Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 –
2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí
Poř.č.
1.

2.

3.

Subjekt
Obvodní báňský
úřad pro území
krajů
Jihomoravského a
Zlínského
Česká inspekce
životního
prostředí
Oblastní
inspektorát Brno
Městský úřad
Boskovice
Odbor tvorby a
ochrany životního
prostředí

Připomínky
Vzhledem k uvedenému, zdejší úřad k návrhu koncepce - „Plán
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí nemá
žádné připomínky.

Vypořádání

ČIŽP OI Brno nemá k výše uvedenému plánu z hlediska
životního prostředí připomínky.

Bez komentáře.

1.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
zákona) sdělujeme následující:
- nemáme připomínek
2.
Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zák. č.
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění nemáme námitky
proti návrhu koncepce POH JmK. Upozorňujeme však, že
energetické využívání komunálních odpadů z našeho ORP,
vzhledem ke vzdálenosti od zařízení pro energetické využívání
odpadů, značně zatěžuje silniční síť, která je i tak nedostatečná.
Navrhujeme zvážení dopravy odpadů po železnici a vytvoření
pro to vhodných podmínek ( výstavba železničních vleček a
překladišť v jejich bezprostřední blízkosti atd.).
Předimenzovaná silniční doprava navíc představuje značné

1.

Bez komentáře.

Bez komentáře.

2.
Doprava odpadů po železnici je řešena ve Směrné části
POH JMK.

4.

Ministerstvo
životního
prostředí,
ředitelka odboru
zvláštní územní
ochrany přírody a
krajiny

znečištění ovzduší.
3.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona
ČNR ě. 334/1992 Sb.. o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění (dále jen zákon ):
- Bez připomínek
4.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem ě. 254/2001 Sb.,o
vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů sdělujeme:
- Bez připomínek
5.
z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/95 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, dále
jen lesní zákon.
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 2025, včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví (dále jen „návrh koncepce“) posouzení vlivů na životní prostředí, se nedotýká přímo
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Městský úřad
Boskovice, orgán státní správy lesů, k předloženému návrhu
koncepce nemá žádné připomínky.
6.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem ě. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění uvádíme;
- nemáme připomínek
1.
Od 1. 1. 2015 došlo ke změnám v organizační struktuře
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen "AOPK ČR") ve
vazbě na nový služební zákon a změnový zákon, který
novelizoval zákon o ochraně přírody a krajiny. V souvislosti
s těmito změnami nevykonávají na území koncepcí dotčených
CHKO státní správu ochrany

3.
Bez komentáře.

4.

Bez komentáře.

5.

Bez komentáře.

6.

Bez komentáře.

1.
Připomínka se akceptuje.
Uvedená připomínka byla promítnuta do textu Vyhodnocení
kapitola 2.2.9. Příroda, chráněná území, ÚSES.

přírody Správy CHKO, ale Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR. Ve vazbě na tuto skutečnost doporučujeme upravit text na
str. 62 materiálu Vyhodnocení koncepce.
2.
Dále upozorňujeme, že na str. 171 materiálu Vyhodnocení
koncepce, je v odstavci věnovaném vypořádání požadavku č. 8
ze závěru zjišťovacího řízení uvedeno, že problematika vlivu
POH JMK na ZCHÚ je rovněž řešena v kapitole č . 4.2
"Vyhodnocení vlivů POH JMK na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti , jejich předměty ochrany a celistvost soustavy
NATURA 2000", což není správná věcná argumentace, neboť
zvláště chráněná území jsou definována v části třetí zákona a
nejsou evropsky významnými lokalitami či ptačími oblastmi
soustavy Natura 2000.

2.
Celý text vypořádání požadavku č. 8 zní:
„Problematika vlivu POH JMK na ZCHÚ je rovněž uvedena v
kapitole vyhodnocení č. 4.2 vyhodnocení vlivů POH JMK na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jejich předměty
ochrany a celistvost soustavy NATURA 2000. Z hlediska
celkového vyhodnocení POH JMK v této oblasti platí, že
principem POH JMK je maximální využití a rozvoj stávajících
zařízení pro nakládání s odpady. V případě budování nových
zařízení je preferováno využití již existující infrastruktury
stejného, obdobného nebo pro dané účely vhodného
charakteru. Z toho vyplývá, že POH JMK jako koncepce
nezakládá příčinu pro možné negativní ovlivnění ZCHÚ,
biodiverzity atd. Návrh jednotlivých variant není hodnocen,
neboť POH JMK je předkládán jako jednovariantní, což
vyplývá ze samotného procesu jeho přípravy, kdy docházelo
k neustálému zpřesňování a úpravám POH tak, jak to
vyplynulo z požadavků POH JMK a dalších subjektů
zainteresovaných na řešené problematice.“
Smyslem napadené věty je uvést, že EVL a ptačí oblasti
soustavy NATURA 2000 jsou zhusta totožné se ZCHÚ
vyhlášenými podle zákona o ochraně přírody. Argumentaci
k bodu 8 je nutno chápat včetně dalšího výše uvedeného
textu vypořádání.
Vztahu k ZCHÚ se týká např. text navržené podmínky č. 4
(str. 196 Vyhodnocení). Vlivy koncepce na ZCHÚ jsou dále
zahrnuty do kritéria „Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy“ v
tabulkách, které jsou součástí kapitoly 6. Závažné vlivy

5.

Městský úřad
Slavkov u Brna
Odbor životního
prostředí

1.
I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 104 odst. 2 písm. c) v
souvislosti s § 18 odst. 1: K předložené koncepci „Plán
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025“
nemá vodoprávní úřad připomínky. (Ing. A. Večerková)
2.
II. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 79 odst. 4 písm. b): V
rámci předcházení vzniku odpadů by byla na místě i podpora
znovuzavedení opravárenství.
S bodem 6 – opatření: písm. l) v závazné části POH lze souhlasit
pouze u odpadu nebezpečného, ohrožujícího životní prostředí
či životy lidí a zvířat. (Ing. S. Kubešová)
3.
III. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: K
předložené koncepci „Plán odpadového hospodářství
Jihomoravského kraje 2016-2025“ nemá orgán ochrany ovzduší
připomínky. (Ing. S. Kubešová)
4.
IV. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 4
odst. 2, § 12 odst. 2 a § 68 odst. 1: K předložené koncepci „Plán
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025“
nejsou žádné připomínky. (Ing. D. Vajíková)
5.
V. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu,

(včetně sekundárních, synergických, kumulativních,
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a
přechodných, pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných
variant koncepce na životní prostředí.
V tomto smyslu byl upraven text Vyhodnocení na str. 172.
1.
Bez komentáře.

2.
Bude uvažováno při implementaci Závazné části POH JMK

3.

Bez komentáře.

4.

Bez komentáře.

5.

Bez komentáře.

6.

Obec Prušánky –
okres Hodonín

§ 15 : K předložené koncepci „Plán odpadového hospodářství
Jihomoravského kraje 2016-2025“ nejsou žádné připomínky.
(Ing. D. Vajíková)
6.
VI. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění
pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 48 odst. 2 písm. c) v
souvislosti s § 14 odst. 2: K předložené koncepci „Plán
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025“
nejsou žádné připomínky. (Ing. J. Kamínek)
7.
VII. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 29 odst. 2
písm. b): K předložené koncepci „Plán odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025“ nejsou žádné
připomínky. (Ing. arch. H. Drechslerová)
Konkrétně k odstavci d) kapitoly 4.1.1 ve Směrné část POH, kde
se uvádí, cituji:
Podporovat... optimalizaci kapacit stávajících a výstavbu
nových kompostáren s kapacitou nad 2 000 tun/rok s
dojezdovou vzdálenosti cca do 20 km.
Naše obec připravuje záměr výstavby vlastní kompostárny s
předpokládanou kapacitou do 1000 Kč/t.
Na kompostárně plánujeme zpracovávat biologicky rozložitelné
odpady z obce (údržba obecní zeleně) a od občanů obce. Výše
uvedená podmínka nám znemožni tento záměr realizovat,
např. s podporou z Operačního programu životního prostředí.
Podle našeho názoru je tento požadavek v rozporu s principem
"nakládat s odpady co nejblíže místa vzniku odpadů". Jsme
poměrně velká obec, s vice jak 2000 obyvateli, která dokáže
řádně provozovat kompostárnu povolenou dle§ 14 odst. 1
zákona o odpadech (máme zkušenost s provozem vlastního
sběrného dvora a vlastni recyklační deponie stavebních
odpadů). Nechceme se spoléhat na služby komerčních

6.

Bez komentáře.

7.

Bez komentáře.

Při posuzování podpory z veřejných zdrojů bude každý
projekt posuzován dle kapitoly 3. Kritéria pro typy, umístění
a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z
veřejných zdrojů ze Směrné části POH JMK. V případě, že
budou splněny požadavky uvedené v této kapitole, bude
možné projekt doporučit k podpoře, dále za podmínky
zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové
oblasti a materiálových toků .
Text d) kapitoly 4.1.1 bude upraven na:
“Podporovat výstavbu nových sběrných dvorů a optimalizaci
vybavení sběrných dvorů obcí cca nad 800 obyvatel,
optimalizaci kapacit stávajících a výstavbu nových
kompostáren s kapacitou cca nad 2 000 tun/rok s
dojezdovou vzdáleností cca do 20 km.“

7.

Město Šlapanice

8.

Ministerstvo
životního
prostředí, ředitel
odboru ochrany
ovzduší

kompostáren, které nám navíc do budoucna negarantují
potřebnou kapacitu pro
biologicky rozložitelné odpady z naší obce.
S takto formulovaným opatřením nesouhlasíme a požadujeme
snížení hranice pro podporu výstavby nových kompostáren na
kapacitu 1000 t/rok.
Ve smyslu § 10f odst. 5 zákona o posuzování vlivu na životní
prostředí město Šlapanice souhlasí s návrhem koncepce za
dodržení níže uvedených podmínek:
1. Pro umístění nových zařízení k nakládání s odpady
přednostně využívat brownfields nebo území jinak
znehodnocená. Pokud to není možné umisťovat je mimo
zvláště chráněná území (ZCHÚ), přírodní parky, prvky
územního systému ekologické stability (ÚSES), významné
krajinné prvky (VKP), EVL, PO a další ekologicky cenné, citlivé
ekosystémy. Zařízení umisťovat v krajině tak, aby nedošlo k
narušení krajinného rázu.
2. V rámci výstavby nových projektů minimalizovat zábor
zemědělského půdního fondu, přednostně využívat
zemědělskou půdu v nižších třídách ochrany.
3. Při realizaci aktivit minimalizovat zábor a zásah do pozemků
určených k plnění funkcí lesa, především do lesů zvláštního
určení a lesů ochranných.
4. V rámci nových projektů předcházet znečištění ovzduší
vhodnou lokalizací mimo hustě osídlené lokality a následně
realizovat vhodná opatření pro ochranu před znečištěním
ovzduší a působením hluku.
K předloženému návrhu koncepce "Plán odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025" uvádíme
následující.
Doporučujeme, aby hodnocení stávající úrovně znečištění v ČR
vycházelo z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1×1
km na místo vyhodnocování kvality ovzduší pouze za rok 2013,

Akceptujeme podmínky 1. – 4.a nechť se uvedené
požadavky použijí ve formulaci Stanoviska MŽP.

Údaje o znečištění ovzduší v kapitole 2.2.2.2. Znečištění
ovzduší Vyhodnocení byly převzaty z Generální rozptylové
studie Jihomoravského kraje 2016. Tento postup byl zvolen
proto, že uvedená rozptylová studie kvalifikovaně predikuje
stav ovzduší v době, kdy se předpokládá vstup POH JMK v
platnost. Uvedená data mají ve vztahu k celému

jak je uvedeno v kapitole 2. „Informace o současném stavu
životního prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný
vývoj bez provedení koncepce“, bod 2.2.2. „Ovzduší“. Tyto
mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého
pětiletého průměru koncentrací pro jednotlivé znečišťující
látky. Pětileté průměry mají lepší vypovídající schopnost z
hlediska dlouhodobějšího hodnocení kvality ovzduší. Meziroční
vyhodnocování kvality ovzduší je totiž velmi závislé na
meteorologických a rozptylových podmínkách v daném roce.
Tyto mapy podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v
platném znění, zveřejňuje MŽP prostřednictvím Českého
hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách.
Aktuálně jsou dostupná data za pětiletý průměr v roce 20092013:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/13petil
eti/png/index_CZ.html.
9.

Ministerstvo
životního
prostředí, ředitel
odboru odpadů

Analytická část
Formální připomínky:
1.
Str. 21 – kap. 2.3.1.1. – „Produkce odpadů v jednotlivých ORP v
JMK je uvedena v Tabulce 6 a Grafu 3, odkud je vidět, že mezi
největší producenty odpadu náleží ORP Brno…“ – slovo „náleží“
nahradit „patří“ resp. „se řadí“.
2.
Str. 43 – odst. 1 – Přeformulovat textovou část o skládkování
BRKO.

Vyhodnocení převážně ilustrativní charakter, protože
možné znečištění ovzduší v důsledku uplatňování POH JMK
jako koncepce se předpokládá v zásadě prostřednictvím
realizace případných konkrétních projektů, které budou na
základě POH JMK realizovány. Zde potom všechny záměry,
které svým významem budou představovat potenciální
zdroj znečištění ovzduší v kategorii zdrojů vyjmenovaných
v zákoně o ochraně ovzduší, budou podrobeny procesu
posuzování vlivů na životní prostředí, v každém případě pak
bude nutno žádat o povolení umístění a provozu zdroje.
Působení emisního zdroje včetně vlivů na imisní situaci
bude hodnoceno pomocí rozptylových studií, které ve své
části popisující stav a vývoj imisní situace v konkrétní
lokalitě vycházejí nejen z výše uvedené Generální rozptylové
studie, ale rovněž tak z podkladů uvedených v dotčené
připomínce a dále z dat příslušných měřicích stanic
(automatizovaného imisního monitoringu), pokud se
nacházejí v relevantní vzdálenosti.
Analytická část
Formální připomínky:
1.
Akceptováno a nahrazeno v textu Analytické části POH JMK.

2.
Přeformulováno v textu Analytické části POH JMK na:
„V hodnoceném období 2009-2013 zpočátku nejobvyklejší
metodou nakládání s BRKO bylo jeho ukládání na skládky
(46 % v 2009 a 36% v 2010). Později došlo k poklesu
skládkování BRKO, ale stále pokračovalo jeho ukládání na
skládky, zejména ve formě biologicky rozložitelné složky
SKO a objemného odpadu. Přestože trend poměru mezi

Zásadní připomínky:
1.
Při zpracování analytické části požadujeme držet se
dosavadních vyhodnocení a pro výpočty použít dosavadní
indikátory. Údaje v celé analytické části dokumentu se liší od
zaslaného Vyhodnocení POH JMK za rok 2013.

2.
V rámci analytické části krajského POH neměly být zhotoveny
prognózy vývoje do roku 2024. Prognóza pro území ČR byla
vypracována v rámci POH ČR 2015 – 2024. Není účelné
zpracovávat prognózy na území kraje. Požadujeme vypustit.
3.
Požadujeme vypustit veškeré komentáře k jiným možnostem
výpočtu (u KO, BRKO).
4.
V celé analytické části chybí u tabulek a grafů zdroj dat.
Požadujeme doplnit.

skládkováním a energetickým využitím BRKO je klesající (od
roku 2011 je více BRKO energeticky využito než
skládkováno), tak v posledních letech dochází k zastavení
změny tohoto poměru a zakonzervování stavu, kdy je cca 28
% BRKO v Jihomoravském kraji skládkováno, stejné
množství BRKO materiálově využito a cca 38 % BRKO využito
energeticky. Zbylých cca 6 % BRKO je zpracováno mimo
Jihomoravský kraj.
Zásadní připomínky:
1.
Akceptováno, dotčené tabulky a grafy byly přepočítány tak,
aby se držely dosavadních Vyhodnocení POH JMK za minulá
období a pro výpočty byla použita aktuální metodika pro
matematický výpočet indikátorů.
Tabulky 2, 3 a 4 byly upraveny na základě konzultací na
odboru odpadů MŽP na jejich základě byly přepočítány a
upraveny tabulky pro následující odpadové toky: komunální
odpady, biologicky rozložitelné komunální odpady,
biologicky rozložitelné odpady, obalové odpady, stavební a
demoliční odpady, baterie a akumulátory.
Údaje v celé analytické části dokumentu se liší od zaslaného
Vyhodnocení POH JMK za rok 2013 o méně než 3%.
2.
Všechny prognózy z Analytické části POH JMK byly
vypuštěny.
3.
Vypuštěno u KO, u BRKO není uváděna jiná možnost
výpočtu.
4.
Doplněno u všech tabulek a grafů.

Závazná část
Formální připomínky:
1) Str. 20 – druhá tabulka – chybí mezera v textu „Malá zařízení
informačních technologií“.
2) Str. 23 – Kap. 3.7.4. – opatř. b) – slovo „standarty“ nahradit
slovem „standardy“.
3) Str. 25 – Kap. 3.7.6 – opatř. e) – „Podporovat spolupráci MŽP
s MZd a rámci plnění…“ opravit na „Podporovat spolupráci
MŽP a MZd a v rámci plnění…“.
4) Str. 32 - Kap. 4 – Zásady pro vytváření sítě zařízení k
nakládání s odpady – slovo „Jihomoravkém“ opravit na
„Jihomoravském“.

Závazná část
Formální připomínky:
Akceptováno 1) až 4) a opraveno v nové verzi Závazné části
POH JMK.

Zásadní připomínky:
1.
Kap. 3.1 – Komunální odpady
Opatření a) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření f) - slovo „akceptovat“ nahradit slovem „důsledně
dodržovat“.
2.
Kap. 3.2. – Směsný komunální odpad
Opatření a) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“
Opatření c) – opatření vypustit.
3.
Kap. 3.3. – Živnostenské odpady
Opatření a) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření e) – doporučujeme zvážit vypuštění tohoto opatření.
Opatření g) – doporučujeme zvážit vypuštění tohoto opatření.
4.
Kap. 3.4. – BRO a BRKO
Opatření a) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření d) –opatření je nejasně formulováno. Nutno

Zásadní připomínky:
1.
Akceptováno a opraveno.

2.
Akceptováno a opraveno.
3.
Akceptováno v opatření a), opatření e) ponecháno, opatření
g) vypuštěno
4.
Akceptováno a opraveno.

přeformulovat.
Opatření f) - opatření je nejasně formulováno. Nutno
přeformulovat.
Opatření w) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření z) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „důsledně
dodržovat“.
5.
Kap. 3.5. – Stavební a demoliční odpady
Opatření a) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „důsledně
dodržovat“.
Opatření b) - opatření je nejasně formulováno. Nutno
přeformulovat.
Opatření g) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „důsledně
dodržovat“.
Opatření h) - opatření je nejasně formulováno. Nutno
přeformulovat.
6.
Kap. 3.6. – Nebezpečné odpady
Opatření h) – opatření požadujeme vypustit.
Opatření j) – toto opatření požadujeme vypustit.
Opatření k) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
7.
Kap. 3.7. – Výrobky s ukončenou životností
Opatření b) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření d) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
8.
Kap. 3.7.1. – Obaly
Opatření b) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
9.
Kap. 3.7.2. – Odpadní elektrozařízení
Opatření a) - slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření c) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření d) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.

5.
Akceptováno a opraveno.

6.
Akceptováno a opraveno.

7.
Akceptováno a opraveno.
8.
Akceptováno a opraveno.
9.
Akceptováno v opatřeních a), c), d), opatření e) a o) bylo
vypuštěna.

Opatření e) –opatření je nejasně formulováno. Nutno
přeformulovat nebo zvážit úplné vypuštění.
Opatření o) – není zřejmé, jak dokáže KÚ opatření zajistit.
Nutno přeformulovat nebo zvážit vypuštění opatření.
10.
Kap. 3.7.3. – Odpadní baterie a akumulátory
Opatření a) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření b) – není zřejmé, jak dokáže KÚ opatření zajistit.
Nutno přeformulovat nebo zvážit vypuštění opatření.
11.
Kap. 3.7.4. – Autovraky
Opatření b) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření d) –opatření je nejasně formulováno. Nutno
přeformulovat.

12.
Kap. 3.7.5. – Odpadní pneumatiky
Opatření a) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření c) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření i) – není zřejmé, jak dokáže KÚ opatření zajistit.
Nutno přeformulovat nebo zvážit vypuštění opatření.
13.
Kap. 3.7.6. – Kaly
Opatření f) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „sledovat“.
14.
Kap. 3.7.8. – Odpady ze zdravotnické péče
Opatření a) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
Opatření e) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
15.

10.
Akceptováno v opatřeních a), opatření b) bylo vypuštěno.

11.
Akceptováno v opatřeních a), opatření c) bylo
přeformulováno na:
d) Požadovat, aby předání vozidla do zpracovatelského
zařízení bylo bez jakýchkoliv výdajů pro posledního držitele
nebo vlastníka a to i za předpokladu, že kompletní
předávané vozidlo má nulovou nebo zápornou hodnotu. V
takovém případě požadovat, aby veškeré náklady nebo
jejich podstatnou část hradil výrobce nebo, aby vozidla s
ukončenou životností (autovraky) přijímal zdarma.
12.
Akceptováno a opraveno v opatřeních a), c), opatření i) bylo
vypuštěno.

13.
Akceptováno a opraveno.
14.
Akceptováno a opraveno.
15.

Kap. 3.8.1. – Odpady ze zařízení s obsahem polychlorovaných
bifenylů
Opatření a) – slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
16.
Kap. 5 – Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě,
dovozu a vývozu odpadů
Opatření h) – opatření požadujeme vypustit.
Opatření k) - opatření požadujeme vypustit.
Opatření l) – opatření požadujeme vypustit.
Opatření m) – opatření požadujeme vypustit.
Opatření n) - opatření požadujeme vypustit.

Akceptováno a opraveno.

Směrná část
Formální připomínky:
1) Str. 20 – kap. 4.4.2 – odst. b) – slovo „standarty“ nahradit za
„standardy“.
2) Str. 22 – Kap. 4.5. – Název – slovo „bifenilů“ nahradit slovem
„bifenylů“.

Směrná část
Formální připomínky:
Akceptováno a slova v 1), 2) opraveny v nové verzi Směrné
části POH JMK.

Zásadní připomínky:
1.
Rozšířit kritéria o další specifická pro podmínky kraje.

2.

16.
Akceptováno a opatření h), k) až n) byla vypuštěna.

Zásadní připomínky:
1.
Akceptováno a doplněno v 2. Kapitole v nové verzi Směrné
části POH JMK o odstavec:
„POH JMK byl vypracován na základě specifickým podmínek,
stanovených ve strategických dokumentech JMK (zejména
Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2020; Program rozvoje
Jihomoravského kraje; Aktualizovaná Územní energetická
koncepce Jihomoravského kraje; Regionální inovační
strategie Jihomoravského kraje 2014–2020; Koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Jihomoravského kraje na léta 2011-2020 atd.).“

Malé množství uvedených záměrů. Doporučujeme rozšířit.

3.
Str. 6 – Ekonomické nástroje – bod a) – Nutno přeformulovat.
Slovo „akceptovat“ nahradit slovem „dodržovat“.
4.
Str. 14 – Kap. 4.1.2. – bod a) - vypustit slovo „repase“.
5.
Str. 14 – Kap. 4.1.2. – bod c) – vypustit „alternativních paliv“ a
nahradit slovy „paliva z odpadů“.
6.
Str. 14 – kap. 4.1.2. – bod d) – upřesnit na základě čeho byla
stanovena kapacita a obsluha nově vybudovaných zařízení.

2.
Není možné zatím rozšířit, neboť byly uvedeny projekty,
které již byly prověřeny z hlediska realizace záměru zejména
soulad s platným územním plánem, Natura, EIA. O dalších
záměrech má JMK povědomí, ale nejsou v takovém stupni
zpracování, aby mohly být jmenovitě zařazeny do koncepce
POH JMK.
3.
Akceptováno a slovo „akceptovat“ bylo nahrazeno slovem
„dodržovat“.
4.
Akceptováno a slovo „repase“ vypuštěno.
5.
Akceptováno a vypuštěny slova „alternativních paliv“ a
nahrazena slovy „paliva z odpadů“.
6.
Komentář pro MŽP:
Tyto limity byly stanoveny na základě analýzy výsledků z
evidence odpadů, kterou disponuje JMK (hlášení o produkci
a nakládání s odpady za jednotlivé kalendářní roky).
JMK vycházel z dat, která byla součástí projektu
akceptovaných žádostí o dotaci z veřejných zdrojů (OPŽP), a
ze zkušeností s udržitelností takovýchto projektů. Tato data
byla ověřována i u provozovatelů již fungujících zařízení.
Dále bylo vycházeno:
• z potenciálu produkce odpadů v JMK, pro projekty
prioritně podporované z veřejných zdrojů,
• z množství alokovaných prostředků v OPŽP 2014+
pro oblast nakládání s odpady,
• z veřejně dostupných informací o cenách dopravy a
přepravy, o cenách souvisejících s nakládáním s
odpady v dalších zařízeních apod.
Pozn: Analýza produkce odpadů a materiálových toků v

7.
Str. 15 – kap. 4.1.3. – bod d) – upřesnit na základě čeho byla
stanovena kapacita a obsluha nově vybudovaných zařízení.
8.
Str. 17 – kap. 4.2. – bod d) – upřesnit na základě čeho byla
stanovena kapacita nově vybudovaných zařízení.
10.

Tenza

Předložený dokument POH JMK je podle našeho názoru velmi
dobře zpracován. Náš podnět směřuje pouze k návrhu rozšířit
dokument o koncepci nakládání s čistírenskými kaly a koncepci
zpracování gastro-odpadů.
1.
POH JMK bude vhodné doplnit o jasnější koncepci nakládání s
kaly z komunálních čistíren odpadních vod (ČOV). V analytické
části je zmínka o jejich produkci, dále o evidenci jejich
transportu a nakládání. Ve směrné části je kladen důraz na
materiálové využití kompostováním a v zemědělství, s možnou
podporou projektů energetického využití.
2.
Ve vyhodnocení je pak doporučení pro investice do
inovativních projektů využití kompostů. Dokument uvádí, že i
MŽP upřednostňuje kompostování před energetickým
využitím.

rozsahu stanoveném v OPŽP 2014+ musí být zásadním
podkladem pro rozhodování žadatele a JMK o realizaci
projektu, nespadající do prioritní podpory z veřejných
zdrojů (např. viz Kap. 4.1.2 písm. e), Kap. 4.1.3 písm. e), Kap.
4.2 písm. e)).
7.
Vypořádání stejné jako v 6.
8.
Vypořádání stejné jako v 6.

1.
Analytická část byla doplněna o mapu čistíren odpadových
vod (ČOV)JMK, která doplňuje informace, kde vzniká kal
z ČOV v obcích JMK a z grafu Vstupní toky produkce kalů z
čistíren odpadních vod do zpracování v Jihomoravském kraji
a způsoby nakládání s ním v roce 2013.
2.
Vyhodnocení se odvolává na STANOVISKO Ministerstva
životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce
„Plán odpadového hospodářství České republiky 2015 –
2024", kde je uvedeno :
15) V rámci zásady hierarchie nakládání s odpady, kategorie
jiné využití odpadů přednostně zařadit kompostování a
anaerobní rozklad před energetické využití odpadů, u

3.
Současně bylo opakovaně predikováno ze strany MŽP, že bude
kladen důraz na upřednostnění energetického využití kalů před
ostatními. Z našeho pohledu jsou tak záměry MŽP a konceptu
POH JMK v oblasti čistírenských kalů nejednotné bez návrhu
funkčního řešení na následující 10-ti leté období. Dle našeho
názoru jsou u větších aglomerací smysluplné technologie
kombinující energetické využití s cílem eliminace transportu a
předávaní kalů mezi subjekty ve vazbě na zjednodušení
evidence s jejich nakládáním.
4.
Dále doporučujeme doplnit vyhodnocení nakládání s BRO především gastroodpady, pod které zpracovatel zahrnuje i
prošlé potraviny. Ve směrné části je uvedena potřebná
podpora existujícímu sběru těchto odpadů.
5.
V rámci JMK je však dle našeho názoru nabídka svozových
služeb a následného efektivního zpracování nedostatečná,
přičemž energetický potenciál těchto materiálů je uplatnitelný
např. v anaerobních technologiích (na území JMK je pouze
jedna BPS s omezenou kapacitou pro zpracování
gastroodpadů- zde si dovolujeme nesouhlasit s tvrzením
zpracovatele, že tato BPS pokryje potřeby celého kraje).

kterých to z hlediska především environmentálních a
zdravotních rizik je možné.
3.
V Závazné části POH JMK, která je totožná s Závaznou částí
POH ČR, je opatřeních v kapitole 3.7.6 uvedeno:
c) Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené s
energetickým využíváním kalů z čistíren komunálních
odpadních vod s odpovídající produkcí kalů.
Z toho vyplývá, že záměry MŽP a konceptu POH JMK v
oblasti čistírenských kalů jsou v souladu.
4.
Odpad z prošlých potravin nemá samostatné katalogové
číslo, termín „gastroodpady“ rovněž nemá oporu v katalogu
odpadů. Proto je tento odpad uvažován podle vyhlášky č.
341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady.
5.
V Závazné části POH JMK je kapitole 3.9.1 Vedlejší produkty
živočišného původu biologicky rozložitelné odpady z
kuchyní a stravoven uvedeno opatření:
a) Podporovat vytvoření systému pravidelného sběru a
svozu biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a
stravoven a vedlejších produktů živočišného původu do
schválených zpracovatelských zařízení, zejména
bioplynových stanic a kompostáren.
V Analytické části POH JMK je uvedeno v kapitole 2.5.5
Biologicky rozložitelné komunální odpady: „V JMK je dále
vybudována jedna z prvních komunálních bioplynových
stanic pro zpracování zejména odpadů z kuchyní a
stravoven, která má zatím dostatečnou kapacitou pro tyto
odpady pro okresy Brno-město, Brno-venkov a Vyškov, ale

12.

13.

Krajská hygienická
stanice
Jihomoravského
kraje se sídlem v
Brně

Hnutí DUHA
Připomínky k
veřejnému
projednání SEA k
Plánu
odpadového
hospodářství
Jihomoravského
kraje

1.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v
Brně s návrhem koncepce „Plán odpadového hospodářství
Jihomoravského kraje 2016 - 2025“ zpracovaným dne 28. 07.
2015 řešitelským týmem ECO - Management, s.r.o., se sídlem
K Západi 2033/54, 621 00 Brno - Řečkovice (IČ:46972218),
vedeným Prof. RNDr. Jiřím Hřebíčkem, CSc., jejímž
předkladatelem je Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno (IČ:70888337) a s dokumentem „Vyhodnocení
koncepce Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
2016 - 2025 (verze 2)“, zpracovaným dne 28. 07. 2015 Ing.
Jaromírem Pokojem, Rumberk 59, 676 61 Deštná, p. Letovice
(bytem: Kuršova 988/16, 635 00 Brno) a spolupracovníky, z
hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví s o u h l a s í .
2.
Skupinu odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče se
doporučuje v závazné části POH JMK přeřadit ze skupiny
„Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru“
například do skupiny „Specifické skupiny nebezpečných
odpadů“.
1.
Požadujeme, aby POH kraje v souladu se závaznou hierarchií
nakládání s odpady upřednostnil recyklaci před spálením
(energetickým využitím) komunálních odpadů.

je třeba podpořit naplnění její kapacity.“ Zpracovatel zde
však neuvádí, že tato BPS pokryje potřeby celého kraje.
1.
Bez komentáře.

2.
Na základě POH ČR byly skupiny odpadů 3.8 Kaly z čistíren
odpadních vod, 3.9 Odpadní oleje a 3.10 Odpady ze

zdravotnictví a veterinární péče v nové verzi Závazné části
POH JMK očíslovány jako samostatné subkapitoly, tak aby
byly v souladu s POH ČR.

1.
V Závazné části POH JMK je tento požadavek respektován
v kapitole 2 Zásady pro nakládání s odpady, kde je uvedeno:
2) Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s
odpady. S odpady nakládat v pořadí: předcházení vzniku,
příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití
(například energetické využití) a na posledním místě
odstranění (bezpečné odstranění), a to při dodržení všech
požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro
zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Při
uplatňování hierarchie nakládání s odpady podporovat

2.
Požadujeme, aby hlavním závazným cílem krajského POH bylo
zvýšení míry recyklace (všech) komunálních odpadů na 50 % v
roce 2020.

3.

možnosti, které představují nejlepší celkový výsledek z
hlediska životního prostředí. Zohledňovat celý životní cyklus
výrobků a materiálů, a zaměřit se na snižování vlivu
nakládání s odpady na životní prostředí.
5) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci
odpadů.
6) Nepodporovat skládkování nebo spalování
recyklovatelných materiálů.
2.
V Závazné části POH JMK jsou uvedeny strategické cíle POH
JMK vytyčené na období 2016-2025:
1) Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce
odpadů.
4) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních
zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Přičemž v kapitole 3 Zásady pro nakládání s vybranými
druhy odpadů a její podkapitole 3.1 Komunální odpady je
uveden cíl:
b) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti
celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci
alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, a případně odpady jiného
původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z
domácností.
Tento cíl je uveden jako hlavní cíl v kapitole 8 Přehled cílů
stanovených v Plánu odpadového hospodářství JMK.
Zvýšení míry recyklace u všech komunálních odpadů ze
skupiny 20 na 50 % v roce 2020 není technicky
realizovatelné jednak u nebezpečných odpadů v této
skupině a jednak např. u odpadů k.č. 200303 Uliční smetky,
k.č. 200304 Kal ze septiků a žump, k.č. 200306 Odpad z
čištění kanalizace, apod.
3.

Nesouhlasíme, aby hlavním cílem krajského POH bylo pálení
zbytkových směsných komunálních odpadů.

4.
Naopak požadujeme zavedení takových systémů nakládání s
komunálním odpadem, aby směsných komunálních
odpadů výrazně ubylo.

Jedná se o nedorozumění. V Závazné části POH JMK je
v kapitole 3.2 Směsný komunální odpad uveden hlavní cíl:
„Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově
využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky
rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v
zařízeních k tomu určených v souladu s platnou
legislativou.“
Nejedná se o pálení (tento termín se v OH nepoužívá a
předpokládáme, že se jedná spalování - odstraňování SKO
bez využití tepla), ale o energetické využívání
nerecyklovatelného zbytku SKO po vytřídění, které je
v souladu se současnou Evropskou i národní legislativou.
4.
Zavedení systémů nakládání s komunálním odpadem, aby
směsných komunálních odpadů výrazně ubylo, je jedním
z cílů Závazné části POH JMK, kde je v kapitole 3.1
Komunální odpady stanoven hlavní cíl:
a) Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr
minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů u všech
obcí kraje.
Dále Zásady:
a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní
sběr (papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony) s ohledem
na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na
vyšší kvalitu takto sbíraných odpadů.
b) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru
využitelných odpadů v obcích.
c) V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr
využitelných složek komunálních odpadů, minimálně papíru,
plastů, skla a kovů.
a pro realizaci těchto zásad Opatření:
a) Dodržovat legislativně zakotvené povinnosti a podmínky
tříděného sběru komunálních odpadů v obcích.

b) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru
využitelných složek komunálních odpadů, minimálně pro
papír, plasty, sklo a kovy.
c) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s
odpady.
d) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s
komunálními odpady a jeho kapacitní možnosti a navrhovat
opatření k jeho zlepšení.
g) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní
účastníky obecního systému nakládání s komunálními
odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru
komunálních odpadů, využití a odstranění komunálních
odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci obecního
systému. Součástí jsou také informace o možnostech
prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů.
Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky
odpadového hospodářství obce.
h) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními
odpady na obecní a krajské úrovni.
Dále v kapitole 3.2 Směsný komunální odpad je uvedena
Zásada:
b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu
zavedením nebo rozšířením odděleného sběru využitelných
složek komunálních odpadů, včetně biologicky
rozložitelných odpadů.
a pro její realizaci následující Opatření:
e) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným
komunálním odpadem na obecní a krajské úrovni.
V souladu s požadavkem směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES o odpadech je do POH JMK začleněn
v kapitole 8. Program předcházení vzniku odpadů JMK
(PPVO JMK) jehož hlavním cílem je: “Koordinovaným a

14.

Hnutí DUHA
Odborné
připomínky k SEA
na POH
Jihomoravského
kraje

1.
Analytická část
Bod 2.3.5.3. prognóza produkce SKO, plánuje pokles SKO z 273
kg SKO/os a rok nyní na 258 kg SKO /os a rok v roce 2024.
Produkce SKO klesá v ČR od roku 2002 a není důvod, aby tomu
tak nebylo i v JmK v budoucnu, zvláště pokud se předpokládá
výrazné zvýšení poplatku za skládkování a tedy i nákladů
spojených s nakládáním s SKO. Prognóza produkce SKO ve výši
258 kg/os a rok v roce 2024 činní bezmála 50 % veškeré
prognózované produkce KO (521 kg KO/os a rok) v roce 2024,
čímž vylučuje dosažení vyšší míry recyklace, než 50 %, což je
opět v rozporu s cíli prognózy POH ČR.
2.
Směrná část:
2.1
Bod 4.1.3. a) Mezi opatření chybí motivovat k snižování
produkce SKO systémem plateb (PAYT). Evropská komise

jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě
primárních zdrojů a postupnému snižování produkce
odpadů.“ Jedním z dílčích cílů je:
h) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých
složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování
na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
l) Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky
předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech
kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných
výrobků.
PPVO JMK má shrnuty opatření do čtyř bloků (Informační
podpora, vzdělávání a osvěta, Regulace a plánování,
Metodická podpora a dobrovolné nástroje, Výzkum,
experimentální vývoj a inovace), kde podporována prevence
v systémech nakládání s komunálním odpadem v obcích,
aby směsných komunálních odpadů výrazně ubylo.
1.
Na základě připomínek odboru odpadů MŽP byly všechny
tabulky produkce komunálních a směsných komunálních
odpadů a biologicky rozložitelných odpadů přepočítány
podle poslední metodiky matematického výpočtu
indikátorů, viz vypořádání 9. Ministerstvo životního
prostředí, ředitel odboru odpadů. Na základě tohoto
vypořádání byla zpracována nová opravená verze Analytické
části POH JMK. Kapitola 2.3.5.3. byla v nové Analytické části
POH JMK na doporučení OO MŽP vypuštěna .
2.
Směrná část:
2.1
Bude zváženo v po prvním roce implementace POH JMK, až
dojde ke změně legislativy a navýšení skládkovacího

takový systém plateb České republice navrhuje, neboť se v
zahraničí i v ČR osvědčil.

2.1
Bod 4.1.4: b) Proč se nepodporuje rozvoj sítě pro oddělený
sběr odpadů umístěné na veřejně přístupných místech v
případě bioodpadů? Bioodpady by měly být součástí
komplexního systému třídění odpadů, ne vyčleněny.

3.
Závazná část:
Obecně: Závazná část POH Jmk je součástí právního řádu JMK a
tvoří přílohu Vyhlášky Jihomoravského kraje, kterou se stanoví
závazná část POH JmK. Závazná část POH JmK je přitom zcela
opsaná ze závazné části POH ČR. Domníváme se, že cílem
regionálního odpadového plánování bylo něco jiného než
opisovat národní plány. Naše návrhy v této oblasti tedy jdou
nad rámec stávajících ustanovení s cílem zvýšit míru recyklace
v kraji na úroveň míry očekávané v prognóze POH ČR.
3.1
Bod 3.1.b) Rozumíme tomu, že cíl je převzat z POH ČR.
Nicméně je třeba si uvědomit, že podle takto formulovaného
cíle již v roce 2010 Česká republika dosáhla míry 45,5 % a má
tedy 10 let na zvýšení o 4,5 procentních bodů. Podle informací

poplatku. Zatím ze závěrů výzkumu VŠE, viz „Šauer, P.,
Hřebíček, J., Pařízková Libuše, L., Fiala, P., Dvořák, A., Geuss,
E., Hadrabová, A. To PAY[T] or not to PAY[T] for Household
Waste. Praha: Nakladatelství VŠE, ISBN 80-245-0640-8“
vyplynulo, že tato motivace za současných podmínek plateb
občanů v obcích není zatím dostačující, ale větší vliv na
motivaci občanů má ekologická osvěta a výchova.
2.1
V Závazné i Směrné části POH JMK se podporuje rozvoj sítě
sběrných dvorů pro oddělený sběr odpadů jako součást
integrovaného systému nakládání s odpady v JMK.
V rámci opatření 4.1.4 b) se podporuje u bioodpadů „door
to door“ sběr, výstavba sběrných dvorů a optimalizace
sběrných dvorů obcí cca nad 800 obyvatel, nádobový sběr a
svoz….neboť na veřejně přístupných místech nejsou splněny
podmínky týkající se jednak čistoty bioodpadu a některé
hygienické požadavky (např. zápach, potenciální
nebezpečné vlastnosti jako ekotoxicita, infekčnost apod.)
3.
Závazná část:
Obecně: Závazná část POH JMK vychází ze Závazné části
POH ČR (viz § 43 odst. 2 zákona o odpadech) a je výrazně
modifikovaná na regionální podmínky JMK. Pouze ty části
POH ČR, které bylo možné beze změny přenést jsou
převedeny do Závazné části POH JMK.

3.1
V Závazné části POH JMK zvýšení materiálové využití
komunálních odpadů je obsaženo v kapitole 3.1 Komunální
odpady v Zásadách:
f) Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady,

Hnutí DUHA znamená navíc tento cíl v podstatě dosažení v roce
2020 míry recyklace na úrovni cca 35-38 % všech komunálních
odpadů, tedy úrovně, které kraj dosahoval již v roce 2013.
Ve vyhodnocení SEA stojí, že závazná část „POH JMK, včetně
cílů POH JMK pro produkci a nakládání s komunálními odpady
směřují k naplňování cíle 6.2 „ Strategie regionálního rozvoje
České republiky na období 2014 – 2020“ schválené vládou
15.5.2013, který zní „Snížení produkce komunálních odpadů a
zvýšení jejich materiálového využití“.
Kde a jak se v závazné části POH JmK zvyšuje materiálové
využití komunálních odpadů, když pro to není stanoven žádný
cíl, ani indikátor?

3.2.
Požadujeme tedy doplnit cíl pro recyklaci všech komunálních
odpadů, což je ukazatel kterým se měří úroveň recyklace v EU,
a i balíček k cirkulární ekonomice bude obsahovat cíle pro
recyklaci všech komunálních odpadů. Navrhujeme cíl 50 % do
roku 2020.

tedy především přednostně nabízet odpady k recyklaci,
poté k jinému využití a pouze v případě, že odpady není
možné využít předávat je k odstranění. Od této hierarchie
nakládání s odpady je možné se odchýlit jen v
odůvodněných případech v souladu s platnou legislativou a
nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození životního
prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s
plány odpadového hospodářství.
g) Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky
a sociálně únosné technologie zpracování komunálních
odpadů.
h) Akceptovat zachování a rozvíjení spoluúčasti a
spolupráce s producenty obalů a dalšími výrobci podle
principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti
výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití
příslušných složek komunálních odpadů.
Podrobněji viz poř. čís. 13 bod 4.
3.2
V kapitole 3.1 Komunální odpady je uveden cíl:
b) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti
celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci
alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo,
pocházejících z domácností, a případně odpady jiného
původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z
domácností.
Tento cíl je uveden jako hlavní cíl v kapitole 8 Přehled cílů
stanovených v Plánu odpadového hospodářství JMK.
Zvýšení míry recyklace u všech komunálních odpadů ze
skupiny 20 na 50 % v roce 2020 není technicky
realizovatelné jednak u nebezpečných odpadů v této
skupině jednak např. u odpadů k.č. 200303 Uliční smetky,
k.č. 200304 Kal ze septiků a žump, k.č. 200306 Odpad z
čištění kanalizace, apod.

3.3
3.7.1. Cíle a - d) jsou stanoveny směšně nízko. Navrhované cíle
pro rok 2020 byly v případě papíru překonány v roce 2005, v
případě skla v roce 2012, plastů v roce 2009, kovů v roce 2010,
dřeva v roce 2005.
Návrh stanovit si vyšší cíle než ty které byly dosaženy před cca
deseti lety. Hnutí DUHA je přesvědčeno, že míry materiálového
a energetického využití obalů musí být zavedeny mnohem
vyšší. Navrhujeme míry, které vzešly ze zápisu z jednání
pracovní skupiny k novele zákona o obalech na MŽP dne 27. 3.
2008. Tedy takto:

3.3
V kapitole 3.7.1 Obaly a obalové odpady nebyly cíle a - d)
stanoveny nízko, ale vycházejí z POH ČR, který koeficienty,
které vzešly ze zápisu z jednání pracovní skupiny k novele
zákona o obalech na MŽP dne 27. 3. 2008 upravil
realističtěji na cíle uvedené v POH JMK:
a) Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku
2020.
b) Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do
roku 2020.
c) Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku
2020.
d) Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku
2020.

3.4
Doporučujeme se držet cíle pro recyklaci dřevěných obalů
3.4
Nyní bychom navrhovali zvýšit také cíle pro recyklaci dřevěných na 15 %, jak je uvedeno v Tabulce 2 Cíle pro recyklaci a
využití obalových odpadů, která vychází z POH ČR.
obalů na 25 %, vzhledem k tomu, že dosahujeme dlouhodobě
3.5
nad 30 %.
Na tyto požadavky je uvedeno vypořádání v poř.č. 13.
3.5
Připomínky k veřejnému projednání SEA k Plánu
Hnutí DUHA přílohou přikládá požadavky 320 občanů
Jihomoravského kraje získaných během deseti dní. Tito občané odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
požadují:
„Požadujeme, aby POH kraje v souladu se závaznou hierarchií
nakládání s odpady upřednostnil recyklaci před spálením

(energetickým využitím) komunálních odpadů.
- Požadujeme, aby hlavním závazným cílem krajského POH bylo
zvýšení míry recyklace (všech) komunálních odpadů na 50 % v
roce 2020.
(Podle POH ČR je možné v roce 2020 recyklovat 50 %
komunálních odpadů. Vzhledem k tomu, že recyklace má
přednost před spálením a že snahou Evropské komise i
Evropského parlamentu je nasměrovat kontinent k cirkulární
ekonomice se 70% mírou recyklace komunálních odpadů, jsme
přesvědčeni, že cílem v oblasti recyklace komunálních odpadů
musí být cíl recyklovat 50 % těchto odpadů v roce 2020.)
- Nesouhlasíme, aby hlavním cílem krajského POH bylo pálení
zbytkových směsných komunálních odpadů.
- Naopak požadujeme zavedení takových systémů nakládání s
komunálním odpadem, aby směsných komunálních odpadů
výrazně ubylo.
(Nakládání se směsnými komunálními odpady je pro každou
obec tím největším nákladem. Rozumná politika se snaží
minimalizovat náklady a dopady na domácnosti, které se na
nákladech podílejí formou platby za odpad. Zatímco průměrná
produkce směsných komunálních odpadů na jednoho
obyvatele činí v ČR 272 kg/rok, řada obcí produkuje méně než
100 kg/rok. Obyvatelé vyspělého belgického Vlámska produkují
průměrně pouze 150 kg/rok. Domníváme se, že snížit
dosavadní vysokou produkci směsných odpadů musí být hlavní
prioritou kraje.)“

