Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Doporučení k nakládání s odpady vznikajícími při úklidu zaplavených oblastí při povodních v červenci 2021
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydává toto doporučení k zajištění správného nakládání s odpady vzniklými v důsledku
mimořádné události – povodně. Při odstraňování odpadů vzniklých v souvislosti s povodněmi se v případě, že nebyl vyhlášen krizový stav, postupuje podle
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpovědnost za odstranění odpadů z domácností vzniklých v důsledku povodně má místně příslušná obec.
I.
Zařazení odpadů do jednotlivých skupin a doporučené způsoby nakládání s odpady
Vzhledem ke specifickému způsobu vzniku odpadů a nutnosti jejich urychleného odstranění je přípustné upustit od standardních požadavků na jejich oddělené
shromažďování a třídění. Odpady doporučujeme odděleně shromažďovat podle níže uvedených materiálových skupin, kterým mohou být přiřazena níže
uvedená katalogová čísla podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Tento zjednodušený přístup
může být uplatněn u odpadů vzniklých při povodni v odůvodněných případech v zájmu plynulé a efektivní likvidace povodňových škod a nevylučuje oddělené
shromažďování odpadů podle jednotlivých druhů, které by mělo být dodrženo zejména u odpadů nebezpečných.
Uhynulá zvířata a znehodnocené potraviny živočišného původu je nutno odstranit v asanačním ústavu. Manipulaci musí provádět odborné firmy, popřípadě
armáda nebo hasiči. Nakládání s těmito odpady je v působnosti veterinární správy. V případě nálezu nádob s podezřelým neznámým obsahem je nutno
kontaktovat Integrovaný záchranný systém (IZS).
V případě vzniku odpadu, pocházejícího z vlastnictví fyzických osob podnikajících a právnických osob, jsou v postavení původce odpadu tyto osoby. Odpad
vzniklý při povodni budou zařazovat obdobně a nakládají s ním stejným způsobem, jako je uvedeno výše.
Katalogové
číslo

Kategorie*

Název a charakteristika odpadů

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční odpady. Všechny odpady
složené převážně z materiálů jako jsou cihly, beton, tašky, dřevo,
sklo, plasty atd.

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné. V obalech a shromažďovacích
prostředcích soustředěné zbytky syntetických barev, ředidel,
lepidel, nátěrových hmot, olejů, hnojiv, pesticidů, čistících
prostředků a jiné spotřební chemie z domácností; součásti
technického vybavení domácností, inventář dílen a skladů
s obsahem nebezpečných látek atd.

Doporučený způsob nakládání s odpady
(seznam zařízení na www.kr-ustecky.cz),
Skládky S-OO3 - komunálního odpadu

Skládky nebezpečného odpadu

Biologicky rozložitelný odpad. Dřevo, odpady ze zahrad, obilí,
nepoužitelné rostlinné produkty ze zemědělských objektů,
potraviny rostlinného původu. Potraviny živočišného původu a
jiné odpady živočišného charakteru je třeba zneškodňovat
dle pokynu veterinární správy!!!

Kompostárny

20 02 01

O

20 03 01

O

Směsný komunální odpad. Komunální odpady jinak blíže
neurčené – komunální a jim podobné odpady z povodní, které
není možné roztřídit na jednotlivé druhy odpadů

Skládky S-OO3 - komunálního odpadu

20 03 03

O

Uliční smetky (včetně bahna)

Skládky S-OO3 - komunálního odpadu

20 03 07

O

Objemný odpad. Veškerý objemný odpad jako je např. nábytek,
koberce atd., pocházející z vyklizených domácností či kanceláří.

Skládky S-OO3 - komunálního odpadu

* Kategorie „O“ – ostatní odpady – bez nebezpečných vlastností
Kategorie „N“ – nebezpečné odpady - odpady vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
II.
Evidence odpadů
Odpady vzniklé při povodni a při odstraňování jejich následků budou evidovány pod vhodným výše uvedeným kódem odpadu, s kódem nakládání AN60
a s poznámkou „vznik odpadů v důsledku povodně“. V průběžné evidenci se dále uvede množství tohoto odpadu a zařízení, do kterého byl předán. Součástí
průběžné evidence odpadů budou i doklady o jejich předání do zařízení k jejich využití či odstranění.
Vzhledem k tomu, že nebyl vyhlášen krizový stav, nejsou odpady uložené na skládku při odstraňování následků povodně osvobozeny od poplatku za uložení
na skládku.
V případě jakýchkoli nejasností je možno obracet se na Krajský úřad Ústeckého kraje tel. 475 657 160, 475 657 733.
V Ústí nad Labem 21. 7. 2021

