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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 21      dne 12.04.2017                       OŽP211701Z 

 

Plán odpadového hospodářství města Milevska 

 

Právní rámec:                      zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Předkladatel:                       Ing. Ivan Radosta  ..…………………….…………………………………….. 

Zpracovatel:                        Ing. Marie Vratislavská, referent OŽP, 29.03.2017 …………………………. 

Vztah k rozpočtu:               47.190,- Kč včetně DPH – kryto rozpočtem r. 2017 

Vyjádření správce rozpočtu:  Ing. Lenka Jandová, OF ………………………………………………….... 

Souhlas vedoucích zaměstnanců:  Ing. Andrea Rucká, vedoucí OŽP  …………………….……………… 

            …………………….………………                                                        

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje předložený Plán odpadového hospodářství města Milevska. 
 

2.Důvodová zpráva 

V souladu s § 41 a § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), má město Milevsko jako původce odpadů povinnost 

zpracovat v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství (POH) pro odpady, které produkuje, a 

odpady, se kterými nakládá. Tato povinnost je ze zákona uložena obcím, které produkují ročně více než 10 t 

nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. POH musí být zpracováno do 12 měsíců od 

vyhlášení závazné části POH kraje. Odbor životního prostředí proto na jaře loňského roku zadal po 

provedeném poptávkovém řízení zpracování POH města společnosti ISES, s.r.o., Praha. 

POH města se řídí Metodickým návodem pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce, vydaným 

Ministerstvem životního prostředí ČR, a v souladu se zákonem určuje vývoj odpadového hospodářství města 

na dobu 5 let od data jeho zpracování a schválení zastupitelstvem města. Při každé zásadní změně podmínek 

(např. uskutečnění záměru výstavby dotřiďovací linky apod.) bude změněn.     

Výchozími podklady pro zpracování POH města byly plány odpadového hospodářství vyšších stupňů, 

především kraje, a data z evidence odpadů, vedené v souladu se zákonem o odpadech a vykazované městem 

jako původcem odpadů v období let 2011 – 2015.                          

POH města musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje a jejími 

změnami (viz str. 47, tab.18). Všechny návrhy a nástroje pro splnění cílů, a to nejen města Milevska, ale dané 

krajem či vládou ČR, jsou obsaženy ve směrné části POH města.                        

Zpracovaný návrh POH města byl v zákonné lhůtě zaslán Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru 

životního prostředí, zemědělství a lesnictví, který dne 06.03.2017 vydal své „Vyjádření k návrhu Plánu 

odpadového hospodářství Města Milevska“ se sdělením, že předložený návrh města Milevska je zpracován 

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Jihočeského kraje č. 1/2016 ze dne 25.02.2016, kterou se vyhlašuje 

závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje a nejsou k němu žádné připomínky ani návrhy 

na jeho úpravu či doplnění. 



2 

 

POH města se zpracovává za účelem předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných 

vlastností a nakládání s nimi podle zákona o odpadech a zákona o obalech a dalších souvisejících předpisů, 

v souladu s principy udržitelného rozvoje.                      

Dokument se skládá z analytické, závazné a směrné části. Obsahuje vyhodnocení stavu odpadového 

hospodářství včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů a nakládání s nimi, zaměřuje se na stanovení cílů a 

postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, na využívání 

a odstraňování odpadů. Cílem dokumentu je stanovit taková opatření a cílové hodnoty, jež zefektivní současný 

systém odpadového hospodářství města, upřednostní materiálové využívání odpadů a zároveň bude 

podkladem pro koncepční činnosti uskutečňované na území města.  

Pokud bude POH zastupitelstvem města schválen, stane se pro období 5ti let závazným podkladem pro jeho 

činnosti v oblasti odpadového hospodářství. 
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