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Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) –
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb,
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků
a spotřebitelů v oblasti energií.
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Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno
Poradenství
• tel.: 542 210 549, 542 210 778
• e-mail: poradna@asociace-sos.cz
• osobní poradna
Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv
částkou dle Vašich možností.
Číslo bankovního účtu 2600115708/2010
Partneři:
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Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

PROSTĚJOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO

BYSTŘICE

nad Pernštejnem

18.6
17.9

Odpady provázejí lidstvo již od nepaměti. Jsou produktem v podstatě
veškeré lidské činnosti. Vznikají jak
při průmyslové činnosti, stavební
činnosti, zemědělství, dopravě a tak
v běžném životě člověka. Zejména
komunální odpady a kaly z čistíren
odpadních vod jsou produktem téměř všech obyvatel.

Nebezpečný odpad poznáme především podle
této značky:

Obecně lze říci, že odpad je tedy každá movitá
věc, pokud se jí osoba zbavuje, má úmysl nebo
povinnost se jí zbavit. Odpady lze dělit z různých
hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby,
průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Specifickým druhem odpadu jsou
odpady z výroby, především strojírenské. Různé
kovové třísky, zbytky tyčového materiálu po dělení normalizovaných profilů jsou ve skutečnosti
cennou a především neznečištěnou surovinou.

a) opětovné využití

Navíc můžeme odpady dělit dle legislativy, tzv.
Katalogu odpadů (20 skupin odpadu) a lze je dělit
podle složení na: nebezpečný odpad, ostatní odpad a odpady, které nejsou uvedeny v seznamu
NO, ale kategorie nebezpečný jim byla přiřazena.

S vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým
způsobem naložit. Od jednotlivých občanů a firem, kteří odpad ukládají do popelnic a kontejnerů, obvykle odpad vyvážejí popelářskými vozy
obecní či městské komunální služby. Po jeho shromáždění se obvykle využije jedna z následujících
možností:

b) materiálové využití
c) recyklace
d) kompostování
e) energetické využití
f ) přímé spalování / zplyňování
g) výroba paliv
h) uložení na skládce odpadů

Zvláštním způsobem se nakládá s některými
nebezpečnými odpady, například jaderným odpadem. Samostatnou kapitolu také tvoří nebezpečný odpad, jako jsou vybité baterie, staré léky,
oleje, staré ledničky a další elektrospotřebiče. Takovýto odpad do běžné popelnice nepatří. Odvézt je můžeme do sběrného dvora. Nepoužité
či prošlé léky je možné vrátit v lékárně, baterie je
možné odevzdat v elektroprodejnách.
Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou
stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími právními
předpisy. Cíle pro nakládání s odpady a opatření
pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky (POH
ČR) pro období 2015–2024, který byl v souladu
se zákonem o odpadech vydán formou nařízení
vlády. Zároveň s plánem odpadového hospodářství musí být v souladu také plány odpadového
hospodářství krajů a obcí.

