Prohlášení ke koncepci Plán odpadového hospodářství Svazku obcí pro
komunální služby dle §10g odst.4 a 5
Prohlášení zahrnuje aspekty posouzení koncepce Plán odpadového hospodářství
Svazku obcí pro komunální služby (dále též POH Svazku) na životní prostředí a
veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o EIA), dále požadavky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/EC, o posuzování vlivů
některých plánů a programů na životní prostředí, a požadavky Protokolu o
strategickém posuzování vlivu na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na
životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluva).
Prohlášení reflektuje znění POH Svazku předloženého ke schválení valné hromadě
Svazku obcí pro komunální služby. POH Svazku byl na základě připomínek
doručených po veřejném projednání podle zákona o EIA upraven. Úpravy se týkají
Analytické a Směrné části. Úpravy jsou pouze formální, nemají žádný vliv na závěry
hodnocení SEA. K úpravám vyhodnocení SEA ani návrhu stanoviska SEA tudíž
nedošlo.
a) Způsob začlenění aspektů životního prostředí do POH Svazku, tj. zohlednění
podmínek stanoviska podle zákona o EIA:
Podmínka 1) Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a
aktivit, jež budou naplňovat navrhované cíle a opatření předmětné koncepce,
uplatňovat kritéria pro výběr projektů dle kapitoly 11 vyhodnocení SEA.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce.
Podmínka 2) V rámci nových záměrů usilovat o snižování emisí všech znečisťujících
látek s důrazem na tuhé znečišťující látky v dané lokalitě. Před realizací aktivit zajistit
odpovídající ochranu veřejného zdraví, v odůvodněných případech zpracovat
vyhodnocení zdravotních rizik včetně rozptylové a hlukové studie.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce.
Podmínka 3) Při realizaci nových záměrů předcházet znečištění ovzduší vhodnou
lokalizací mimo hustě osídlené lokality a následně realizovat vhodná opatření pro
ochranu před znečištěním ovzduší a působením hluku (např. protihlukové stěny,
pásy zeleně, technickoorganizační opatření atd.)
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce.
Podmínka 4) Při nakládání s odpadními oleji, tzn. při dočasném uskladňování a
následné manipulaci důsledně postupovat dle schválených metodických postupů
(např. odpadní oleje shromažďovat odděleně a zajistit, aby následně nebyly
znečištěny jinými látkami), dodržovat BOZP – bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Preferovat materiálové využití odpadů a spalovat pouze odpadní oleje splňující
podmínky zákona o ochraně ovzduší.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce.
Podmínka 5) Při realizaci aktivit respektovat ochranu podzemních a povrchových
vodních zdrojů. Zařízení pro nakládání s odpady umisťovat tak, aby jejich lokalizací či
provozem nedošlo ke snížení retenční schopnosti území. V odůvodněných případech
zpracovat hydrogeologický průzkum, který identifikuje možné ohrožení podzemních
vod včetně návrhu opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce. Každý záměr, který bude v rámci realizace POH Svazku řešen, musí
splňovat požadavky platné legislativy z hlediska životního prostředí, zejména zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, které jsou následně zohledněny v rámci
posuzovacích a povolovacích procesů.
Podmínka 6) Neumisťovat nová zařízení do záplavových území.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce.
Podmínka 7) Nové záměry lokalizovat primárně mimo zemědělskou půdu, v případě
umístění na zemědělskou půdu preferovat půdu v nižších třídách ochrany a
současně efektivněji využívat stávající nevyužívané plochy areály (tzv. brownfields).
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce. Tato podmínka je v souladu se zákonnými ustanoveními (zákon o ochraně
ZPF). V minulosti byla a i nadále bude plně reflektována.
Podmínka 8) Při realizaci nových záměrů minimalizovat zábor a zásah do pozemků
určených k plnění funkcí lesa (tzv. PUPFL), především pak do lesů zvláštního určení
a lesů ochranných.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce. Tato podmínka je v souladu se zákonnými ustanoveními (zákon o lesích).
V minulosti byla a i nadále bude plně reflektována.
Podmínka 9) Konkrétní projekty, aktivity či opatření budou uskutečňovány za
respektování ochrany zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“), soustavy
NATURA 2000 a lokalit výskytu zvláště chráněných druhů včetně obecné ochrany
přírody v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Při realizaci konkrétních
rozvojových projektů v ZCHÚ je nezbytné vyloučit či minimalizovat možné střety
záměrů s předměty a cíli ochrany těchto ZCHÚ.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce. Tato podmínka je v souladu se zákonnými ustanoveními. V minulosti byla
a i nadále bude plně reflektována.
Podmínka 10) Umisťovat nová zařízení mimo maloplošná zvláště chráněná území
(NPR, NPP, PR, PP), prvky územního systému ekologické stability (ÚSES),
významné krajinné prvky (VKP) a další ekologicky cenné citlivé ekosystémy.
Preferovat lokalizaci v průmyslových plochách stávajících nebo navržených v
územních plánech obcí a v brownfields.
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Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce. Tato podmínka je v souladu se zákonnými ustanoveními. V minulosti byla
a i nadále bude plně reflektována.
Podmínka 11) Při logistice nakládání s odpady podporovat co nejkratší přepravní
trasy. Věnovat pozornost stanovení přepravních tras, vést je v maximální možné míře
mimo obytnou zástavbu.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce.
Podmínka 12) V rámci rozšiřování skládky TKO Petrůvky a zřizování překladiště
minimalizovat přímé vlivy na biotu a stav ekosystémů v zájmovém území záměru.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce. Záměr podléhá procesu hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde bude také řešeno.
Podmínka 13) Při výrobě kompostů vyrobených z odpadů je nutné postupovat dle
zákona o odpadech a vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje
požadavky pro provoz zařízení k nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními
odpady (tzv. BRKO). Za předpokladu, že bude kompost aplikován do zemědělské
půdy, je nutná registrace podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění
pozdějších předpisů.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce. Podmínka je v souladu se zákonnými ustanoveními. V minulosti byla a
i nadále musí být reflektována.
Podmínka 14) Při přípravě a realizaci projektů přednostně volit technologie a
techniky, jež jsou pro jednotlivá odvětví definována v BREF dokumentech a na úrovni
nejlepších dostupných technik (BAT) dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování, ve znění
pozdějších předpisů.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce.
Podmínka 15) Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Sledovat vývoj kvality životního prostředí na území Svazku na základě
monitorovacích indikátorů uvedených kapitole 9 vyhodnocení SEA. V pravidelných
intervalech vyhodnocovat vliv implementace POH Svazku včetně vlivů na životní
prostředí se zveřejňováním souhrnné zprávy. V případě zjištění významných
negativních vlivů na životní prostředí provádět průběžnou aktualizaci této koncepce a
dodržovat další povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude zajištěna Svazkem obcí pro
komunální služby v průběhu realizace koncepce. Zveřejňování bude zajištěno na
internetových stránkách Svazku (www.svazek-sluzby.cz)
Podmínka 16) Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách
vypořádání veškerých došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce,
tak i k jejímu vyhodnocení a zveřejní schválenou koncepci. Dále zpracuje

odůvodnění (tzv. prohlášení) podle ustanovení § 10g odst. 4 věty druhé zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Vypořádání – podmínka je plněna tímto Prohlášením, které je zveřejněno na
internetových stránkách Svazku obcí pro komunální služby (www.svazek-sluzby.cz ).
Podmínka 17) Všechny konkrétní činnosti a záměry připravované podle této
koncepce s potenciálním vlivem na lokality soustavy Natura 2000 posoudit v procesu
dle § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, a to vždy včetně kumulativních
vlivů.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce. Každý záměr, který bude v rámci realizace POH Svazku realizován, musí
splňovat požadavky platné legislativy z hlediska životního prostředí, zejména zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které jsou zohledněny
v rámci povolovacích procesů.
Podmínka 18) Při přípravě konkrétních činností a záměrů dle POH Svazku a při
rozhodování o umístění nových zařízení pro nakládání s odpady a respektovat
vymezení lokalit soustavy Natura 2000 a usilovat o přípravu řešení s minimálním
negativním vlivem na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a v ideálním
případě vlivy zcela eliminovat.
Vypořádání – podmínka se týká realizace a bude uplatňována v průběhu realizace
koncepce.
b) Průběh procesu posuzování vlivu na životní prostředí POH Svazku, včetně
zapojení veřejnosti podle zákona o EIA:
Proces posuzování vlivů koncepce na životní prostředí zabezpečuje Ministerstvo
životního prostředí České republiky, jež je příslušným úřadem pro proces posuzování
vlivů koncepce POH Svazku na životní prostředí. Zapojení veřejnosti probíhalo v
souladu s povinnými kroky, definovanými v rámci zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon o EIA).
Oznámení koncepce POH Svazku, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 k zákonu o
EIA, bylo příslušnému úřadu, Ministerstvu životního prostředí (dále též jen „MŽP“),
předloženo dne 16.8.2016. Po kontrole náležitostí bylo oznámení koncepce
zveřejněno v Informačním systému SEA a rozesláno k vyjádření dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům.
Zjišťovací řízení k předmětné koncepci bylo zahájeno dne 31.8.2016 zveřejněním
informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na
úřední desce posledního dotčeného kraje. Informace byla rovněž zveřejněna
v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce),
kód koncepce MZP242K, a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro
zveřejnění na úředních deskách. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 29.9.2016
vydáním závěru zjišťovacího řízení (61728/ENV/16).
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále
též jen „vyhodnocení SEA“) byl MŽP předložen dne 22.12.2016 a po kontrole
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náležitostí byl rozeslán ke zveřejnění podle §16 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA se konalo v
souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí v Informačním centru
sídla Svazku obcí dne 30.1.2017. Zápis z veřejného projednání obdrželo MŽP dne
1.2.2017. Vypořádání doručených připomínek, které je jedním z nezbytných
podkladů pro vydání stanoviska SEA, obdrželo MŽP od předkladatele koncepce dne
6.3.2017.
Vyhodnocení vlivů koncepce POH Svazku na životní prostředí a veřejné zdraví bylo
zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu
přílohy č. 9 k tomuto zákonu, která stanoví náležitosti vyhodnocení koncepce
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, dle požadavků na jeho obsah a
rozsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení. Základním metodickým východiskem
pro zpracování vyhodnocení SEA byly:
 Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Věstník MŽP 8/2004)
 Metodika vyhodnocení vlivu PÚR a ZÚR na životní prostředí (Věstník MŽP
4/2014)
Proces posouzení vlivů POH Svazku probíhal formou ex-ante, tj. současně se
vznikem samotné koncepce s průběžným zapracováním výstupů ze strategického
posuzování vlivů na životní prostředí. Díky tomuto postupu byly veškeré možné
významné potenciální negativní vlivy na životní prostředí a lokality soustavy Natura
2000 zachyceny a návrh koncepce byl upraven tak, aby složky životního prostředí a
celistvost evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a jejich předměty ochrany
nebyly významně negativně ovlivněny realizací koncepce.
Při hodnocení jednotlivých cílů, opatření, zásad, nástrojů a činností bylo tedy
posouzeno očekávané ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Při
hodnocení byla použita semikvantitativní stupnice zahrnující hodnoty od -2, -1, +1 do
+2, včetně 0 a ?. Z hlediska rozsahu působení byly vlivy rozděleny na bodové, lokální
a nadlokální. Dále byly vzaty v úvahu i vlivy krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé,
synergické i kumulativní.
Realizace koncepce POH Svazku bude mít převážně pozitivní vliv na složky
životního prostředí a veřejné zdraví. V důsledku provádění koncepce lze očekávat i
kumulace pozitivních přímých i nepřímých dopadů realizovaných nástrojů a činností
koncepce. Mírné negativní vlivy bude mít výstavba nových zařízení k nakládání s
odpady. Jedná se především o vlivy na obyvatelstvo, ovzduší, půdu, vodu, faunu,
flóru a ekosystémy. Aktivity s potenciálně významnějším negativním vlivem jsou
realizace překládací stanice, rozšíření skládky TKO Petrůvky, modernizace
dotřiďovací linky. Tyto vlivy jsou minimalizovány umístěním těchto zařízení do
stávajících areálů. Na úrovni koncepce byla navržena vhodná opatření k eliminaci,
minimalizaci a kompenzaci těchto zjištěných potenciálních negativních vlivů, přičemž
další opatření mohou být navrhována postupně při zjištění dalších možných
potenciálních negativních vlivů na dalších úrovních plánování nebo projektové
přípravy. Navrhovaná opatření plně odpovídají podrobnosti posuzované koncepce.
Pro maximální dosažení účinku provádění koncepce bude v rámci prevence vzniku
odpadů a správného nakládání s odpady hrát důležitou roli osvěta obyvatelstva za
pomoci informačních kampaní.

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. d) zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a
veřejného projednání vydalo dne 10.3.2017 postupem podle § 10g tohoto zákona z
hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko k návrhu
koncepce.
c) Výsledky mezistátních konzultací
Vzhledem k tomu, že území dotčené koncepcí nepřesáhne hranice České republiky,
neproběhly v rámci procedury SEA operačního programu mezistátní konzultace.
d) Variantní návrhy POH Svazku
Koncepce POH Svazku obcí pro komunální služby byla předložena v jedné variantě.
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Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle
požadavků ustanovení § 10h 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.
Svazek obcí pro komunální služby jako předkladatel koncepce POH Svazku
zveřejňuje podle ustanovení § 10g, odst. 5, 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, opatření pro
zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
podle ustanovení § 10h uvedeného zákona.
Svazek obcí pro komunální služby v souladu vyhodnocením SEA, kapitola 9
„Stanovení monitorovacích indikátorů vlivu koncepce na životní prostředí“, bude
sledovat a vyhodnocovat vliv POH Svazku na životní prostředí a veřejné zdraví.
Výsledky hodnocení budou zveřejňovány na internetových stránkách Svazku.
Přehled indikátorů vychází z návrhu indikátorů, které jsou obsaženy v POH Kraje
Vysočina a POH Jihomoravského kraje a v Programu předcházení vzniku odpadů
Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
Indikátor
Míra recyklace papíru, plastu, skla, kovů
obsažených v komunálních odpadech.
Množství BRKO ukládaných na skládky
odpadů
Podíl BRKO ukládaných na skládky
vzhledem ke srovnávací základně roku
1995
Míra využití a materiálového využití
stavebních a demoličních odpadů.
Produkce odpadů (celková, ostatní odpady,
nebezpečné odpady, komunální odpady,
komunální odpady z obcí)
Produkce SKO
Produkce (výtěžnost) odděleného sběru
komunálních odpadů (4složkový sběr)
původem z obcí
Úprava odpadů
Využití odpadů
Materiálové využití odpadů
Recyklace odpadů
Energetické využití odpadů
Odstraňování odpadů
Spalování odpadů
Skládkování odpadů
Kapacity zařízení
Počty zařízení
Produkce BRO a BRKO
Produkce objemného odpadu

Vyjádření indikátoru
Indikátor vyjádřen v (%).
Vztaženo k množství BRKO z obcí. (přepočet přes
koeficienty podílu BRO v KO). Indikátor vyjádřen
v (t/rok) a (kg/obyv./rok).
Vztaženo k množství BRKO z obcí Indikátor vyjádřen v
(%).
Indikátor vyjádřen v (%).
Indikátor vyjádřen v (t/rok) a v kg/obyv./rok).
Indikátor vyjádřen v (t/rok) a v (kg/obyv./rok).
Indikátor vyjádřen v (t/rok).
Indikátor vyjádřen v (t/rok, %).
Indikátor vyjádřen v ( t/rok, %).
Indikátor vyjádřen v ( t/rok, %).
Indikátor vyjádřen v ( t/rok, %).
Indikátor vyjádřen v ( t/rok, %).
Indikátor vyjádřen v ( t/rok, %).
Indikátor vyjádřen v ( t/rok, %).
Indikátor vyjádřen v ( t/rok, %).
Indikátor vyjádřen dle druhu zařízení v (t), v (m3).
Indikátor se bude vyjadřovat dle druhu zařízení v (ks).
Indikátor vyjádřen v (t/rok).
Indikátor vyjádřen v (t/rok), v (kg/obyv./rok).

Doplňkové indikátory pro nakládání s odpady na úrovni KV a JMK a Svazku
Indikátor

Vyjádření indikátoru

Zajištění informačních kampaní na rozvoj
tříděného sběru KO

Počet obcí, realizujících informační aktivity

Významné omezení skládkování směsného
komunálního odpadu

Míra ukládaného směsného komunálního odpadu
na skládky

Snížení produkce směsných komunálních
odpadů

Vývoj produkce směsných komunálních odpadů.

Zapojení živnostníků do systému nakládání
s KO v obci

Počet obcí se stanovením systému pro živnostníky.
Počet zapojených živnostníků v obcích

Zavedení a/nebo rozšíření odděleného sběru
biologicky rozložitelných odpadů v obcích

Podíl obcí, které zajišťují oddělený sběr biologicky
rozložitelných odpadů.

Podpora dosažení míry recyklace a využití
obalových odpadů

Počet obcí smluvně zapojených do systému
zpětného odběru obalových odpadů

Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru
odpadních elektrozařízení

Počet obcí smluvně zapojených do systému
zpětného odběru elektrozařízení. Smlouvy obcí
s KS

Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru
odpadních přenosných baterií a akumulátorů

Počet obcí smluvně zapojených do systému
zpětného odběru baterií. Smlouvy obcí s KS

Podpora zvýšení úrovně tříděného sběru
odpadních pneumatik

Zvýšení počtu veřejných míst zpětného odběru ve
spolupráci s obcemi. Smlouvy obcí s KS

Doplňkové indikátory pro Program předcházení vzniku odpadů na úrovni Kraje Vysočina
Indikátor
Vyjádření indikátoru
Počet informačních a vzdělávacích materiálů
Počet, název a popis
začleňujících oblast předcházení vzniku odpadů
Počet realizovaných projektů začleňujících oblast Počet, název a popis
předcházení vzniku odpadů
Počet podpořených kompostérů pro domácí
Počet, název a popis
kompostování a komunitních kompostáren
z veřejných zdrojů
Počet seminářů, školení, konferencí a dalších
Počet, název a popis
vzdělávacích akcí začleňující oblast předcházení
vzniku odpadů
Počet aktivit veřejné správy zohledňující
Počet, název a popis
udržitelný rozvoj a environmentální aspekty se
zaměřením na předcházení vzniku odpadů
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Vypořádání veškerých došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu
koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení
Vyjádření a připomínky byly zohledněny v samotném koncepčním materiálu POH
Svazku obcí pro komunální služby následovně:
Vyjádření
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Brno

Vypořádání

Bez připomínek

-

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se
sídlem v Jihlavě
Bez zásadních připomínek

-

Krajská hygienická stanice Jihomoravského
kraje se sídlem v Brně
Bez připomínek
Ministerstvo životního prostředí
Odbor druhové ochrany a implementace
Bez připomínek
Ministerstvo životního prostředí
Odbor ochrany vod
Bez připomínek

-

Ministerstvo životního prostředí
Odbor zvláštní územní ochrany přírody a
krajiny
Bez připomínek

-

Ministerstvo životního prostředí
Odbor odpadů
Analytická část:
Na straně 25 v kapitole 6.1 požadujeme odstranit
větu „Rozsah pojmu v Katalogu
odpadů však neodpovídá definici komunálního
odpadu podle zákona o odpadech.“
Na straně 48 v kapitole 6.3 doporučujeme upravit
větu: „V případě Svazku jsou komunální odpady
z tříděného sběru většinově zařazovány do
skupiny 15, protože to umožňuje Katalog odpadů
a k takovému zařazováno došlo historicky.
Nicméně je vhodnější zařadit veškeré tříděné
komunální odpady do skupiny 20, což potom
usnadní i vyhodnocení plnění cílů POH a

Věta byla odstraněna.

Věta byla upravena.

sledování různých ukazatelů včetně produkce a
způsobů nakládání.“ Na větu: „V případě Svazku
jsou komunální odpady z tříděného sběru
většinově zařazovány do skupiny 15, nicméně je
možné zařadit veškeré tříděné komunální odpady
i do skupiny 20.“
Směrná část:
Na straně 23 u tabulky číslo 4 doporučujeme
upravit popis na: „Prognóza produkce
směsných komunálních odpadů“.
Popis byl opraven.
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského
OBÚ v Brně požaduje respektování hranic výše
uvedených dobývacích prostorů. V případě
dotčení hranic dobývacích prostorů je nutné
postupovat v souladu s ustanovením § 19 odst. 1
a 2 horního zákona

Splnění podmínky vyplývá z platných právních
předpisů.

Obvodní báňský úřad pro území krajů
Libereckého a Vysočina
Platí vyjádření zdejšího úřadu ze dne 31. srpna
2016:
V případě respektování ochrany a využití
nerostného bohatství při realizaci jednotlivých
záměrů nemáme námitky.

Ochrana a využití nerostného bohatství bude
zaručena v příslušných správních řízeních pro
konkrétní záměry.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Krajský úřad doporučuje, aby závazná část POH
Svazku reflektovala pouze odpady či odpadové
proudy, které jsou ve svém potenciálu obcemi
svazku produkovány, resp. je s nimi nakládáno, a
byly zde uváděny cíle, jejichž plnění může být
skutečně přímo zajištěno či ovlivněno. Jako
nevhodné se jeví přeformulovávat cíle a
stanovovat jejich rozdělení na cíl pro Svazek a cíl
celorepublikový, což ztěžuje posouzení koncepce
jako takové.

Zpracovatel POH si není vědom toho, že by tento
obsahoval odpady nad rámec těch, které obce
produkují.

Právě z důvodu pro možnost skutečného
zajištění cílů jsou tyto rozděleny na cíle
celorepublikové a cíle pro Svazek, které z nich
vychází.

Krajský úřad sděluje k návrhu koncepce POH
Svazku tyto připomínky:
Stanovit postup pro „schválení“ POH Svazku dle
§ 44 odst. 10 zákona o odpadech a jeho
zveřejnění dle § 44 odst. 12 zákona o odpadech.

POH svazku bude schválen dle platné legislativy.
Ze stanoviska MV vyplývá, že POH obce
schvaluje rada a není to obecně závaznou
vyhláškou – „Pokud jde o pravomoc orgánů obce
ke schválení obecního plánu odpadového
hospodářství, podle našeho názoru přísluší do
nevyhrazené pravomoci rady (§ 102 odst. 3
zákona o obcích). Plán odpadového
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hospodářství obce je závazným podkladem pro
činnosti obce v této oblasti a pro zpracování
územně plánovací dokumentace (§ 44 odst. 10
zákona o odpadech). Nemá tedy povahu
právního předpisu ani jej nelze podřadit pod jinou
kategorii vypočtenou v § 84 odst. 2 nebo § 102
odst. 2 zákona o obcích.“).
Ve směrné části POH Svazku v kap. 1.2.3.2
Překládací stanice přepracovat návrh nakládání s
odpady - doplnit o případnou technologii
objemové úpravy energeticky využitelných
odpadů. Dále krajský úřad požaduje striktně
nevyloučit železniční přepravu resp.
kombinovanou železniční přepravu s přepravou
silniční.

Technologie – v současné době není projekt
v takové fázi přípravy, aby bylo zřejmé, jaké
technologie budou na překládací stanici použity.
Doprava – ze Směrné části na str. 25 byla
odstraněna věta týkající se železniční vs.
automobilové dopravy, v dalších částech POH se
takové informace nevyskytují.
Na základě dohody s KÚ JMK byla do Směrné
části na str. 25 doplněna odpovídající věta.

Zpracovat návrh systému provozu budoucího
překladiště k. ú. Petrůvky (dále i „Návrh“), který
bude zohledňovat technické podmínky
zpracování energeticky využitelného
komunálního odpadu v místě (např. lisování či
jinou objemovou úpravu odpadu), návrh logistiky
dopravy do zařízení k energetickému využívání
odpadů v Brně (dále jen „ZEVO Brno“), vč.
příjezdových tras, frekvence svozu zejména pro
denní interval, vč. množství dovezeného odpadu.
Systém musí být navržen pro nejlepší možné
řešení dopravy ve vztahu k zatížení životního
prostředí, především se jedná o hlukovou a
emisní zátěž, a k ochraně veřejného zdraví
zejména v aglomeraci Brno. V Návrhu bude
variantně řešeno využití železniční dopravy,
popř. kombinované s dopravou silniční a budou
zohledněny technické a technologické možnosti
ZEVO Brno. S předmětným Návrhem krajský
úřad požaduje obeznámit.
Jihomoravský kraj
Doručeno po lhůtě k vyjádření
Jihomoravský kraj požaduje, aby ve fázi přípravy
projektu „Překládací stanice Petrůvky“ byly
podrobně posouzeny dopady dopravy po
pozemních komunikacích a byla prověřena
možnost využití stávající železniční tratě č. 240
Brno – Jihlava a vlečky Zetor. Prosté zdůvodnění
příliš malé vzdálenosti mezi zařízeními
nepovažuje Jihomoravský kraj za dostatečný
důvod vyloučení železniční dopravy.
Jihomoravský kraj rovněž upozorňuje, že
navržený způsob dopravy z „Překládací stanice
Petrůvky“ do areálu ZEVO SAKO Brno není
zcela v souladu s požadavky na plnění cílů POH
JMK vztažené na odpadové toky dle závazné

Tato podmínka je formulována pro přípravu
konkrétního záměru „Překládací stanice
Petrůvky“. Jihomoravský kraj ji může uplatnit, až
bude tato příprava aktuální, konkrétně
v hodnocení vlivů na životní prostředí.

Opět se jedná o požadavek nad rámec procesu
SEA. Jakmile bude vytvořen konečný projekt,
který případně bude vyžadovat hodnocení EIA,
může Jihomoravský kraj uplatnit uvedenou

části POH JMK, a to konkrétně pro směsný
komunální odpad:
„Podporovat environmentálně příznivější svoz
odpadů (např. s využitím železniční přepravy,
kontejnerové přepravy, apod.).“

připomínku. Konstatování, které bylo v POH
použito, není konečným návrhem řešení.

Úpravy návrhu koncepce uvedené v tabulce výše mají jen formální charakter. Nemají
žádný vliv na závěry hodnocení SEA. K úpravám vyhodnocení SEA ani návrhu
stanoviska SEA proto nedošlo.
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