
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava POH 
 

pro obce/města v Kraji Vysočina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zpracovatel:  

 

Energetická agentura Vysočiny 

Nerudova 1498/8 

58601 Jihlava 

IČ: 70938334 

Statutární zástupce:   Ing. Zbyněk Bouda – jednatel 

Tel.:      +420 603 212 666 

E-mail:      eav@eav.cz  

 

Odpovědná osoba:   Ing. Zbyněk Bouda  

     Ing. Žaneta Solařová  

Termín zpracování:    2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na zasedání předsednictva SOV, které se konalo 24. 3. 2016 byla schválena částka ve výši 500 tis. 

Kč na vypracování POH měst, která mají povinnost vypracovat plán odpadového hospodářství. 

Následně je třeba schválit podmínky upravující organizaci vypracování. 

Výhody postupu 

- Uvedený návrh naplňuje myšlenku jednotného postupu v rámci ISNOV 

- POH obcí v rámci kraje by bylo jednotné, společné vypracování umožňuje zanesení 

společného postupu 

- Financování z dotace ISNOV by bylo pro obce ekonomicky výhodné, některé části budou 

obdobné ve všech plánech, cena bude nižší o DPH – SOV je neplátce 

- V rámci jednotného zpracování by byla zapracována i možnost budoucích investic 

(překladiště apod.) 

- Byl by zaručen soulad s POH kraje (KÚ se bude ke každému zpracovávanému POH 

vyjadřovat a bude jej kontrolovat), pracovníci Kraje Vysočina navrhli tuto formu společného 

postupu 

- Výhodou navrženého postupu je i vypracování odborníky se znalostí místního prostředí a 

vysoká míra zapojení zástupců místních samospráv 

Návrh, který vychází z projednání na předsednictvu SOV: 

Realizace postupu bude probíhat takovým způsobem, že bude sestaven řešitelský tým pod hlavičkou 

SOV (převážně externisté-dohody) a ten bude jednotlivé plány pro zájemce vypracoval. Přednostně 

budou osloveni členové komise ISNOV a odborníci z území kraje Vysočina. Alternativně bude 

vypracování svěřeno externímu zpracovateli, pokud si to konkrétní město vyžádá. Pokud si město 

zpracovává POH ve vlastní režii, může příspěvek SOV využít na vypracování dílčí části. 

Výše uvedené však neznamená, že by všechna města musela této nabídky využít. Je to návrh pouze 

pro ty, kteří by měli zájem. 

Odůvodnění 

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

znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) jsou plán odpadového hospodářství (dále POH) 

povinny zpracovat obce, které produkují více jak 10 tun nebezpečného odpadu ročně, případně více 

jak 1 000 tun odpadu kategorie ostatní za rok v termínu do roka nabytí platnosti obecně závazné 

vyhlášky o POH Kraje Vysočina. Ostatní původci odpadů POH nezpracovávají. 

POH Kraje Vysočina, respektive jeho závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Kraje 

Vysočina s účinností od 2. března 2016. Jedná se o dokument obsahující závazné cíle pro nakládání 

s odpady v kraji, včetně stanovení opatření k jejich plnění.  

POH obcí je třeba zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 44 zákona o odpadech, § 28 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, v 

metodickém návodu vydaném MŽP pro zpracování POH původců (obcí) a v souladu se závaznou 

částí Plánu odpadového hospodářství. 

  



Návrh Usnesení: 

Předsednictvo SOV 

Schvaluje použití části prostředků z dotace ISNOV za zpracování POH obcí za podmínky, že 

obce požádají o zpracování SOV. 

SOV přispěje na zpracování POH městům, která mají zákonem danou povinnost tento dokument 

vypracovat, pokud zadají vypracování Sdružení obcí Vysočiny. 

 

Výše dotace bude: 

16 666,- Kč/město 

 

Na dotaci mají nárok všechna města z Kraje Vysočina, která mají ze zákona povinnost zpracovat 

POH (i tehdy, pokud nejsou členy SOV) 

 

Dotaci obdrží pouze ti, kteří si nechají vypracovat POH Sdružením obcí Vysočiny 

 

Přílohy: 

1/ příslušný paragraf zákona o odpadech 

2/ výsledky cenového průzkumu, seznam měst, která mají povinnost zpracovat POH 

  



ZÁKON 185 ze dne 15. května 2001 v platném znění 

 

§ 44 

Plán odpadového hospodářství obce 

(1) Obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního 

odpadu, zpracovává v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství obce pro odpady, které 

produkuje, a odpady, se kterými nakládá. 

(2) Obec, která ke dni vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny 

produkuje množství odpadů nad limit stanovený v odstavci 1, zpracuje návrh plánu odpadového 

hospodářství do 12 měsíců od vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje nebo 

její změny. Ostatní obce zpracují návrh plánu odpadového hospodářství do 12 měsíců od dosažení 

produkce odpadů nad limit stanovený v odstavci 1. 

(3) Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového 

hospodářství kraje a jejími změnami. 

(4) Plán odpadového hospodářství obce se skládá z části analytické, závazné a směrné. 

(5) Analytická část plánu odpadového hospodářství obce obsahuje vyhodnocení stavu odpadového 

hospodářství obce, které zahrnuje 

a) posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních odpadů, 

b) vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání s komunálními odpady na území 

obce minimálně pro směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné komunální odpady, papír, 

plasty, sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky komunálních odpadů, a jejich soulad se 

závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje, 

c) posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s komunálními 

odpady. 

(6) Závazná část plánu odpadového hospodářství obce obsahuje opatření pro předcházení vzniku 

odpadů v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení 

v rámci obecního systému pro nakládání s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů 

plánu odpadového hospodářství obce pro 

a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky 

rozložitelnými komunálními odpady, 

b) nakládání s obalovými odpady, 

c) nebezpečnými složkami komunálních odpadů, 

d) nakládání se stavebními odpady, pokud stanovila systém nakládání se stavebním odpadem, 

e) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona 

v případě, že provozuje místo zpětného odběru v rámci spolupráce s povinnými osobami, 

f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, 

g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných odpadů, 

h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. 

(7) Směrná část plánu odpadového hospodářství obce obsahuje 

a) návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady, 

b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství obce 

zpracován. 

(8) Plán odpadového hospodářství obce se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při 

každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od 

změny podmínek. 



(9) Obec v samostatné působnosti s výjimkou hlavního města Prahy je povinna zaslat návrh svého 

plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny v elektronické podobě příslušnému krajskému 

úřadu. V případě, že návrh plánu odpadového hospodářství obce neobsahuje náležitosti stanovené 

tímto zákonem nebo není v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a její 

změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu plánu odpadového 

hospodářství obce sdělí obci své připomínky. Obec svůj plán odpadového hospodářství nebo jeho 

změnu podle připomínek kraje upraví a v elektronické podobě zašle kraji. 

(10) Závazná část plánu odpadového hospodářství obce je závazným podkladem pro její činnosti v 

oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace 

obce. 

(11) Obec každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů plánu odpadového 

hospodářství obce a na vyžádání je poskytne orgánu státní správy. 

(12) Plán odpadového hospodářství obce a jeho změny obec zveřejní na portálu veřejné správy. 

(13) Obce, které k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem vytvořily 

dobrovolný svazek obcí, mohou na základě písemné dohody zpracovat společný plán odpadového 

hospodářství obce, který nahrazuje jednotlivé plány odpadového hospodářství obce. 



Město / Obec 
Počet obyv. 

k 1.1.2015 

Člen 

SOV 

Základní 

cena za 

POH 

Dotace SOV 
Doplatek 

města 

Brtnice 3 730 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Bystřice nad Pernštejnem 8 343 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Golčův Jeníkov 2 629   20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Havlíčkův Brod 23 306   46 612 Kč 16 666 Kč 29 946 Kč 

Humpolec 10 860 ano 21 720 Kč 16 666 Kč 5 054 Kč 

Chotěboř 9 444 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Jaroměřice nad Rokytnou 4 177 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Jemnice 4 087 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Jihlava 50 521 ano 60 000 Kč 16 666 Kč 43 334 Kč 

Kamenice nad Lipou 3 835 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Ledeč nad Sázavou 5 346   20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Luka nad Jihlavou 2 833 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Moravské Budějovice 7 462 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Náměšť nad Oslavou 4 946 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Nové Město na Moravě 10 158 ano 20 316 Kč 16 666 Kč 3 650 Kč 

Okříšky 2 074 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Pacov 4 830   20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Pelhřimov 16 149 ano 32 298 Kč 16 666 Kč 15 632 Kč 

Počátky 2 543 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Polná 5 116 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Přibyslav 4 007 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Světlá nad Sázavou 6 734 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Telč 5 482 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Třebíč 36 880 ano 60 000 Kč 16 666 Kč 43 334 Kč 

Třešť 5 791 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Velká Bíteš 5 090   20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Velké Meziříčí 11 641 ano 23 282 Kč 16 666 Kč 6 616 Kč 

Žďár nad Sázavou 21 467 ano 42 934 Kč 16 666 Kč 26 268 Kč 

Ždírec nad Doubravou 3 177   20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Žirovnice 2 958 ano 20 000 Kč 16 666 Kč 3 334 Kč 

Celkem     747 162 Kč 499 980 Kč   

 


