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B1.2.4 Udržitelné odpadové hospodářstvíOpatření

Typické aktivity • Analýza současného stavu, zpracování komplexní koncepce městského odpadového hospo-

dářství včetně ekonomického modelu (ve variantách) jako podkladu pro další postup, pro-

věření možností společného postupu s Karlovarským krajem a okolními obcemi

• Analýza stávajícího Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Karlovy Vary, jeho 

případná aktualizace dle komplexní koncepce

• Výhledové ukončení skládkování odpadů (v souladu s legislativními požadavky), nalezení 

ekologicky a ekonomicky vhodného způsobu odstraňování odpadů

• Předcházení vzniku odpadů, realizace prevenčních opatření

• Aktivity směřující ke snížení množství směsného komunálního odpadu – zvýšený odděle-

ný sběr jednotlivých složek komunálního odpadu podpořený dostatečným počtem stanovišť 

shromažďování (zlepšení ekonomiky odpadového hospodářství)

• Důsledná separace odpadu, jeho další dotřiďování a recyklace, další využívání vytříděného 

odpadu (odpad = surovina) s možností využití výnosů z prodeje odpadu ke snižování 

poplatků odpadu pro občany

• Společný postup v rámci regionu – kupř. založení společnosti v rámci regionu s dalšími 

obcemi a soukromými zpracovateli odpadu (kupř. princip „Odpadáři Krušnohorsko“)

• Možné vybudování nového komplexního energetického technologického systému v koope-

raci města a soukromého subjektu (odpadové hospodářství + centrální zásobování teplem)

• Sjednocení odpadového hospodářství do kompetence jednoho městem spravovaného subjek-

tu nebo převedení technické údržby a odpadového hospodářství do vlastní správy města (pro 

individuální řešení potřeb a ve společné shodě s obyvateli je však nutná ekonomická analýza 

a nabídnutí alternativ pro omezování odpadu v domácnostech i u soukromých subjektů) 

• Využití místních inovativních firem zabývajících se odpadovým hospodářstvím (zpracování 

a recyklace odpadů), případně v koordinaci s Karlovarským krajem a okolními obcemi

• Důraz na snížení produkce odpadů dodavateli stavebních prací, zboží a služeb při zadávání 

městských zakázek – přijetí/úprava příslušné směrnice (nová výstavba z recyklovatelných 

stavebních materiálů, z regionálně dostupných zdrojů)

• Zajištění čistoty a pořádku ve městě včasným svozem odpadu a úklidovými pracemi v oko-

lí kontejnerových hnízd

• Snížení produkce odpadu při pořádání městských akcí (zálohované kelímky, hrnky apod.)

• Využití moderních forem nakládání s odpady – rozšíření a inovativní kompostování (např. 

sběr kávové sedliny z hotelů a restaurací, pěstování hlívy)

• Kultivovaná, cílená urbanistická a dopravní řešení v souvislosti se sběrem odpadu a jeho 

vyvážením – kupř. instalace podzemních odpadových kontejnerů na území centrální čás-

ti města v docházkové vzdálenosti (smart big belly), vhodná urbanistická a dopravní řešení 

v lokalitách nové zástavby i úpravách stávající zástavby, včetně jejich propsání do územ-

něplánovacích podkladů

• Uplatňování principů cirkulární ekonomiky (recirkulace použitého spotřebního zboží typu 

hraček, knih, oblečení apod.)

 + jasná koncepce = včasná příprava na budoucí podmínky, s možností využití dotačních  

programů
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 + přechod na ekologicky a ekonomicky vhodný systém snižování a odstraňování odpadů

 + zvýšení podílu recyklovatelného komunálního odpadu 

 + další využívání dotřiďovaného separovaného odpadu

 + výnosy z prodeje vytříděného odpadu, možnost snížení ceny za odvoz odpadu

 + snížení, výhledově úplné vyloučení komunálního odpadu ukládaného na skládky 

 + využití odpadní biomasy pro decentralizovanou výrobu regenerativních energií 

 + inovovaná cirkulární ekonomika komunálního odpadu využitá také pro image zdravého 

a čistého města 

 – vysoká náročnost a komplexnost problematiky

 – nutná koordinace mnoha aktivit v rámci regionu

 – koordinace mnoha partnerů

 – různé, obtížně slučitelné zájmy jednotlivých aktérů v území, komplikované projednání 

s aktéry a veřejností s rizikem nenalezení konsenzuálního řešení

 – obtížná volba optimálního řešení

 – sjednocení odpadového hospodářství do jednoho městem spravovaného subjektu je spoje-

no se značnými investicemi 

 – obtížná aktivní podpora u všech obyvatel

• Stanovení dlouhodobých cílů a dodržování koncepcí

• Spolupráce se specialisty pro reálná koncepční opatření (nejen aktuální analýza skladby 

komunálního odpadu) 

• Spolupráce v rámci celého regionu – Karlovarský kraj, okolní města a obce

• Příkladný postoj správy města při konkrétním snižování množství komunálního odpadu, 

odděleného sběru využitelných složek odpadu a využívání regenerativních energií 

• Systematické zvažování všech aspektů životního prostředí při zadávání městských zakázek

• Iniciativa od správy města opírající se o osvětu a odpovědnost veřejnosti 

• Získání aktivní podpory u obyvatel města

• Řízené a transparentní ekonomické pobídky ve zpoplatnění nákladů odpadového hospodář-

ství – inovativní příklady (cisterna s minerální vodou, tašky na tříděný odpad, plátěné taš-

ky na akcích města…)

• Nové aktivity v rámci místní Agendy 21 
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Nutné podmínky
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Možné překážky

Očekávané přínosy
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Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Kancelář architektury města 

Karlovy Vary, p. o. 

Okolní obce

Správa přírodních léčivých zdrojů 

a kolonád, p. o.

Karlovarský kraj

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 – odbor interního auditu a kontroly

 – odbor životního prostředí a zemědělství

 – odbor investic

 – odbor regionálního rozvoje

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor právní 

 – odbor vnitřního auditu a kontroly

 – odbor financí a ekonomiky 

 – odbor životního prostředí 

 – odbor strategií a dotací 

 – odbor rozvoje a investic 

Sokolovská uhelná, a. s.

Firmy zabývající se odpadovým 

hospodářstvím

Podnikatelské subjekty působící 

na území města 
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Cílové skupiny

• Obyvatelé města

• Obyvatelé zázemí města a kraje dojíždějící 

do města za prací, do škol, za službami apod.

• Návštěvníci města

• Statutární město Karlovy Vary

B1.2.4 Udržitelné odpadové hospodářství
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města 

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

A2.2 Lázeňství

B1.1 Urbanismus a architektura

C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity

C2.2 Sounáležitost

C3.1 Škola a komunita

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Územní plán města Karlovy Vary

Plán odpadového hospodářství Statutárního města Karlovy Vary

Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, Manuál tvorby veřejných prostranství města Karlovy Vary

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Strategický rámec Česká republika 2030

Místní Agenda 21

Politika územního rozvoje ČR 

Strategie přizpůsobení se klimatu v podmínkách ČR

Plán odpadového hospodářství ČR

Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050

Zelená dohoda pro Evropu – „Green Deal“ 2019–2024
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město
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Naplnění hodnot


