr - 5377 obcí v České republice je zapojeno do systému třídění využitelných složek komunálního odpadu (je to 97% veškerého obyvatelstva). Plzeňský kraj se v letošním roce dostal na první příčku
v rámci ČR v třídění komunálního odpadu. Separuje se sklo, kovy, plasty, papír, je možné vytřídit i nebezpečné složky odpadu (např. zbytky barev rozpouštědel, TV obrazovky, zářivkové trubice, chladničky, baterie, akumulátory atd.).
Sběrné dvory - Místa pro sběr všech druhů odpadu, včetně nebezpečného a autovraků. Jsou jedním z prioritních a pilotních projektů Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje, kde je nyní 54 sběrných dvorů. Další obce s více než 2000 obyvateli je začnou stavět od poloviny roku 2007.
Kompostování - Využívají se organické zbytky. Na území Plzeňského kraje bylo v roce 2004 evidováno devět
kompostáren.

Jak na odpady? Deset rad...
Kupujme jenom to, co opravdu potřebujeme.
Nekupujme zboží ve zbytečných obalech,
v obalech vícevrstevných nebo vyrobených
z PVC či hliníku. Nápoje kupujme ve vratných skleněných obalech.
Vybírejme úsporná balení, koncentráty.
Nespalujme doma odpad kromě papíru
a dřeva.
Kompostujme bioodpad (zbytky z kuchyně).
Nebezpečný odpad (léky, baterky, barvy…)
odevzdávejme zvlášť podle možností v obci.
Upřednostňujme produkty místních výrobců.
Třiďme odpad (do kontejnerů či do sběrny).
Užívejme věci pro svou potřebu opakovaně
a co nejdéle. Můžeme např. využít služeb
bazarů.
Nezjednodušujme si život přijímáním
jakýchkoliv návodů, třeba tohoto. Lidské
poznání se vyvíjí, mění se i výrobky na trhu.
Skutečná pomoc přírodě znamená nezastavit
se u jednoduchých pouček, nýbrž aktivně
hledat další poznatky.

kompostuje se:
- dřevní odpad - piliny, odřezky, kůra, štěpka, větve z prořezů
- posekaná tráva, listí, shrabky z trávníků
- chlévská mrva
- kaly z ČOV
- ornice, spraše, výkopové zeminy
- odpady ze zemědělské výroby
- odpady z kuchyní a domácností

Komunální odpad - kam s ním?
Papír - noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, lepenka, obalový papír, telefonní seznamy - se
ukládá do modrých označených kontejnerů k tomu určených
Plasty - sešlápnuté PET lahve od nápojů, neznečištěné obaly od kosmetiky a šamponů, kečupů, kelímky od
potravin apod., se ukládají do žlutých označených kontejnerů k tomu určených

Nejlepší odpad je ten,
který nevznikne.

Nebezpečné složky - se předávají osobě oprávněné k nakládání s nebezpečným odpadem na mobilních
sběrných místech, seznam těchto míst s datem sběru je dostupný na obecních úřadech
Biologický odpad - dřevo bez škodlivých příměsí se dále využívá jako palivo, ukládá se s ostatním biologickým odpadem do kontejnerů v obcích k tomu určených, nebo na skládku TKO
Stavební odpad - vzniká při stavební činnosti občanů (cihly, střešní tašky, keramika, beton) - se ukládá na
řízené skládky, nebo do velkoobjemových kontejnerů objednaných u svozové firmy
Výkopová zemina - se dále využívá nebo umísťuje do velkokapacitního kontejneru umístěného na vyžádání
Objemný odpad - se ukládá do velkokapacitních kontejnerů, místo a datum umístění je vždy oznámeno

Téma odpady zpracovali pracovníci
Environmentálního infocentra Radnice
(ZO ČSOP Radnice).
e-mail | ic.radnice@envic.cz
telefon I 371 785 085

Zbytková složka - se ukládá do popelové nádoby, nebo kontejneru k tomu určenému
Ekocentrum
Radnice

