
 

 

 

 

 

       

9. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 10. 2013  

                  

Bod pořadu jednání: 

 

  

 

 

 Věc:  Prodloužení Plánu odpadového hospodářství města Liberec 

 

Zpracoval:                                           Ing. Monika Šilarová, vedoucí oddělení komunálních 

služeb 

odbor, oddělení: Odbor správy veřejného majetku, oddělení komunálních 

služeb 

telefon: 48 524 3452 

Schválil:  vedoucí oddělení  

 vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného 

majetku   

Projednáno: na 18. schůzi rady města dne 15. 10. 2013 

Poznámka: 

Předkládá: 

 

 Mgr. Martina Rosenbergová v.r. , 

 primátorka Statutárního města Liberec 

 

 

                                                                    

 
 

Návrh usnesení 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

  

s c h v a l u j e 

 

prodloužení platnosti stávajícího Plánu odpadového hospodářství města Liberce do doby 

schválení nového Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje.  

 

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  



  

 

Důvodová zpráva 

 

                                                                                                                   

V roce 2012 rada města pod Usnesením č. 172/2012 schválila prodloužení termínu platnosti 

Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Liberec ( dále POH), a to z důvodu, že 

nebyl vydán nový očekávaný zákon o odpadech. 

Prodloužení termínu platnosti POH dále schválilo zastupitelstvo města pod usnesením 

č.73/2012 na 3. zasedání dne 29.3.2012. 

Platnost plánu města byla prodloužena do roku 2015, zároveň rada města uložila zajistit vy-

hodnocení plnění závazné části POH. Odbor správy veřejného majetku, oddělení komunálních 

služeb předložil radě města dne 18.9.2012 vyhodnocení plnění POH s tím že rada města vzala 

závěry vyhodnocení na vědomí. Z  hodnocení vyplynulo, že ze 12 stanovených cílů je 11 cílů 

POH plněno bez výhrad a 1 cíl (materiálové využití komunálních odpadů) je plněn 

s výhradami. 

Odbor správy veřejného majetku se proto zaměřil na plnění výše uvedeného cíle. Byl zadán a 

vypracován projekt Intenzifikace sběru separovaného odpadu v Liberci a pro příští rok je při-

pravováno rozšíření sítě separace cca o 100 nových separačních míst.      

V letošním roce byla Nařízením vlády ze dne 19. Června 2013 prodloužena platnost Plánu 

odpadového hospodářství České republiky do 31.prosince 2014. ( s účinností od 1. července 

2013), 

Předpokladem tedy je, že nový POH ČR bude vyhotoven v letech 2014 -2015, v závislosti na 

nové legislativě. Poté budou vyhotoveny v souladu s PHO ČR plány krajské a teprve po 

schválení krajských plánů mohou být vypracovány nové POH obcí, tak aby byly v souladu 

s krajskými plány. 

Příčinou prodloužení účinnosti POH ČR je dosud neschválený nový zákon o odpadech. 

Na jednání Komise ekologie dne 17.9.2013 bylo prodloužení POH ČR projednáno s tím, že 

Komise pod Usnesením č. 10/2013 doporučila schválení prodloužení plánu odpadového hos-

podářství statutárního města Liberce z roku 2015 do roku 2017.   

 

Odbor správy veřejného majetku doporučuje radě města a následně zastupitelstvu měs-

ta schválit prodloužení Plánu odpadového hospodářství města do doby vyhotovení a 

schválení ( +1 rok na vyhotovení nového POH obce) plánu odpadového hospodářství 

kraje.  

 

 


