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zařízení pro energetické využívání odpadů
ZCHÚ
zvláště chráněné území
ZPF
zemědělský půdní fond
Chemické značky a vzorce, zkratky jednotek apod. nejsou
uváděny, neboť se předpokládá
gramotnost čtenáře tohoto materiálu minimálně na úrovni absolventa základní školy.
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1. OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM
1.1. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI KONCEPCE
1.1.1. Název organizace
Jihomoravský kraj

1.1.2. IČ
70888337

1.1.3. Sídlo (bydliště)
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

1.1.4. Jméno, příjmení, bydliště (pracoviště), telefon a E-mail
oprávněného zástupce oznamovatele
Zastoupení Jihomoravského kraje:
zastoupený:
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
se sídlem:
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ:
70888337
DIČ:
CZ70888337, je plátcem DPH
bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 27-7491250267/0100
Telefon:
54165 1111
Fax:
54165 1209
ID datové schránky: x2pbqzq
Web:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
Zastoupení na základě plné moci:
ECO – Management, s.r.o.,
K Západi 2033/54, 621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 46972218
jednatel: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
tel.: 549492857
mobil: 603217052
ID datové schránky: bwm2v9i
e-mail: hrebicek@iba.muni.cz
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1.2. OBSAH KONCEPCE
Do dokumentu „Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje na období 2016 - 2025“ (dále
jen „Plán odpadového hospodářství JMK“ nebo „POH JMK“) je promítnuta strategie Jihomoravského
kraje v oblasti odpadového hospodářství na následující desetileté období.
POH JMK sestává z následujících hlavních částí:
I. Úvodní část
Úvodní část obsahuje obecná ustanovení, zejména základní identifikační údaje objednatele a
všeobecné údaje a poskytuje základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH JMK, stručnou
územní charakteristiku kraje, geografické a klimatické údaje, demografické a ekonomické údaje. Tato
charakteristika vymezuje základní rámec pro hospodaření s odpady v JMK.
II. Analytická část (Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství)
Analytická část obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství JMK zejména:
a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce a nakládání,
b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území kraje minimálně pro
komunální odpady, směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné odpady, obalové odpady,
nebezpečné odpady, stavební odpady, výrobky s ukončenou životností, odpady podle části čtvrté
zákona, včetně tříděného sběru materiálově využitelných složek odpadů,
c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady podle písmene b) na území kraje včetně
posouzení kapacit pro jednotlivé způsoby nakládání, posouzení nezbytných změn a doplnění systémů
sběru a nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností s ohledem na jejich zlepšení v souladu s
principy soběstačnosti a blízkosti,
d) podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení
pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na plnění
stanovených cílů nezbytné.
III. Závazná část
Je součástí právního řádu JMK a tvoří přílohu Vyhlášky Jihomoravského kraje, kterou se stanoví
závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Stanovuje základní principy pro
nakládání s odpady v Jihomoravském kraji a obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a
stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu
indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje pro nakládání s komunálními
odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými odpady, nakládání se
stavebními odpady, nakládání s obalovými odpady, nakládání s výrobky s ukončenou životností a
vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, nakládání s dalšími odpady, zejména
nebezpečnými, přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů minimalizující
nepříznivý dopad na životní prostředí, snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména
biologicky rozložitelných odpadů, snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném
komunálním odpadu.
IV. Směrná část
Směrná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje výčet nástrojů pro splnění cílů plánu
odpadového hospodářství kraje, kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán
odpadového hospodářství kraje zpracován, kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání
s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady,
pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné.
Úvod a Analytická část:
1 Úvod
1.1 Základní identifikační údaje Jihomoravského kraje
1.2 Všeobecné údaje
1.2.1 Základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH JMK
1.2.2 Stručná územní charakteristika kraje
1.2.3 Geografické a klimatické údaje
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1.2.4 Demografická a sociální charakteristika kraje
2 Analytická část
2.1 Datové zdroje
2.2 Rozdělení odpadů a způsobů nakládání
2.2.1 Rozdělení odpadů na zájmové toky
2.2.2 Rozdělení nakládání na hlavní způsoby nakládání
2.3 Základní souhrnná data o produkci a nakládání s odpady
2.3.1 Odpady celkem
2.3.2 Ostatní odpady
2.3.3 Nebezpečné odpady
2.3.4 Komunální odpady
2.3.5 Směsný komunální odpad
2.3.6 Biologicky rozložitelné komunální odpady
2.3.7 Biologicky rozložitelné odpady
2.3.8 Materiálově využitelné složky komunálního odpadu
2.3.9 Papír z tříděného sběru
2.3.10 Plast z tříděného sběru
2.3.11 Sklo z tříděného sběru
2.3.12 Kovy z tříděného sběru
2.3.13 Obalové odpady
2.3.14 Stavební a demoliční odpady
2.3.15 Odpadní elektrická a elektronická zařízení
2.3.16 Baterie a akumulátory
2.3.17 Autovraky
2.3.18 Pneumatiky
2.3.19 Odpadní oleje
2.3.20 Kaly z čistíren odpadních vod
2.3.21 Kaly ze septiků a žump
2.3.22 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
2.3.23 Odpady obsahující azbest
2.3.24 Odpady obsahující PCB
2.4 Zařízení pro nakládání s odpady
2.4.1 Zařízení s možným nadregionálním významem
2.4.2 Zařízení nutná pro zajištění funkčnosti sítě zařízení k nakládání s odpady
2.4.3 Doplňková zařízení
2.5 Vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území JMK
2.5.1 Trendy a vyhodnocení odpadového hospodářství JMK
2.5.2 Nebezpečné odpady
2.5.3 Komunální odpady
2.5.4 Směsný komunální odpad
2.5.5 Biologicky rozložitelné komunální odpady
2.5.6 Materiálově využitelné komunální odpady a obalové odpady
2.5.7 Stavební a demoliční odpady
2.5.8 Výrobky s ukončenou životností
2.6 Podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení
pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů
Závazná část
1 Úvod
2 Zásady pro nakládání s odpady
3 Zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů
3.1 Komunální odpady
3.2 Směsný komunální odpad
3.3 Živnostenské odpady
3.4 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
3.5 Stavební a demoliční odpady
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3.6 Nebezpečné odpady
3.7 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru
3.7.1 Obaly a obalové odpady
3.7.2 Odpadní elektrozařízení pocházející z domácností
3.7.3 Odpadní baterie a akumulátory
3.7.4 Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
3.7.5 Odpadní pneumatiky
3.7.6 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
3.7.7 Odpadní oleje
3.7.8 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
3.8 Specifické skupiny nebezpečných odpadů
3.8.1 Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů
3.8.2 Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek
3.8.3 Odpady s obsahem azbestu
3.8.4 Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
3.9 Další skupiny odpadů
3.9.1 Vedlejší produkty živočišného původu biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
3.9.2 Odpady železných a neželezných kovů
4 Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
4.1 Komplexní síť zařízení k nakládání s odpady
4.2 Systém sběru odpadů
5 Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
6 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady,
jejichž vlastník není znám nebo zanikl
7 Program předcházení vzniku odpadů JMK
8 Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství JMK
9 Odpovědnost za plnění Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a zabezpečení
kontroly plnění Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
9.1 Odpovědnost za plnění Plánu odpadového hospodářství JMK, kontrola plnění Plánu odpadového
hospodářství JMK a změny Plánu odpadového hospodářství JMK
10 Soustava indikátorů odpadového hospodářství JMK
10.1 Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství JMK a ČR
Směrná část
1 Nástroje na prosazování a kontrolu plnění POH JMK
1.1 Normativní nástroje
1.2 Ekonomické nástroje
1.3 Administrativní nástroje
1.4 Informační nástroje
1.5 Dobrovolné nástroje
2 Obecná kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH JMK zpracován
3 Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných
zdrojů
4 Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů a to s ohledem
na plnění stanovených cílů POH JMK vztažené na odpadové toky dle závazné části POH JMK
4.1 Komunální odpady (zahrnuje komunální odpady, směsný komunální odpad, živnostenské odpady,
BRO a BRKO)
4.1.1 Biologicky rozložitelné odpady včetně komunálních
4.1.2 Velkobjemový komunální odpad
4.1.3 Směsný komunální odpad
4.1.4 Komunální odpady výše neuvedené (zejména včetně odpadů obalů a nebezpečných odpadů)
4.2 Stavební a demoliční odpady
4.3 Nebezpečné odpady
4.4 Výrobky s ukončenou životností a s režimem zpětného odběru (obaly a obalové odpady, odpadní
elektrozařízení pocházející z domácností, odpadní baterie a akumulátory, vozidla a ukončenou
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životností (autovraky), odpadní pneumatiky, kaly z čistíren odpadních vod, odpadní oleje, odpady ze
zdravotnické a veterinární péče)
4.4.1 Obaly a obalové odpady, odpadní elektrozařízení pocházející z domácností, odpadní baterie a
akumulátory, odpadní pneumatiky, odpadní oleje
4.4.2 Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
4.4.3 Kaly z čistíren odpadních vod
4.4.4 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
4.5 Specifické skupiny nebezpečných odpadů (odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů,
odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek, odpady s obsahem azbestu,
odpady s obsahem přírodních radionuklidů)
4.6 Další skupiny odpadů (vedlejší produkty živočišného původu BRO u kuchyní a stravoven, odpady
železných a neželezných kovů)
4.6.1 Vedlejší produkty živočišného původu BRO u kuchyní a stravoven
4.6.2 Odpady železných a neželezných kovů
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1.3. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA, PRINCIPY A POSTUPY ŘEŠENÍ
Zpracování POH JMK vychází z požadavku § 41 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Podle § 43 odst. 2 zákona o odpadech musí být POH kraje zpracován na
základě požadavků Plánu odpadového hospodářství ČR a v souladu s jeho závaznou částí. popř. jejími
změnami. Obsahové zaměření POH JMK je dáno především § 43 zákona o odpadech a dalšími
souvisejícími právními předpisy, včetně jejich prováděcích předpisů, zejména pak se jedná o Nařízení
vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro
období 2015 - 2024 a příslušné Usnesení vlády ČR č. 1080 o nařízení vlády o Plánu odpadového
hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 vycházející z platných směrnic Evropské unie a
metodického návodu Evropské komise pro sestavení plánu odpadového hospodářství.
Plán odpadového hospodářství JMK stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a
opatření pro nakládání s odpady na území Jihomoravského kraje (dále jen „ JMK“ nebo „kraj“).
POH JMK se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadů vyjmenovaných v § 2 odst. 1
písmena a) až i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
Závaznou část POH JMK a její změnu vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou. Závazná část POH JMK
je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí JMK a pro rozhodovací a
koncepční činnosti příslušných správních úřadů působících na území JMK, kraje a obcí JMK v oblasti
odpadového hospodářství.
POH JMK je zpracován na dobu 10 let tj. období 2016 až 2025, a bude změněn bezprostředně po
každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.
POH JMK je strategickým dokumentem, který je dále závazný pro fungování dotčených subjektů
v oblasti odpadového hospodářství, které na území kraje působí. Základním východiskem pro řešení
dané problematiky jsou priority, principy a charakter postupů, dané POH ČR, zejména pak vyjádřené
ve formě strategických cílů, zásad pro nakládání s příslušnými druhy odpadů, včetně zásad pro
vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady a dalších aspektů souvisejících s nakládáním s odpady;
tak, jak to bylo vyhlášeno nařízením vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového
hospodářství České republiky pro období 2016-2025.
POH JMK vychází ze zásady uplatňování požadavku na maximální míru respektování hierarchie
způsobů nakládání s odpady tak, jak je to uvedeno v § 9a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při
formulaci cílů a opatření uvedených v POH JMK je uplatňován Program předcházení vzniku odpadů,
který je součástí Plánu odpadového hospodářství České republiky.
Konkrétní postupy, které jsou předmětem řešení POH JMK,
vycházejí z vyhodnocení stavu
odpadového hospodářství JMK uvedeného v Analytické části POH JMK, a to zejména:
a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce a
nakládání,
b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území kraje minimálně pro
komunální odpady, směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné odpady, obalové odpady,
nebezpečné odpady, stavební odpady, výrobky s ukončenou životností, odpady podle části čtvrté
zákona, včetně tříděného sběru materiálově využitelných složek odpadů,
c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady podle písmene b) na území kraje včetně
posouzení kapacit pro jednotlivé způsoby nakládání, posouzení nezbytných změn a doplnění
systémů sběru a nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností s ohledem na jejich
zlepšení v souladu s principy soběstačnosti a blízkosti,
d) podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení
pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na plnění
stanovených cílů nezbytné.
Vyhodnocení bylo provedeno z dostupných databázových zdrojů týkajících se odpadového
hospodářství na území Jihomoravského kraje pomocí metodiky zohledňující strukturu databáze
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popsanou v dokumentu „Matematické vyjádření výpočtu soustavy indikátorů odpadového
hospodářství“, se zohledněním specifik produkce odpadů původci, kteří nesplňují povinnost pro
podání hlášení vzhledem k nedosažení prahového množství stanoveného ohlašovacím limitem
produkovaného odpadu stanoveného zákonem do celkové produkce odpadů. Pro komplexní analýzu a
vyhodnocení stavu odpadového hospodářství byly rovněž využity další datové zdroje (Českého
statistického úřadu, RISY Ministerstva pro místní rozvoj, koncepčních dokumentů Portálu JMK a
dalších).
Údaje o stavu odpadového hospodářství na území JMK, jeho dosavadním vývoji a trendech se staly
základem pro formulaci Závazné části POH JMK.
Závazná část je součástí právního řádu JMK a tvoří přílohu Vyhlášky Jihomoravského kraje, kterou se
stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Stanovuje základní
principy pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji a obsahuje cíle a opatření pro předcházení
vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů
nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje pro
nakládání s komunálními
odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky
rozložitelnými odpady, nakládání se stavebními odpady, nakládání s obalovými odpady, nakládání s
výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, nakládání s
dalšími odpady, zejména nebezpečnými, přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a
odstraňování odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, snižování množství odpadů
ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných odpadů, snižování podílu biologicky
rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu.
V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky ČR a plnění POH ČR je nutno přijmout v JMK
následující zásady pro nakládání s odpady:
1) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“,
„Programu předcházení vniku odpadů JMK“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku
odpadů.
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 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.
3) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou
nahrazovány primární přírodní suroviny.
4) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.
5) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
6) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
7) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie nakládání s
odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu u tohoto odpadu a
nakládání s ním.
8) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a
předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
9) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické
proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
10) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí,
lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
11) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci Jihomoravského kraje musí vytvářet komplexní
celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.
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Pro prosazení a možnost realizace principů a cílů uvedených v závazné části slouží soustava nástrojů
uvedených ve Směrné části POH JMK.
Směrná část Plánu odpadového hospodářství JMK obsahuje výčet nástrojů pro splnění cílů plánu
odpadového hospodářství kraje, kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán
odpadového hospodářství kraje zpracován, kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání
s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady,
pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné.
Směrná část Plánu odpadového hospodářství JMK obsahuje:
a) Výčet nástrojů pro splnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje:
Při tvorbě nástrojů závazné části POH JMK se vychází z POH ČR, kde je uveden podrobný přehled v
současnosti používaných nástrojů uplatňovaných v oblasti pro usměrňování odpadového
hospodářství ČR. Většina těchto nástrojů bude používána k řízení odpadového hospodářství i
nadále. Podmínkou pro realizaci některých nástrojů je jejich definice a ukotvení v nových
právních předpisech, které budou upravovat oblast nakládání s odpady v ČR. Jedná se
především o nový zákon o odpadech, zákony týkající se zpětného odběru vybraných výrobků
s ukončenou životností a novelu zákona o obalech.
Pro řízení odpadového hospodářství JMK jsou navrženy:
• Normativní nástroje
• Ekonomické nástroje
• Administrativní nástroje
• Informační nástroje
• Dobrovolné nástroje
b) Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství kraje
zpracován:
JMK zpracovává zprávu o stavu plnění plánu odpadového hospodářství kraje, v termínu jedenkrát
za dva roky do 15. listopadu za uplynulé dvouleté období, kde bude hodnotit výše uvedená kritéria
na jejichž základě byl POH JMK zpracován. Na základě výsledků hodnocení změn těchto podmínek
navrhuje další opatření pro podporu plnění POH JMK.
c) Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných
zdrojů:
JMK stanovuje následující kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady
podporovaná z veřejných zdrojů:
• Podporovat výstavbu zařízení a systémy sběru a svozu odpadů, u kterých bude ekonomicky a
technicky prokázána účelnost jejich provozování na regionální (případně i celostátní) úrovni,
vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s POH JMK.
• Podporovat projekty, kde návrh nového zařízení bude v souladu s legislativními, technickými
požadavky a nejlepšími dostupnými technikami a kde bude záruka odborného provozování
dané technologie.
• Podporovat technologie na zpracování odpadů, pro které nejsou v JMK dostatečné kapacity
(např. úprava a využití objemných odpadů, nové technologie na úpravu využití kalů apod.).
Nová zařízení podporovat z veřejných zdrojů pouze v regionech, kde chybí zařízení pro reálné
zpracování daného druhu odpadu a zařízení musí odpovídat cílům POH JMK (např. maximálně
upřednostňovat materiálové a energetické využití).
• Doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou regionálnímu významu, která budou platnou
součástí systému nakládání s odpady JMK. Navrhovaná kapacita zařízení musí odpovídat
potenciálu uvažovaného regionu ve vazbě na reálné kapacity již schválených a provozovaných
zařízení (nevyhodnocovat pouze na základě povolených kapacit, ale na základě reálných
kapacit pro jednotlivé toky odpadů a komodity).
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Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících areálů zařízení k nakládání
s odpady.
V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k
nakládání s odpady z pohledu zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude
nakládáno, včetně posouzení podkladů dokládajících, že v dané oblasti je dostatek odpadů pro
technologii nebo systém pro nakládání s odpady, a že zařízení je adekvátní z hlediska
kapacity.
V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k
nakládání s odpady z pohledu smluvního zajištění odbytu výstupů ze zařízení.

d) Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady, pokud je to s ohledem na plnění
stanovených cílů nezbytné:
Je provedeno posouzení záměrů na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a
svozu odpadů a to s ohledem na plnění stanovených cílů POH JMK vztažené na nejdůležitější
odpadové toky dle závazné části POH JMK a stanoveny zásady pro:
• prevenci vzniku odpadu
• třídění, sběr a svoz odpadu
• zařízení k využití a/nebo k odstranění
• prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
• relevantní záměry podpory z veřejných zdrojů
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1.4. CÍLE A DALŠÍ PRINCIPY ŘEŠENÍ POH JMK
1.4.1. Charakteristika normativních opatření POH JMK a strategické cíle
Závazná část plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje obsahuje cíle a opatření pro
předcházení vzniku odpadů a stanoví zásady pro nakládání s odpady, dále cíle, zásady a opatření
k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení plnění
cílů POH JMK pro:
a) prioritní odpadové toky (KO, SKO, BRO a BRKO, stavební a demoliční odpady, nebezpečné
odpady, výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru, kaly z čistíren komunálních
odpadních vod, odpadní oleje, odpady ze zdravotnické a veterinární péče), specifické skupiny
nebezpečných odpadů a další skupiny odpadů (vedlejší produkty živočišného původu a biologicky
rozložitelné odpady, z kuchyní a stravoven, odpady železných a neželezných kovů),
b) vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady,
c) rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů,
d) opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady,
jejichž vlastník není znám nebo zanikl,
e) Program předcházení vzniku odpadů Jihomoravského kraje.
Závazná část POH JMK je závazným podkladem pro zpracování POH obcí Jihomoravského kraje a pro
rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.
Závazná část reflektuje Strategii a vytyčené priority rozvoje odpadového hospodářství ČR v POH ČR,
jejich cíle, zásady, opatření a příslušné indikátory na období 2015 – 2024.
Závazná část POH JMK obsahuje krajské cíle, zásady, opatření a indikátory, které zohledňují politiku
životního prostředí České republiky, evropské závazky České republiky a potřeby současného
odpadového hospodářství v JMK. Závazná část Plánu odpadového hospodářství JMK, je založena na
principu dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Strategické cíle odpadového hospodářství České republiky na období 2015 – 2024 vytyčené v POH ČR
a strategické cíle POH JMK vytyčené na období 2016-2025 jsou:
1) Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2) Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
3) Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.

1.4.2. Zásady pro nakládání s odpady
V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky ČR a plnění POH ČR je nutno přijmout v JMK
následující zásady pro nakládání s odpady:
1) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“,
„Programu předcházení vniku odpadů JMK“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku
odpadů.
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 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.
3) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou
nahrazovány primární přírodní suroviny.

18

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015

verze 2

4) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.
5) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
6) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
7) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie nakládání s
odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu u tohoto odpadu a
nakládání s ním.
8) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a
předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
9) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické
proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
10) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí,
lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
11) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci Jihomoravského kraje musí vytvářet komplexní
celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.

1.4.3 Cíle POH JMK
V následující tabulce jsou přehledně uvedeny cíle POH KMK, rozdělené na:
•

strategické cíle,

•

hlavní cíle,

•

dílčí cíle.

Tabulka 1: Přehled cílů POH JMK
Umístění
Pořa- v
dové kapitole
Definice cíle
Typ cíle
číslo POH
JMK
1.
1
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. Strategický
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání
s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

2.

1

3.

1

4.

1

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a
přechod na oběhové hospodářství.

5.

3.1

Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro
Hlavní cíl
odpady z papíru, plastů, skla a kovů.u všech obcí v kraji.

3.1

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
Hlavní cíl
domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto
toky odpadů podobné odpadům z domácností. Postupné hodnoty v
určených letech: (2016 - 46 %, 2018 - 48 %, 2020 - 50 %)

7.

3.2

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných
složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů)
Hlavní cíl
zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v
souladu s platnou legislativou.

8.

3.4

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
Hlavní cíl
odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v

6.

Strategický

Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační
Strategický
společnosti“.
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roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v
roce 1995.
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k
opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních
odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně
zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou
Hlavní cíl
legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s
výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v
Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a
kamení).

9.

3.5

10.

3.6

Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

Hlavní cíl

11.

3.6

Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.

Hlavní cíl

12.

3.6

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými
odpady na lidské zdraví a životní prostředí.

Hlavní cíl

13.

3.6

Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.

14.

3.7.1

Dílčí cíl

Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku
2020.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020. Hlavní cíl
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli
do roku 2020.
V letech 2016 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových odpadů
v hodnotách uvedených v tabulce:
do
do
do
do
do
31. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.
Odpady z
2016
2017
2018
2019
2020
obalů
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Papírových
75
75
75
75
75
a
Skleněných
75
75
75
75
75

15.

3.7.1

Plastových

45

45

45

45

50

Kovových

55

55

55

55

55

Dřevěných
Prodejních
určených
Celkem

15

15

15

15

15

Legenda:

Dílčí cíl

40

45

44

49

46

51

48

53

50

55

60

65

65

70

65

70

65

70

70

80

A: Recyklace – Množství materiálově využitých odpadů z obalů, vztažené k
součtu množství jednocestných obalů, které byly uvedeny na trh a množství
odpadů vzniklých z opakovaně použitelných obalů.
B: Celkové využití - Množství celkově využitých odpadů z obalů, vztažené k
součtu množství jednocestných obalů, které byly uvedeny na trh, a
množství odpadů vzniklých z opakovaně použitelných obalů. Recyklace se
zahrnuje do míry využití jako jedna z jeho forem.
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Recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství materiálově
využitých odpadů z obalů získaných sběrem od spotřebitelů (domácností),
vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů, které byly uvedeny
na trh nebo do oběhu, po odečtení průmyslových obalů.

16.

3.7.2

Celkové využití prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství celkově
využitých odpadů z obalů získaných sběrem od spotřebitelů (domácností),
vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů, které byly uvedeny
na trh nebo do oběhu, po odečtení průmyslových obalů.
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických
Hlavní cíl
a elektronických zařízení.
V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení uvedených v tabulce:
Cíle
Tříděný
sběr*
> 40 %
Cíl pro rok 2016 (do 14.
srpna 2016)

18.

3.7.2

Cíl pro rok 2017

> 45 %

Cíl pro rok 2018
Cíl pro rok 2019
Cíl pro rok 2020

> 50 %
> 55 %
> 60 %

Dílčí cíl

65 % (85% produkovaného)
Cíl pro rok 2021 (do 14.
srpna 2021)
*
Legenda:
Indikátor - Minimální úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a
elektronických zařízení stanovená jako procentuální hmotnostní podíl
množství odpadních elektrických a elektronických zařízení sebraných
tříděným sběrem v daném kalendářním roce k průměrné roční hmotnosti
elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh v ČR v
předchozích třech kalendářních letech (%).
19.

20.

3.7.2

3.7.2

Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy opětovnému
použití elektroodpadu.

Hlavní cíl

V letech 2015 – 2018 dosáhnout požadovaných % využití, recyklace a
přípravy k opětovnému použití z celkové hmotnosti zpracovávaného
elektroodpadu na sebraných odpadních elektrických a elektronických
zařízeních viz tabulka:
Indikátor:
a) Procentuální podíl hmotnosti výstupních frakcí ze zpracování
elektroodpadu předaných k využití na celkové hmotnosti
zpracovávaného elektroodpadu (všech sebraných odpadních
elektrických a elektronických zařízení (%).
b) Procentuální podíl hmotnosti výstupních frakcí ze zpracování
elektroodpadu předaných k přípravě na opětovné použití a recyklaci Dílčí cíl
na celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu (všech
sebraných odpadních elektrických a elektronických zařízení (%).
Cíle od 15. srpna 2016 do 14. srpna
2018
Recyklace a příprava
Využití
k opětovnému použití
1. Velké domácí spotřebiče
85 %
80 %
2. Malé domácí spotřebiče

75 %

55 %

3. Zařízení IT+
telekomunikační zařízení

80 %

70 %
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4. Spotřebitelská zařízení

80 %

70 %

5. Osvětlovací zařízení

75 %

55 %
80 %*

5a. Výbojky
6. Nástroje

75 %

55 %

7. Hračky a sport

75 %

55 %

8. Lékařské přístroje

75 %

55 %

9. Přístroje pro monitorování
a kontrolu

75 %

55 %

10. Výdejní automaty

85 %

80 %

Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití, recyklace a přípravy
k opětovnému použití na celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu
(sebraných odpadních elektrických a elektronických zařízení) viz tabulka:

1. Zařízení pro tepelnou výměnu
2. Obrazovky, monitory a zařízení
obsahující obrazovky o ploše větší
než 100 cm2

Cíle od 15. srpna 2018*
Recyklace a
příprava
Využití
k opětovnému
použití
85 %
80 %
80 %

70 %
80 %*

3. Světelné zdroje
85 %

4. Velká zařízení

80 %

75 %
55 %
Dílčí cíl
6. Malá zařízení informačních
technologií a telekomunikační
75 %
55 %
zařízení (žádný vnější rozměr není
větší než 50 cm)
* (v případě výbojek výhradně recyklace)
Nová směrnice 2012/19/EU stanovuje výpočet indikátorů pro sledování
míry využití odpadních elektrozařízení a elektroodpadů. Tento indikátor se
vypočítá jako podíl hmotnosti odpadu v každé skupině elektrozařízení, který
po řádném selektivním zpracování elektroodpadu vstupuje do zařízení k
recyklaci nebo využití, včetně přípravy k opětovnému použití, a celkové
hmotnosti zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného
elektroodpadu v každé skupině elektrozařízení, vyjádřený v procentech.
Minimální hodnoty využití, recyklace a opětovného použití do roku 2016
navazují na stávající minimální hodnoty dle směrnice 2002/96/ES a od roku
2016 se minimální hodnoty pro využití a materiálové využití zvýší o 5 % (s
výjimkou zářivek a výbojek). Od roku 2018 bude provedena změna v
klasifikaci elektrozařízení do skupin, avšak hodnoty pro minimální míru
využití budou pro jednotlivé typy elektrozařízení zachovány.
5. Malá zařízení

21.

3.7.2

22.

3.7.3

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a
akumulátorů.

Hlavní cíl

23.

3.7.3

V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru
odpadních přenosných baterií a akumulátorů :
Cílový stav v roce 2016: 45 %

Dílčí cíl

24.

3.7.3

Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace
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odpadních baterií a akumulátorů.
26.

3.2.7.4

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou
Hlavní cíl
životností (autovraků).
Od roku 2016 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a
opětovné použití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků)
viz tabulka:
Indikátor:

27.

3.7.4

a) Procentuální podíl hmotnosti využitých a opětovně použitých frakcí ze
zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných
autovraků) na celkové hmotnosti sebraných vybraných vozidel s
ukončenou životností (vybraných autovraků) (%).
Dílčí cíl
b) Procentuální podíl hmotnosti recyklovaných frakcí ze zpracování
vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) na
celkové hmotnosti sebraných vybraných vozidel s ukončenou
životností (vybraných autovraků) (%).
Cíle pro rok 2016 a dále
Využití a opětovné Opětovné použití
použití
a recyklace
95 %
85 %

Vybraná vozidla
28.

29.

3.7.5

3.7.5

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz tabulka:
Indikátor:
Procentuální podíl hmotnosti pneumatik sebraných tříděným sběrem na
průměrné hmotnosti pneumatik uvedených na trh v předchozím
kalendářním roce v České republice (%).
(V případě, že v minulém roce nebylo nic uvedeno, počítá se úroveň
sběru ze stejného roku.)
Sběr
35 %
Cílový stav rok 2016

31.

3.7.5

3.7.5

Dílčí cíl

80 %

Cílový stav rok 2020 a dále
30.

Hlavní cíl

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních
pneumatik.

Hlavní cíl

Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a
opětovné použití při zpracování odpadních pneumatik viz tabulka:
Indikátor:
rocentuální podíl hmotnosti využitých odpadních pneumatik na celkové
hmotnosti sebraných odpadních pneumatik (%).
Cíle pro rok 2016 a dále
Dílčí cíl
Využití
Odpadní pneumatiky
100 %
Cíl je navržen v souladu s POH ČR s ohledem na zájem naplňovat
stanovenou hierarchii nakládání s odpady a potřebu zvýšit využití
odpadních pneumatik.

32.

3.7.6

Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních
odpadních vod.

Hlavní cíl

33.

3.7.7

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.

Hlavní cíl

34.

3.7.8

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze
zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní

Hlavní cíl

23

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015

verze 2

prostředí.
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do
konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem Dílčí cíl
polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.

35.

3.8.1

36.

3.8.1

37.

3.8.2

Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich
Dílčí cíl
účincích na lidské zdraví a životní prostředí.

38.

3.8.2

Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek zejména
u odpadů uvedených v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady
Dílčí cíl
(ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách ve
znění nařízení Komise (EU) č. 756/2010.

39.

3.8.3

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s
Hlavní cíl
obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.

40.

3.8.4

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem
Dílčí cíl
přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.

41.

3.9.1

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a
vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu,
které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace,
Dílčí cíl
občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná
zařízení).

42.

3.9.1

Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven
a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky Dílčí cíl l
spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

43.

3.9.2

Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály
Dílčí cíl
za účelem náhrady primárních surovin.

44.

4.1

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení
Hlavní cíl
k nakládání s odpady na území Jihomoravského kraje.

45

4.2

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní systém
svozu a sběru odpadů na území Jihomoravského kraje.

46.

5

Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské
zdraví a životní prostředí v České republice.

47.

6

Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

48.

6

Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená
Dílčí cíl
a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.

7

Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší
spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce Hlavní cíl
odpadů.

49.

50.

7.1

51.

7.1

Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení
oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.

Dílčí cíl

Hlavní cíl
Dílčí cíl

Po celou dobu realizace Programu PVO JMK v návaznosti na Koncepci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR
zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení
Dílčí cíl
problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných
programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s
ochranou a tvorbou životního prostředí.
Zajistit účinné zapojení státní správy JMK na všech úrovních do
problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování
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množství odpadů při výkonu státní správy.

52.

53.

54.

55.

7.1

Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a
energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání
„druhotných surovin“ v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty JMK
(zejména Program rozvoje Jihomoravského kraje, Aktualizace strategické Dílčí cíl
vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 a Regionální inovační
strategie Jihomoravského kraje 2014–2020, Aktualizovaná Územní
energetická koncepce Jihomoravského kraje – 2008 apod.)

7.1

Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a
inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit
Dílčí cíl
výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z
hlediska naplnění cílů Programu PVO JMK.

7.1

Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o
dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy
environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s
cílem jejich postupného rozšiřování.

Dílčí cíl

7.1

V souvislosti s jednotlivými cíli PVO JMK, s cíli jiných programů a politik
životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie akceptovat
zajištění vhodného legislativní prostředí pro realizaci PVO JMK.

Dílčí cíl

7.1

Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro
postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu Dílčí cíl
(fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace).

7.1

Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního
odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na Dílčí cíl
úrovni občanů.

58.

7.1

V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty JMK vytvořit podmínky ke
stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních
Dílčí cíl
odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem
reálného snižování jejich produkce v následujících letech.

59.

7.1

Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za
účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a
Dílčí cíl
materiálů.

60.

7.1

Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti
Dílčí cíl
podpory Programu PVO JMK.

7.1

Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku
odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně Dílčí cíl
odebíraných výrobků.

56.

57.

61.

62.

7.1

Zajistit vypracování potřebných analytických podkladů a hodnotících
nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programu PVO JMK a
posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření.

Poznámka: cíle č. 17 a 25 nejsou obsazeny.
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1.4.4. Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru
a svozu odpadů
Součástí POH JMK je posouzení záměrů na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru
a svozu odpadů a to s ohledem na plnění stanovených cílů POH JMK vztažené na nejdůležitější
odpadové toky dle závazné části POH JMK a stanoveny zásady pro:
a) prevenci vzniku odpadu
b) třídění, sběr a svoz odpadu
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
e) relevantní záměry podpory z veřejných zdrojů
Stanovené zásady a opatření pro vybrané skupiny odpadů jsou pro:
KOMUNÁLNÍ ODPADY (zahrnuje komunální odpady, směsný komunální odpad,
živnostenské odpady, BRO a BRKO)
Biologicky rozložitelné odpady včetně komunálních:
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat domácí kompostování, komunitní kompostování tak, aby nemělo negativní dopady pro
lidské zdraví a životní prostředí.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat sběr „door to door“, výstavbu sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů obcí cca
nad 800 obyvatel, nádobový sběr a svoz a svoz velkoobjemovými kontejnery.
Podporovat optimalizaci svozových tras a logistiky sběru BRKO a BRO k využití stávajících
zpracovatelských kapacit.
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat nízkokapacitní zařízení tzv. malá zařízení, bioplynové stanice, kompostárny, (doplnit
stávající síť dle analytické části POH JMK).
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat domácí kompostéry, „door to door“ sběr, pořízení sběrových nádob a
velkoobjemových kontejnerů pro sběr, drtiče a štěpkovače.
Podporovat výstavbu nových sběrných dvorů a optimalizaci vybavení sběrných dvorů obcí cca nad
800 obyvatel, optimalizaci kapacit stávajících a výstavbu nových kompostáren s kapacitou nad
2 000 tun/rok s dojezdovou vzdáleností cca do 20 km.
Podporovat inovativní technologie na základě analýzy nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit realizaci kompostárny v ORP Boskovice (Letovicko), dle analýzy nositele projektu a
hodnocení výsledků POH JMK.
Další projekty zařízení na zpracování BRKO a BRO posuzovat dle analýzy nositele projektu a
hodnocení výsledků POH JMK.
Velkoobjemový komunální odpad:
a) prevence vzniku odpadu
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Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat opětovné použití „repase“ .
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat výstavbu sběrných dvorů a optimalizaci vybavení sběrných dvorů obcí cca nad 800
obyvatel, mobilní sběr a svoz, svoz velkoobjemovými kontejnery, překládání stanice.
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat stacionární a mobilní demontážní, drtící a třídící linky.
Podporovat energetické využití v ZEVO SAKO Brno a.s.
Podporovat výrobu „alternativních paliv“ pro spoluspalování a energetické využití. Podporovat
materiálové využití odpadů na bázi dřeva pro výrobu stavebních polotovarů např. v kraji Vysočina
(doplnit stávající síť dle analytické části POH JMK).
Omezit skládkování do roku 2024.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat systémy a technologie pro opětovné použití dle analýzy nositele projektu.
Podporovat „door to door“ sběr, pořízení velkoobjemových kontejnerů pro sběr.
Podporovat výstavbu nových sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů obcí cca nad 800
obyvatel, optimalizaci stávajících a výstavba nových překládacích a vykládkových stanic s celkovou
kapacitou nad 5 000 tun/rok, demontážních, drtících a třídících linek s kapacitou nad 3 000
tun/rok s obsluhovaným počtem min. 30 000 obyvatel.
Podporovat inovativní technologie na základě analýzy nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit překladiště a drtící linku pro ORP Znojmo, překladiště a drtící linku pro ORP Kyjov, drtící
linku pro ORP Hustopeče (Hantály a.s.) na základě analýzy nositele projektu.
Další projekty na prevenci vzniku a na zpracování velkoobjemového komunálního odpadu
posuzovat dle analýzy nositele projektu a hodnocení výsledků POH JMK.
Směsný komunální odpad:
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat domácí kompostování.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK
Podporovat „door to door“ sběr, výstavbu sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů obcí cca
nad 800 obyvatel, nádobový sběr a svoz, třídění materiálově využitelných a využitelných složek vč.
nebezpečných.
Podporovat environmentálně příznivější systémy svozu odpadů (např. s využitím železniční
přepravy, kontejnerové přepravy apod.).
Podporovat periodický mobilní sběr a svoz nebezpečných odpadů.
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat energetické využití v ZEVO SAKO Brno a.s.
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Podporovat zařízení k úpravě před materiálovým nebo energetickým využitím.
Podporovat překládací a vykládkové stanice (doplnit stávající síť dle analytické části POH JMK).
Omezit skládkování do roku 2024 a od roku 2024 přestat tento odpad skládkovat. Vyžadovat, aby
skládky měly akční plán pro postupné uzavírání a přípravu na rekultivaci.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat domácí kompostéry, „door to door“ sběr, pořízení sběrových nádob pro sběr.
Podpořit optimalizaci stávajících a výstavbu nových zařízení k úpravě před materiálovým nebo
energetickým využitím s kapacitou cca nad 5 000 tun/rok s obsluhovaným počtem obyvatel cca
min. 30 000.
Podpořit optimalizaci stávajících a výstavbu nových překládacích a vykládkových stanic s celkovou
kapacitou nad 10 000 tun/rok.
Podporovat environmentálně příznivější systémy svozu odpadů (např. s využitím železniční
přepravy, kontejnerové přepravy apod.) na základě analýzy nositele projektu.
Podporovat realizaci dotřiďovacích linek s kapacitou nad 3 000 tun/rok s obsluhovaným počtem
min. 30 000 obyvatel.
Podporovat inovativní technologie na základě analýzy nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit navýšení kapacity ZEVO SAKO Brno a.s.
Podpořit výstavbu vykládkové stanice ZEVO SAKO Brno a.s. (příp. využití ZEVO i pro další kraje),
Podpořit výstavbu překladiště v ORP Znojmo.
Podpořit výstavbu překladiště a dotřiďovací linky v OPR Kyjov.
Další projekty na zpracování zbytkového komunálního odpadu a SKO posuzovat dle analýzy
nositele projektu a hodnocení výsledků POH JMK.
Komunální odpady výše neuvedené (zejména včetně odpadů obalů a nebezpečných
odpadů):
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat zpětný odběr použitých výrobků a sběr odpadů pro materiálové využití.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat výstavbu sběrných dvorů a optimalizaci vybavení sběrných dvorů obcí cca nad 800
obyvatel, zejména pro zlepšení kvality třídění komunálních odpadů.
Podporovat rozvoj sítě pro oddělený sběr odpadů umístěné na veřejně přístupných místech (papír,
plast, sklo, kov, textil, odpady obalů).
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat sběr a základní třídění odpadů, prováděných ve sběrných dvorech, zejména v rámci
systémů materiálového využití komunálních odpadů a využití komunálních odpadů.
Podporovat optimalizaci provozu stávajících dotřiďovacích linek.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat výstavbu nových sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů obcí cca nad 800
obyvatel, s vybavením či dovybavením zejména sběru komunálních odpadů (papír, plasty, sklo,
kovy, BRO a další), nebezpečných odpadů, zpětný odběr výrobků (elektrozařízení a další).
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e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Dle bodu d) podporovat výstavbu nových sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů obcí cca
nad 800 obyvatel na základě analýzy nositele projektu a hodnocení výsledků POH JMK.
Podporovat optimalizaci provozu stávajících dotřiďovacích linek na základě analýzy nositele
projektu a hodnocení výsledků POH JMK.
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY:
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat přímé opětovné využití stavebních prvků (cihly, překlady apod.).
Podporovat vědu a výzkum ve výrobě a využití recyklátů (recyklovaného kameniva).
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat optimalizaci sběrných dvorů obcí pro sběr stavebních odpadů.
Podporovat vznik skutečných recyklačních deponií obsluhovaných mobilními recyklačními linkami
(bez možnosti dlouhodobého „skladování“ odpadů tak, aby nevznikaly nové zátěže).
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat projekty zařízení k recyklaci stavebních odpadů, které lze využít jako recyklované
kamenivo (beton, cihly, asfalt, a jejich směsi).
Podporovat realizaci projektů zaměřených na podporu a rozvoj oběhového hospodářství v oblasti
úpravy, zpracování a využívání stavebních a demoličních odpadů, zejména těch projektů, které
budou zaměřeny na produkci výrobků ze stavebních a demoličních odpadů (např. různých směsí,
stavebních tvarových a zdících prvků apod.).
Upřednostnit materiálové využití neupravených stavebních odpadů, které lze využít jako
recyklované kamenivo, před jejich využitím na povrchu terénu a před odstraněním na skládce.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat optimalizaci sběrných dvorů obcí pro sběr stavebních odpadů.
Podporovat výstavbu nových a optimalizaci stávajících recyklačních deponií obsluhovaných i
mobilními recyklačními linkami o kapacitě min. 1 000 t/rok v dojezdové vzdálenosti cca do 30 km.
Podporovat využívání stavebních a demoličních odpadů pro výrobu stavebních výrobků.
Další inovativní technologie na základě analýzy nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Zařízení posuzovat dle analýzy nositele projektu, hodnocení výsledků POH JMK a s ohledem na
růst a rozvoj stavební výroby.
NEBEZPEČNÉ ODPADY:
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK a informace ohledně „bezpečného podniku“ a
strategie udržitelné spotřeby a výroby v průmyslu.
Podporovat technologie na snižování nebezpečných vlastností odpadů a jeho množství u původce
odpadů.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:

29

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015

verze 2

Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK k oddělenému sběru nebezpečných odpadů.
Podporovat odborné nakládání a bezpečnou manipulaci s nebezpečným odpadem a tím snižovat
riziko s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat nakládání s nebezpečným odpadem tak, aby byl omezen vznik nevyužitelných
nebezpečných odpadů a tím snižováno riziko s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního
prostředí.
Podporovat optimalizaci stávajících zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např.
logistická centra, zabezpečené sklady, sběrné dvory apod.) a tím snižovat riziko s ohledem na
ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
Podporovat spálení nevyužitelných nebezpečných odpadů před jejich skládkováním.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat projekty udržitelné výroby a spotřeby v průmyslových podnicích na základě analýzy
nositele projektu.
Podporovat projekty k bezpečnému odstranění starých zátěží na základě analýzy nositele projektu.
Podporovat technologie na materiálové využití nebezpečných odpadů a technologie na snižování
nebezpečných vlastností odpadů a/nebo jeho množství u původce odpadu na základě analýzy
nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit projekty k bezpečnému odstranění starých zátěží, na základě analýzy nositele projektu.
Podporovat technologie na snižování nebezpečných vlastností odpadů a jeho množství u původce
odpadů na základě analýzy nositele projektu.
VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A S REŽIMEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU
Obaly a obalové odpady, odpadní elektrozařízení pocházející z domácností, odpadní
baterie a akumulátory, odpadní pneumatiky, odpadní oleje:
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu a informovanost občanů v rámci Programu PVO JMK pro tyto odpady z výrobků
s ukončenou životností a s režimem zpětného odběru.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK pro odpady z výrobků s ukončenou životností a s
režimem zpětného odběru.
Podporovat tříděný sběr, výstavbu sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů obcí cca nad 800
obyvatel a sběrných míst pro tyto výrobky a jejich další rozvoj.
Podporovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a podporovat vazbu sběrné sítě na
obecní systémy nakládání s odpady.
Podporovat rozvoj sítě pro oddělený sběr odpadů umístěné na veřejně přístupných místech
(odpady obalů, elektrozařízení, baterie).
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat postupy a technologie s pozitivním vlivem na zvýšení úrovně materiálového a
energetického využití těchto odpadů.
Podporovat nadregionální i regionální zařízení pro materiálové a energetické využití plastů.
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d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních technologií se
zaměřením na využití těchto odpadů.
Podporovat materiálové využití plastů (výrobky z odpadů plastů) dle analýzy nositele projektu.
Podporovat tříděný sběr, výstavbu sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů obcí cca nad 800
obyvatel.
Podporovat rozvoj sítě pro oddělený sběr odpadů umístěné na veřejně přístupných místech
(odpady obalů, elektrozařízení, baterie).
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Projekty posuzovat dle analýzy nositele projektu a hodnocení výsledků POH JMK.
Vozidla s ukončenou životností (autovraky):
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu a informovanost občanů v rámci Programu PVO JMK.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu a informovanost občanů v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat přijaté standardy pro sběr a zpracování vybraných autovraků, standarty pro opětovné
použití dílů z nich a důsledně je vymáhat.
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat optimalizace infrastruktury sítě zařízení pro zpracování vozidel s ukončenou životností
se zaměřením na materiálové využití surovin.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu a informovanost občanů v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat inovativní technologie na zvýšení úrovně materiálového a energetického využití
odpadů vzniklých při zpracování vozidel s ukončenou životností se zaměřením na využití surovin
na základě analýzy nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Projekty zařízení na zpracování vozidel s ukončenou životností posuzovat dle analýzy nositele
projektu a hodnocení výsledků POH JMK.
Kaly z čistíren odpadních vod:
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat inovativní technologie na zvýšení úrovně sběru a svozu kalů z čistíren komunálních
odpadních vod s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
Podporovat optimalizaci logistických tras s využitím stávajících zpracovatelských kapacit (stávající
kompostárny s relevantní technologií pro zpracování kalů z čistíren odpadních vod apod.).
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c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Vyhodnocovat množství kalů a jejich množství využitých k aplikaci na půdu (kompostování a
přímé použití kalů na zemědělské půdě) s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního
prostředí.
Podporovat inovativní technologie výroby substrátů a dalších následně aplikovatelných
využitelných produktů.
Podporovat inovativní technologie na zvýšení úrovně materiálového a energetického využití kalů s
ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat inovativní technologie na zvýšení úrovně materiálového a energetického využití kalů
z čistíren odpadních vod s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí na základě
analýzy nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Projekty zařízení a inovativních technologií na nakládání s kaly posuzovat dle analýzy nositele
projektu a hodnocení výsledků POH JMK.
Odpady ze zdravotnické a veterinární péče:
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Akceptovat legislativně stanovená pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární
péče se zaměřením na sběr, třídění, shromažďování, úpravu, přepravu a odstraňování odpadů ze
zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení.
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat technologie, které s odpady ze zdravotnické a veterinární péče s nebezpečnými
vlastnostmi nakládají dle hierarchie nakládání s odpady a dle dostupných technologií s
upřednostněním nejlepších dostupných technik.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat inovativní technologie pro nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče
zahrnující současné trendy a principy dané Světovou zdravotnickou organizací a Evropskou unií.
a) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Projekty zařízení a inovativních technologií na nakládání odpady ze zdravotnické a veterinární
péče s nebezpečnými vlastnostmi posuzovat dle analýzy nositele projektu a hodnocení výsledků
POH JMK.
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SPECIFICKÉ SKUPINY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (ODPADY A ZAŘÍZENÍ S OBSAHEM
POLYCHLOROVANÝCH BIFENYLŮ, ODPADY S OBSAHEM PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH
ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK, ODPADY S OBSAHEM AZBESTU, ODPADY
S OBSAHEM
PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ):
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat odborné shromažďování, optimalizaci logistiky a odborného nakládání s těmito
specifickými nebezpečnými odpady.
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Zařízení pro odstranění/využití tohoto typu specificky nebezpečných odpadů se nedoporučuje
budovat. Existující zpracovatelská kapacita v ČR je plně dostačující pro potřeby JMK.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
b) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Současné kapacity pro odborné nakládání s těmito specifickými nebezpečnými odpady jsou
dostačující.
DALŠÍ SKUPINY ODPADŮ (VEDLEJŠÍ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU BRO U KUCHYNÍ
A STRAVOVEN, ODPADY ŽELEZNÝCH A NEŽELEZNÝCH KOVŮ):
• prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
•

třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat využití logistiky stávajících systémů, sběru a svozu těchto odpadů včetně jejich
optimalizace (např. překladiště)
Zvýšit kontrolu původců odpadů z hlediska správného nakládání s tímto druhem odpadů.

•

zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat a využití stávajících kapacit zařízení na energetické využití těchto odpadů (např. BPS
REBIOS a.s.)
Zvýšit kontrolu původců odpadů z hlediska správného nakládání s tímto druhem odpadů.

•

prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat optimalizaci stávajících systémů pravidelného sběru a svozu biologicky rozložitelných
odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu (např. nádoby,
překladiště, dezinfekce nádob) do schválených zpracovatelských zařízení, zejména bioplynové
stanice a kompostáren.
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relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podporovat a rozvíjet existující logistické a zpracovatelské kapacity dle analýzy nositele projektu a
hodnocení výsledků POH JMK.

Odpady železných a neželezných kovů:
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat rozšiřování počet míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v rámci
systémů zpětného odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, za účelem získání většího množství
surovin strategických vzácných kovů.
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat rozvoj inovativních technologií zpracování odpadů železných a neželezných kovů
dle analýzy nositele projektu a hodnocení výsledků POH JMK.
c) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Současné kapacity pro zpracování odpadů železných a neželezných kovů jsou dostačující.

1.4.5. Cíle Programu předcházení vzniku odpadů JMK
V souladu s požadavkem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech je do Plánu
odpadového hospodářství JMK začleněn Program předcházení vzniku odpadů JMK (dále
zkráceně „Program PVO JMK“ nebo „PPVO JMK“).
Program PVO JMK široce zasahuje různá odvětví hospodářství JMK, dotýká se nejen sektoru
nakládání s odpady, ale rovněž těžebního a výrobního průmyslu, designu, služeb, vzdělávání a
osvěty, veřejné i soukromé spotřeby. Rovněž se zde promítá snaha snižovat spotřebu primárních
surovin a energií. Tento rozměr musel být zohledněn při přípravě cílů a opatření.
Cíle a opatření PPVO JMK jsou nastaveny takovým způsobem, aby jejich účinek byl efektivní.
Prevence v odpadovém hospodářství bude směřovat jak ke snižování množství vznikajících odpadů,
tak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí a
zdraví obyvatel. Za prevenci v této oblasti je rovněž považováno opětovné využití výrobků a příprava k
němu. Cíle a opatření PPVO jsou zaměřeny obecně na prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním
prevence u vybraných toků.
Hlavní přínosy Programu PVO JMK lze očekávat v oblasti zabezpečení dostupných informací na různých
úrovních, zvýšení povědomí o problematice, zvýšení pocitu vlastní zodpovědnosti, reálného
prosazování opatření jak u občana, institucí, tak u zainteresované podnikatelské sféry, zvyšování
konkurenceschopnosti zapojených subjektů JMK a celé České republiky, rozvoje vědy a výzkumu v
oblasti prevence vzniku odpadů..
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V souvislosti s tím, že se Program předcházení vzniku odpadů České republiky hlouběji zaměřuje na
vytipované toky odpadů, jsou následující uvedená opatření pouze omezeným výčtem možných kroků v
oblasti prevence odpadů.
Hlavní cíl:
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních
zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.
Dílčí cíle:
a) Po celou dobu realizace Programu PVO JMK v návaznosti na Koncepci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR zajistit
komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky
předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných,
osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí.
b) Zajistit účinné zapojení státní správy J MK na všech úrovních do problematiky
předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu
státní správy JMK.
c) Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a
energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání „druhotných
surovin“ v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty JMK (zejména Program rozvoje
Jihomoravského kraje, Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 a
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020, Aktualizovaná Územní
energetická koncepce Jihomoravského kraje – 2008 apod.).
d) Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních
technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou
sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu
PVO JMK.
e) Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných
dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení,
environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování.
f)

V souvislosti s jednotlivými cíli Programu PVO JMK, s cíli jiných programů a politik
životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie akceptovat zajištění vhodného
legislativní prostředí pro realizaci Programu PVO JMK.

g) Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné
snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin
včetně jejich uvádění na trh a konzumace).
h) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních
odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni
občanů.
i)

V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty JMK vytvořit podmínky ke stabilizaci
produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních
odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem jejího reálného snižování v
následujících letech.

j)

Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.

k) Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory
Programu PVO JMK.
l)

Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v
aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.

m) Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem
vyhodnocování účinnosti Programu PVO JMK a posouzení dosažených pokroků dílčích
prevenčních cílů a opatření.
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Dále uvedená opatření vycházejí z POH ČR. Opatření jsou navrhována tak, aby byla rovněž v
souladu s novým Operačním programem Životní prostředí na období 2014 - 2020. Rovněž jsou
zohledněny trendy vývoje odpadového hospodářství na úrovni Evropské unie a realizovaná prevenční
opatření v zahraničí.
Opatření:
Blok 1 - Informační podpora, vzdělávání a osvěta:
a) Vytvořit a po celou dobu realizace Programu PVO JMK zajistit kontinuální provoz volně přístupné
informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních. Vypracovat a
volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na
komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, d, e, g, h, i, j, l)
b) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování
množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců,
nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací
zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření
interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, b, e, h, i, j)
c) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování
množství zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a účelem snižování produkce
odpadů z těchto výrobků: Zajistit vypracování analýzy a podporovat vytvoření informační sítě
servisních středisek pro opravy a další používání elektrických a elektronických zařízení k
původnímu účelu, včetně přípravy pravidel pro provoz servisních středisek a systému jejich
certifikace; zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů a
používání elektrických a elektronických zařízení z pohledu potencionálního vzniku odpadů.
(Strategie: informační, regulační; Naplnění cílů: a, c, f, j, l)
d) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených na snížení produkce
odpadů z potravin: Zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace
nákupů potravin a jejich následného uskladnění z pohledu potencionálního vzniku odpadů; zajistit
vypracování příručky pro majitele a provozovatele restaurací, hotelů a dalších stravovacích
zařízení se zaměřením na předcházení vzniku odpadů z potravin.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, g)
e) Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech
úrovních státní správy se zvláštním zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem na
stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních odpadů.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, b, h)
f)

Zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro výrobce stavebních
materiálů, projektanty, investory, stavební firmy a občany a zveřejnit stavební materiály s
obsahem nebezpečných látek a látek mající negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, b, i)

g) V rámci programu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zajistit vypracování studijního
materiálu na téma předcházení vzniku odpadů a jeho následného praktického začlenění do
školních osnov s cílem zvýšit povědomí o problematice.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a)
h) V rámci aktivit kolektivních systémů a systémů zpětného odběru výrobků zajistit u všech
dotčených subjektů rozšíření činností v rámci problematiky předcházení vzniku odpadů zejména
formou informačních kampaní se zaměřením na zvyšování povědomí obyvatelstva.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, l)
i)

Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných environmentálních značení a výrobků s
menším dopadem na životní prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí
Národního programu environmentálního značení.
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(Strategie: informační, propagační, regulační; Naplnění cílů: a, b, e, h, i)
Blok 2 - Regulace a plánování:
j)

Vypracovat odbornou analýzu možnosti stanovení nových legislativních požadavků a cílů v oblasti
předcházení vzniku odpadů v JMK s ohledem na aktuální vývoj legislativních předpisů ČR a
Evropské unie, včetně stanovení legislativních požadavků na provozování zařízení pro opětovné
použití výrobků na konci životnosti a optimalizace stávajících legislativní požadavků pro stravovací
zařízení a využití potravin za účelem snižování množství odpadů z potravin. V průběhu realizace
Programu PVO JMK důsledně implementovat a kontrolovat plnění požadavků na předcházení
vzniku odpadů vyplývajících z výrobkových směrnic a rámcové směrnice o odpadech a
relevantních národních předpisů.
(Strategie: regulační; Naplnění cílů: b, f, g, m)

k) Zajistit vypracování analýzy prevence vzniku odpadů u potravin včetně stravovacích zařízení a
analýzy možností redukce hmotnosti potravinových obalů z pohledu případných legislativních
změn.
(Strategie: regulační, propagační; Naplnění cílů: b, f, g, m)
l)

Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování
biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a
obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi koordinovat na úrovni JMK
v souladu s POH JMK.
(Strategie: regulační; Naplnění cílů: b, f, h, m)

Blok 3 - Metodická podpora a dobrovolné nástroje:
m) Využít metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programu předcházení vzniku odpadů pro
ČR za účelem sledování a posouzení pokroku Programu PVO JMK, jehož bylo dosaženo.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, m)
n) Využít metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin a odbornou
studii toku těchto odpadů za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování
účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, g, m)
o) Využít metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci domácího a komunitního
kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu snižování produkce biologicky
rozložitelných odpadů.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, h, m)
p) Využít metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení produkce textilu a oděvů a toku
obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu,
získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, h, m)
q) Využít odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek a materiálů ve stavebnictví s
ohledem na snižování nebezpečných látek ve stavebním a demoličním odpadu a navrhnout jejich
adekvátní náhrady bez omezení vlastností stavebních a konstrukčních materiálů a prvků.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, i, k, m)
r)

Využít odbornou studii o možnostech používání jednotlivých materiálových a konstrukčních celků
demolovaných staveb k původnímu nebo jinému účelu při zachování funkčnosti materiálu.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, i, k, m)

s) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem
předcházení vzniku odpadů.
(Strategie: propagační, informační, regulační; naplnění cílů: a, b, c, e, g, h, i, j)
t)

Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro podniky. Zajistit
dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti
Programu předcházení vzniku odpadů.
(Strategie: propagační, informační, regulační; naplnění cílů: a, b, c, e, g, h, i, j)
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u) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů
při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, například zohledňovat požadavky na environmentální
systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování znovupoužitelných
obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů
splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů
(environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); zohledňovat a
upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných surovin“
bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou.
(Strategie: propagační, regulační; naplnění cílů: a, b, c, d, e, i)
Blok 4 - Výzkum, experimentální vývoj a inovace:
v) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti využívání „druhotných
surovin“ ve výrobních procesech, zavádění nízkoodpadových technologií a technologií šetřící
vstupní primární suroviny a v oblasti předcházení vzniku odpadů včetně zohlednění ekodesignu a
hodnocení životního cyklu.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: a, c, d, k)
w) Podporovat zakotvení a realizaci problematiky předcházení vzniku potravinových odpadů v
resortních výzkumech a výzkumných programech. Podpora programů výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů z potravin.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: a, d, g, k)
x) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku
odpadů s cílem prodlužovat životnost výrobků, snižovat množství nebezpečných látek v nich
obsažených v návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností (obaly, elektrozařízení,
baterie a akumulátory, automobily) a snižování spotřeby materiálů při výrobě.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: a, d, h, i, k)
y) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné výstavby a
rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a
předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: a, d, i, k)
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1.5. VZTAH POH JMK K JINÝM KONCEPCÍM
1.5.1. Relevantní evropské strategie
U požadavků týkajících se souladu koncepce POH JMK s jinými koncepcemi na mezinárodní úrovni byla
část týkající se mezinárodních koncepcí redukována. K volbě tohoto řešení bylo přistoupeno z toho
důvodu, že POH JMK úzce váže na POH ČR, tak, jak je to ostatně stanoveno i obecně závazným
právním předpisem. Proto se POH JMK nemůže při volbě svých zejména strategických a hlavních cílů
odchylovat od koncepce POH ČR, která byla posouzena ve všech aspektech i ve vztahu
k mezinárodním a národním koncepcím.
POH JMK byl zpracován tak, že priority, zásady, opatření i cíle POH JMK jsou v souladu s relevantními
evropskými strategiemi v oblasti odpadového hospodářství. Jednalo se zejména o dokumenty
Evropské komise a parlamentu:
•
•
•
•

•

•
•

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie
Evropa 2020 – COM(2011) 21 final;
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU o všeobecném akčním programu
Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ - 7.
Akční plán pro životní prostředí;
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů – Směrem k oběhovému hospodářství: Program nulového odpadu
pro Evropu - COM(2014) 398 final;
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/98/ES
o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o
skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice
2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice
2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - COM(2014) 397 final;
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-post evaluation of Five Waste Stream
Directives Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council reviewing the targets in Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on
packaging and packaging waste, and 1999/31/EC on the landfill of waste, amending Directives
2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste
batteries and accumulators, and 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment;
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů – Příležitosti k účinnému využívání zdrojů ve stavebním sektoru –
COM(2014) 445 final;
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů – Iniciativa zeleného zaměstnávání - COM(2014) 446 final;

Při zpracování POH JMK se vycházelo z toho, že POH JMK bude platný v době, kdy již EU bude mít
novou rámcovou politiku nakládání s odpady (Cirkular economy package - CEP), novou rámcovou
směrnici o odpadech a ČR bude mít nový zákon o odpadech. Proto se v Závazné i Směrné části POH
JMK, prioritách, strategických a hlavních cílech a navazujících opatření klade zvýšený důraz na
využívání odpadů jako surovin a to především formou recyklace hlavních toků odpadů (např. KO, SDO
apod.) a jsou reflektovány schválené evropské i české politiky v OH a s předstihem reagováno na
tento vývoj v oběhovém hospodářství.
Závazná a směrná část POH JMK, včetně strategických cílů POH JMK směřují k naplňování „Plánu pro
Evropu účinněji využívající zdroje“, ze dne 20. září 2011, kde se zohledňuje cíl „Energetické využití
odpadů je omezeno pouze na nerecyklovatelné suroviny, skládkování je virtuálně eliminováno a
vysoká kvalita recyklace je zajištěna.“ a Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o
Evropě účinněji využívající zdroje č. 2011/2068 (INI).

39

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015

verze 2

1.5.2. Relevantní národní koncepce
U požadavků týkajících se souladu koncepce POH JMK s jinými koncepcemi na národní úrovni byla část
týkající se národních koncepcí redukována. K volbě tohoto řešení bylo přistoupeno z toho důvodu, že
POH JMK úzce váže na POH ČR, tak, jak je to ostatně stanoveno i obecně závazným právním
předpisem. Proto se POH JMK nemůže při volbě svých zejména strategických a hlavních cílů
odchylovat od koncepce POH ČR, která byla posouzena ve všech aspektech i ve vztahu
k mezinárodním a národním koncepcím.
Plán odpadového hospodářství JMK, zejména jeho Závazná a Směrná část byl vypracován v souladu
s výše uvedenými relevantními národními koncepcemi ČR, tj. Aktualizace Státní politiky životního
prostředí ČR 2012 – 2020; Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR; Aktualizace Státního
programu ochrany přírody a krajiny ČR; Strategický rámec udržitelného rozvoje; Strategie regionálního
rozvoje ČR na období 2014 – 2020; Národní program snižování emisí ČR; Strategie ochrany
klimatického systému Země v ČR; Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Zdraví 2020 a Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro
všechny v 21. Století; Program předcházení vzniku odpadů, Plán odpadového hospodářství ČR; Státní
energetickou koncepci; Surovinová politiku v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a Politika
druhotných surovin.
Každá národní koncepce byla analyzována, jak se odráží v Závazné, případně Směrná části POH JMK a
ty pak byly zesouladěny s touto národní koncepcí.
Závazná a směrná 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“.

1.5.3. Koncepce Jihomoravského kraje
Při zpracování POH JMK, zejména jeho Závazné a Směrné části, byly využity a zohledněny následující
dokumenty a koncepce JMK, které byly do nich relevantně zapracovány :
•

Program rozvoje Jihomoravského kraje;

•

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020;

•

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020;

•

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na léta 20112020;

•

Vyhodnocení Plnění plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje za jednotlivé roky
2009-2013;

•

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, schválený dne 17. 6. 2004 na 26. zasedání
Zastupitelstva JMK - usnesení č. 1095/04/Z 26 (závazná část POH JMK byla vyhlášena vyhláškou
JMK viz Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, částka č. 16, vyhláška č. 309/2004,
kterou se vyhlašuje závazná část POH JMK);

•

Aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje;

•

Aktualizovaná Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje – 2008.

•

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2013

•

Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje

V rámci koncepcí na území Jihomoravského kraje je vztah k jiným relevantním koncepcím následující:
Jihomoravský kraj má zpracováno více než dvacet tematických krajských koncepcí. Jde o dokumenty
různé doby vzniku, délky platnosti, míry obecnosti i celkového pojetí. Jsou důležitým vstupem pro
identifikaci jednotlivých aktivit naplňovaných v programu rozvoje. Dokumentem propojujícím
zpracované koncepce v kontextu aktuální situace je Program rozvoje Jihomoravského kraje.
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Kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry se v přímé návaznosti
nepředpokládá, a to zejména z toho důvodu, že zpracování POH JMK bylo koordinováno s požadavky
provázanosti relevantních výstupů a závěrů výše uvedených dotčených koncepcí.
POH JMK jakožto koncepce vytváří předpoklady pro správnou funkci odpadového hospodářství kraje
v návaznosti na požadavky POH ČR v jeho aktuální podobě. Příslušné konkrétní záměry, které
vyplynou z uplatnění závazné části POH, budou podrobeny příslušným řízením podle obecně
závazných předpisů v závislosti na charakteru záměru (proces posuzování vlivů na životní prostředí,
řízení podle stavebního zákona). V rámci těchto řízení bude rovněž posuzována vazba na jiné záměry
a způsob využití dotčeného území.
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2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ
KONCEPCE
2.1. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
2.1.1. Vymezení dotčeného území
Koncepce - Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje má působnost na území
Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj leží v jihovýchodní části České republiky, sousedí na
východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. V rámci ČR jsou jeho sousedy kraje Jihočeský,
Vysočina, Pardubický, Olomoucký a Zlínský. Svoji rozlohou (cca 7 195 km2) se Jihomoravský kraj řadí
v ČR na čtvrté místo.
Obrázek 1: Geografická mapa Jihomoravského kraje

2.1.2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být
koncepcí ovlivněny
Dotčeným vyšším územním samosprávným celkem je Jihomoravský kraj. V jeho rámci se pak jedná o
všechny územní samosprávné celky.
Jihomoravský kraj je tvořen 7 okresy (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a
Znojmo). Má 673 obcí. Které jsou rozděleny do 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(ORP). Současná podoba území kraje je dána zákonem č. 387/2004 Sb. o změně hranic krajů, podle
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něhož od 1. 1. 2005 přešlo do Jihomoravského kraje celkem 25 obcí z kraje Vysočina, všechny do
okresu Brno-venkov.. Vnitřní hranice mezi okresy kraje byly upraveny na základě vyhlášky č. 513/2006
Sb., kterou se měnila vyhláška č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů České republiky. Bylo
sesouladěno území okresů s územím správních obvodů obcí s rozšířenou působností, od 1. 1. 2007 tak
došlo ke změně okresu u 26 obcí.
Tabulka 2: Správní obvody obcí s rozšířenou působností na území Jihomoravského kraje
k 31.12.2013. Zdroj: ČSÚ
Počet obcí
Počet
Rozloha v
obyvatel
Kód ORP
Obec s rozšířenou působností
z toho
km2
celkem
celkem
měst
6201
Blansko
56 270
351
43
3
6202
Boskovice
51 476
511
73
5
6203
Brno
377 508
230
1
1
6204
Břeclav
59 682
439
18
5
6205
Bučovice
15 970
171
20
1
6206
Hodonín
61 307
286
18
2
6207
Hustopeče
35 536
355
28
3
6208
Ivančice
23 993
172
17
3
6209
Kuřim
22 198
77
10
1
6210
Kyjov
55 790
470
42
4
6211
Mikulov
19 760
244
17
1
6212
Moravský Krumlov
22 212
348
33
2
6213
Pohořelice
13 589
195
13
1
6214
Rosice
25 092
174
24
2
6215
Slavkov u Brna
22 267
158
18
1
6216
Šlapanice
64 446
343
40
2
6217
Tišnov
29 996
223
59
1
6218
Veselí nad Moravou
38 645
343
22
2
6219
Vyškov
51 804
547
42
3
6220
Znojmo
91 122
1 242
111
2
6221
Židlochovice
31 415
194
24
2
Celkem JMK
1 170 078
7 195
673
47
Kraj zahrnuje celkem 673 obcí, z toho 47 obcí má status města. V současné době je v kraji 34 obcí s
pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně) a z nich 21 obcí s rozšířenou působností (obce III.
stupně).
Na území Jihomoravského kraje bylo na konci roku 2013 celkem 49 měst, 40 městysů, 583 obcí a 1
vojenský újezd. K 31. 12. 2013 zde žilo 1 170 078 obyvatel. V rozdělení 673 obcí do velikostních
skupin podle počtu obyvatel je na jedné straně Brno jako zástupce největší velikostní skupiny a 5
okresních měst ve velikostní skupině 20 až 50 tisíc obyvatel. Na druhém pólu je 112 obcí, v nichž žije v
každé méně než 200 obyvatel. Ovšem největší počet obcí Jihomoravského kraje se nachází ve
velikostní skupině 200 až 499 obyvatel. Celkem 189 obcí tvořilo 28,1 % celku, žilo zde však pouze
5,4 % z počtu obyvatel kraje. Zajímavé jsou právě obě krajní skupiny velikostního rozpětí obcí. V Brně
žila téměř třetina obyvatel kraje, naproti tomu v nejmenších obcích, i když jejich počet byl třetí
nejvyšší, žilo pouze 1,2 % obyvatel kraje.
Správní členění kraje je znázorněno na následujícím obrázku.
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Obrázek 2: Sídelní struktura Jihomoravského kraje

2.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V JIHOMORAVSKÉM KRAJ
2.2.1. Charakteristika území
Rozlohou 7 195 km2 se Jihomoravský kraj řadí na čtvrté místo v ČR. Nejvyšší nadmořskou výšku
dosahuje území kraje v okrese Hodonín na trojmezí se Zlínským krajem a Slovenskem v blízkosti kóty
Durda (842 m n. m). Nejjižněji položenou obcí JMK je Lanžhot, na jehož katastru se nachází také
nejníže položený bod kraje - soutok řek Moravy a Dyje (150 m n. m.).
Reliéf kraje je mírně zvlněný, tvoří jej nížiny i vysočiny. Z vysočin se na území kraje rozkládá nebo z
jiných krajů zasahuje Českomoravská vysočina, Bílé Karpaty, Chřiby, Drahanská vysočina, Pálava,
Ždánický les atd. Z nížin jsou to hlavně Dyjsko-Svratecký úval a Dolnomoravský úval.
V kraji se nachází jeden ze čtyř našich národních parků a to Národní park (NP) Podyjí (62 km2) a dále
významné chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava (83 km2), Bílé Karpaty (178 km2 v rámci JMK) a
Moravský kras (94 km2). Kromě toho se zde nachází nebo sem zasahuje 342 maloplošných zvláště
chráněných území reprezentovaných mimo jiné řadou národních přírodních rezervací a národních
přírodních památek , např. NPR Lednické rybníky, které jsou stejně jako národní parky nebo chráněné
krajinné oblasti sídlem vzácných rostlin a živočichů. CHKO Pálava a Bílé Karpaty jsou zařazeny do
světové sítě biosférických rezervací UNESCO.
Životní prostředí v kraji je relativně stabilizované, nicméně existuje řada dílčích problémů, zejména
v oblasti půdních erozí (jižní část kraje), výskyt extrémních druhů počasí (povodně, sucho), čištění
odpadních vod ve venkovských oblastech, znečištění vodních toků, druhá nejvyšší produkce odpadů
mezi kraji ČR (po Praze), staré ekologické zátěže.
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2.2.2. Ovzduší
2.2.2.1. Klimatické údaje
Severozápadní, západní a jihozápadní část Jihomoravského kraje (Českomoravská a Brněnská
vrchovina) spadají do mírně teplé klimatické oblasti. Centrální, jižní a jihovýchodní část mají podmínky
teplé oblasti. Průměrná roční teplota kolísá mezi 8,5 až 9,5 °C, průměrná měsíční teplota nejteplejšího
měsíce roku (července) se pohybuje v mezích od 18,5 do 19,5 °C, nejstudenějšího pak (ledna) od -2,5
do -2,0 °C. Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 450 - 500 mm.
Centrální a jihovýchodní část města Brno se nachází v teplé klimatické oblasti, severozápadní pak
spadá do oblasti s mírně teplým klimatem. Průměrná roční teplota kolísá mezi 8,5 až 9,0 °C, průměrná
měsíční teplota nejteplejšího měsíce roku (července) se pohybuje v mezích od 18,5 do 19,0 °C,
nejstudenějšího pak (ledna) od -2,5 do -2,0 °C. Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 450 - 500
mm.
V posledních dekádách se objevují klimatické výkyvy v návaznosti na probíhající klimatické změny.

2.2.2.2. Znečištění ovzduší
Hodnocení stávajícího znečištění ovzduší vychází z posledních dostupných komplexních materiálů
zpracovaných pro Jihomoravský kraj, dokumentu „Vyhodnocení imisního zatížení na území
Jihomoravského kraje“ v návaznosti na nový zákon č. 201/2012 Sb., o ovzduší“ zpracovaného v r oce
2013 jako podklad pro územně plánovací podklady JMK a dále z Generální rozptylové studie
Jihomoravského kraje 2016. Závěry z této rozptylové studie umožňují plasticky postihnout trendy
znečištění ovzduší zohledňující všechna specifika území a rozložení jednotlivých kategorií emisních
zdrojů v době platnosti předkládaného POH JMK.
Průměrné roční koncentrace benzenu:
S rostoucí intenzitou automobilové dopravy roste význam sledování znečištění ovzduší aromatickými
uhlovodíky. Rozhodujícím zdrojem atmosférických emisí aromatických uhlovodíků – zejména benzenu
a jeho alkyl derivátů – jsou především výfukové plyny benzinových motorových vozidel. Dalším
významným zdrojem emisí těchto uhlovodíků jsou ztráty vypařováním při manipulaci, skladování a
distribuci benzinů. Emise z mobilních zdrojů představuje cca 85 % celkových emisí aromatických
uhlovodíků, přičemž převládající část připadá na emise z výfukových plynů. Odhaduje se, že
zbývajících 15 % emisí pochází ze stacionárních zdrojů emisí, přičemž rozhodující podíl připadá na
procesy produkující aromatické uhlovodíky a procesy, kde se tyto sloučeniny používají k výrobě dalších
chemikálií.
Rekapitulace relevantních imisních limitů pro škodlivinu benzen:
Průměrná roční koncentrace 5 g/m3.
Plocha [km2] s hodnotami nad imisní limit 5 μg/m3: 0
Pro znečišťující látku benzen je dominantním zdrojem znečištění ovzduší doprava. Vypočtené hodnoty
imisního zatížení se v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 0,83 až 4,36 μg/m3. Překročení dolní
meze pro posuzování bylo vypočteno v 2477 referenčních bodech umístěných v blízkosti hlavních
komunikací (jmenovitě dopravních tepen města Brna a dálnice D1). Překročení horní meze pro
posuzování bylo vypočteno v 7 referenčních bodech. Nejvyšší podíl na imisním zatížení má doprava v
Jihomoravském kraji. Vypočtené hodnoty imisního zatížení v lokalitě nepřesáhly stanovené imisní limity
I když je vypočtené imisní zatížení na území Jihomoravského kraje pod úrovní platných imisních limitů,
může dojít, vlivem aktuální dopravní situace, k jeho překročení zejména v okolí dálnice D1 a
především centrální části Brna. Příčinou může být současný vývoj nárůstu dopravy spolu se sníženou
propustností některých klíčových dopravních uzlů, popřípadě vznik mimořádných událostí (havárií) a
následných kolon zejména na dálnicích.
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Obrázek 3: Mapa vypočtených průměrných ročních koncentrací benzenu

Průměrná roční koncentrace BaP:
Příčinou vnosu benzo(a)pyrenu do ovzduší, stejně jako ostatních polyaromatických uhlovodíků (PAH),
jejichž je benzo(a)pyren hlavním představitelem, je jednak nedokonalé spalovaní fosilních paliv jak ve
stacionárních, tak i mobilních zdrojích, ale také některé technologie jako výroba koksu a železa. Ze
stacionárních zdrojů jsou to především domácí topeniště (spalování uhlí). Z mobilních zdrojů jsou to
zejména vznětové motory spalující naftu. Přírodní hladina pozadí benzo(a)pyrenu může být s výjimkou
výskytu lesních požárů téměř nulová.
Rekapitulace relevantních imisních limitů pro škodlivinu BaP:
Průměrná roční koncentrace 1 ng/m3
Plocha [km2] s hodnotami nad imisní limit 1 ng/m3: 10.47
Vypočtené hodnoty imisního zatížení se na území Jihomoravského kraje pohybují v rozmezí 0,01 až
8,9 ng/m3. Dolní mez pro posuzování je překročena v 39 511 referenčních bodech (cca 1/4), horní
mez je překročena v 20 412 referenčních bodech. Jak plyne z grafického vyjádření nejvyšší imisní
zatížení znečišťující látkou benzo(a)pyren je v okolí dálnice D1, pak v centrální části Brna a ve větších
městech s významnou tranzitní dopravou. Obecně platí, že lze předpokládat imisní zátěž větší než
limitní u zastavěné části jakékoli obce, která není plynofikována a jsou zde spalována tuhá paliva,
nebo je zde významná automobilová doprava.
Podíl dopravy na imisním zatížení znečišťující látkou benzo(a)pyren v Jihomoravském kraji dosahuje
místy až 99% imisního zatížení BaP.
Podobně jako u všech znečišťujících látek, jejichž hlavním zdrojem je doprava a spalování fosilních
paliv na místo plynu, lze předpokládat nárůst imisního zatížení znečišťující látkou benzo(a)pyren
úměrně zvyšování intenzity dopravy a spotřeby paliv na území Jihomoravského kraje.
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Obrázek 4: Mapa vypočtených průměrných ročních koncentrací BaP

Průměrná roční koncentrace NO2:
Při sledování a hodnocení kvality venkovního ovzduší se pod termínem oxidy dusíku NOx rozumí směs
oxidu dusnatého NO a oxidu dusičitého NO2. Imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro NO2,
limit pro ochranu ekosystémů a vegetace je stanoven pro NOx.
Více než 90 % z celkových oxidů dusíku ve venkovním ovzduší je emitováno ve formě NO. NO2 vzniká
relativně rychle reakcí NO s přízemním ozonem nebo s radikály typu HO2, popř. RO2. Řadou
chemických reakcí se část NOx přemění na HNO3/NO3-, které jsou z atmosféry odstraňovány
atmosférickou depozicí (jak suchou, tak mokrou). Pozornost je věnována NO2 z důvodu jeho
negativního vlivu na lidské zdraví. Hraje také klíčovou roli při tvorbě fotochemických oxidantů.
V Evropě vznikají emise NOx převážně z antropogenních spalovacích procesů, kde NO vzniká reakcí
mezi dusíkem a kyslíkem ve spalovaném vzduchu a částečně i oxidací dusíku z paliva. Hlavní
antropogenní zdroje představuje především silniční doprava (významný podíl má ovšem i doprava
letecká a vodní) a dále spalovací procesy ve stacionárních zdrojích. Méně než 10 % celkových emisí
NOx vzniká ze spalování přímo ve formě NO2.Pro škodlivinu NO2 je stanovený následující imisní limit:
Rekapitulace relevantních imisních limitů pro škodlivinu NO2:
Průměrná roční koncentrace 40 μg/m3
Plocha [km2] s hodnotami nad imisní limit 40 μg/m3: 1,26
Základním a zásadním zdrojem imisního zatížení touto škodlivinou je automobilová doprava a to
především po dálnicích a rychlostních komunikacích, po kterých jezdí nejvíce automobilů a výrazným
podílem TNV. Stacionární zdroje znečišťování pro tuto škodlivinu nepředstavují výrazný problém.
Z hlediska průměrných ročních koncentrací dochází k překračování platných imisních limitů pro tuto
škodlivinu na 790 referenčních bodech v Jihomoravském kraji. Jedná se o lokality především v
centrální části Brna na výjezdu hlavních silničních tahů směr Bratislava a Vídeň a v blízkosti dálnice D1.
V jiných referenčních bodech než výše uvedených, nedochází k překračování platného imisního limitu.
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Dolní mez pro posuzování je překročena v 25 811 referenčních bodech a horní mez pak v 5383
referenčních bodech.
Obrázek 5: Mapa vypočtených průměrných ročních koncentrací pro NO2

Maximální hodinové koncentrace NO2
Rekapitulace relevantních imisních limitů pro škodlivinu NO2:
Maximální hodinová koncentrace 200 μg/m3
Plocha [km2] s hodnotami nad imisní limit 200 μg/m3: 5,98
Pokud budeme uvažovat pouze limitní hodnotu 200 μg/m3, pak na všech významnějších komunikacích
(dálniční tahy a rychlostní komunikace) lze očekávat překračování této hodnoty. Dolní mez pro
posuzování maximálních hodinových koncentrací NO2 je překročena v 58 318 referenčních bodech a
horní mez pak v 12 655 referenčních bodech. Pokud ale budeme uvažovat imisní limit 200 μg/m3
včetně 18 hodinové tolerance překročení imisního limitu za rok, pak lze přepokládat, že imisní limit
nebude překročen vůbec, obdobně jako na měřících stanicích v České republice.
Vypočtené koncentrace lze považovat celkově za podlimitní a spíš je vnímat jako potencionální riziko
pro případ, že dojde k výraznému nárůstu automobilové dopravy.
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Obrázek 6: Mapa vypočtených maximálních hodinových koncentrací pro NO2

Průměrné roční koncentrace PM10:
Částice obsažené ve vzduchu lze rozdělit na primární a sekundární. Primární částice jsou emitovány
přímo do atmosféry, ať již z přírodních nebo z antropogenních zdrojů. Sekundární částice jsou
převážně antropogenního původu a vznikají oxidací a následnými reakcemi plynných sloučenin v
atmosféře. Stejně jako v celé Evropě i v ČR tvoří většinu emise z antropogenní činnosti. Mezi hlavní
antropogenní zdroje lze řadit dopravu, elektrárny, spalovací zdroje (průmyslové i domácí), fugitivní
emise z průmyslu, nakládání/vykládání zboží, báňskou činnost a stavební práce. Z důvodu různorodosti
emisních zdrojů mají suspendované částice různé chemické složení a různou velikost. Suspendované
částice PM10 vykazují významné zdravotní důsledky, které se projevují již při velmi nízkých koncentrací
bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. V poslední době se ukazuje, že nejzávažnější
zdravotní dopady (včetně zvýšené úmrtnosti) mají částice frakce PM2,5, popř. PM1, které se při
vdechnutí dostávají do spodních částí dýchací soustavy.
Rekapitulace relevantních imisních limitů pro škodlivinu PM10:
Průměrná roční koncentrace 40 μg/m3
Plocha [km2] s hodnotami nad imisní limit 40 μg/m3: 0,01
Pro průměrné roční koncentrace lze konstatovat, že model potvrdil překračování platných imisních
limitů pro některé části Jihomoravského kraje, především v oblastech větších míst a dopravě
významných komunikacích. Celkově bylo vypočteno překračování průměrné roční koncentrace pro tuto
škodlivinu ve 12 referenčních bodech. Překročení dolní meze pro posuzování bylo vypočteno v 16 071
referenčních bodech, překročení horní meze pro posuzováni pak v 588 referenčních bodech. Doprava
se podílí na imisním zatížení Jihomoravského kraje je průměrně na úrovni 66%, pokud budeme
uvažovat resuspenzi vlivem automobilové dopravy, pak její podíl bude do 67,5 %. Malé zdroje se na
imisním zatížení podílejí od 27 do 33 % a vyjmenované stacionární zdroje od 0,1 do 2,12 %.
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Obrázek 7: Mapa vypočtených průměrných ročních koncentrací PM10

Nejvyšší denní koncentrace PM10:
Rekapitulace relevantních imisních limitů pro škodlivinu PM10:
Průměrná roční koncentrace 50 μg/m3, s povolenou dobou překračování na úrovni 35 dnů za rok
Plocha [km2] s hodnotami nad imisní limit 50 μg/m3 a 35 dny za rok: 8,1
Znečišťující látka TZL (jako PM10) překračuje imisní limit pro denní průměrnou koncentraci (50 μg/m3)
v téměř všech referenčních bodech (137 371). Při uvažovaní povolené doby překročení imisního limitu
danou přílohou č.1 k zákonu 201/2012 Sb., která je na úrovni 35 dnů za rok, tak k překračování bude
docházet ve 6010 referenčních bodech, a to především v centrální části Brna, podél dálnice D1 a D2.
Tedy zásadní vliv na imisní zatížení touto škodlivinou má resuspenze vlivem automobilové dopravy.
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Obrázek 9: Mapa vypočtených četností překročení IL 50 μg/m3 nejvyšší denní
koncentrace PM10
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Průměrné roční koncentrace PM2,5:
Rekapitulace relevantních imisních limitů pro škodlivinu PM2,5:
Průměrná roční koncentrace 25 μg/m3
Plocha [km2] s hodnotami nad imisní limit 25 μg/m3: 0,28
Z hlediska průměrných ročních koncentrací by docházelo k překračování platných imisních limitů pro
tuto škodlivinu na 225 referenčních bodech v Jihomoravském kraji. Jedná se o lokality především v
centrální části Brna a v blízkosti významných dopravných tepen. Zásadní podíl na této skutečnosti má
resuspenze vlivem automobilové dopravy a malých spalovacích zdrojů.
Dolní mez pro posuzování je překročena ve všech referenčních bodech na území JMK. Horní mez je
pak překračována v 13 202 referenčních bodech.
Obrázek 9: Mapa vypočtených průměrných ročních koncentrací PM2,5

Celková charakteristika stavu ovzduší v Jihomoravském kraji:
Je jednoznačné, že nejvíce zatíženým územím Jihomoravského kraje je město Brno. Tím i zůstane do
vyřešení zásadních dopravních staveb, které odvedou automobilovou dopravu mimo město na
periferii.Z pohledu kvality ovzduší v obytných oblastech je využití dálnic a rychlostních komunikací
přínosné, neboť jsou budovány, pokud je to možné, v dostatečné odstupové vzdálenosti od
zastavěných oblastí, anebo jsou u nich zavedena opatření pro snížení negativní zátěže na
obyvatelstvo. Bez vymístění průjezdní automobilové dopravy mimo Brno nelze očekávat významné
snížení imisního zatížení.
Ostatní lokality mimo Brno a jeho blízké okolí nebývají zatíženy nadlimitně, pokud nedojde k
dlouhodobým inversním stavům jako v letech 2005 a 2006. Toto tvrzení neplatí pro škodlivinu B(a)P,
kde dochází k překročení imisních limitů ve všech městech s významnou automobilovou dopravou a
nebo tam, kde významně dochází ke spalování fosilních paliv.
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Dalším problémem Jihomoravského kraje z hlediska ovzduší je jednoznačně půdní eroze. Větrná eroze
se podílí na regionálních pozaďových koncentracích částic v ovzduší, a to zejména hrubší frakci PM10.
Z hlediska Jihomoravského kraje je její vliv nejlépe pozorovatelný na venkovských lokalitách.
Stacionární vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší se na imisním zatížení Jihomoravského kraje
podílejí minimálně. Výjimku tvoří fugitivní emise ze sléváren, kamenolomů a emise ze zpracování
odpadů ze stavební suti. Dále pak resuspenzi tuhých znečišťujících látek ze skládek sypkých materiálů.
Těmto typům zdrojů je potřeba věnovat větší pozornost než doposud, protože lokálně mohou být
významným zdrojem imisního zatížení především tuhými znečišťujícími látkami a dále pak odvozenými
znečišťujícími látkami jako jsou PM10 a PM2,5.
Obrázek 10: Imisní znečištění životního prostředí JMK

2.2.3. Voda
Území Jihomoravského kraje patří do úmoří Černého moře. Hustota říční sítě zde činí 0,81 km/km2 a
přibližně odpovídá průměru ČR. Nejvýznamnějším recipientem kraje je řeka Dyje s levostrannými
přítoky Svratkou a Jihlavou, vyústěnými do střední nádrže vodního díla Nové Mlýny. Téměř celý
Jihomoravský kraj spadá do povodí Dyje, území kraje však představuje 45 % povodí Dyje (včetně
části povodí mimo ČR). Do povodí řeky Moravy patří pouze 3 východní okrajové části kraje, především
část jižně od Veselí nad Moravou, kde Morava přijímá na státní hranici pravostranný přítok Dyji.
Podle vyhlášky č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 470/2001 Sb.,
kterou se stanoví seznam významných vodních toků, je na území Jihomoravského kraje celkem 63
toků této kategorie. Pro správce těchto toků jsou stanoveny jejich povinnosti při provozu a údržbě
koryt toků a vodních děl včetně nakládání s vodami.
Cca 50 % vodních toků je v kraji upraveno. Vedle úprav nezbytných pro usměrnění vodního režimu na
tocích v horních částech povodí (31 % délky upravených toků bylo provedeno jako hrazení bystřin)
docházelo v minulých letech i k negativním antropogenním změnám jako zkrácení a zkapacitnění
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významných vodních toků (68 % upravených toků představuje stabilizaci koryt toků na ochranu proti
erozi). Na rozsáhlých plochách bylo provedeno odvodnění a meliorační úpravy drobných vodních toků.
Nepříznivé změny vodního režimu v krajině způsobují rozkolísání povrchového odtoku, změny
splaveninového režimu, zrychlení odtoku velkých vod, zmenšení zásob podzemní vody, snížení
samočisticí schopnosti toků a snížení migrace vodních živočichů.
Ochrana vod jako složky životního prostředí
K vyhodnocení ovlivnění vodního režimu na území Jihomoravského kraje byl zvolen jako souhrnný
hodnotící ukazatel rizikovost vodních útvarů z hlediska jejich chemického a ekologického stavu. U
povrchových vod byly pro specifikaci chemického stavu vybrány relevantní znečišťující látky,
hodnocené standardním monitorováním. Pro vyhodnocení ekologického stavu byly použity biotické
ukazatele podle přílohy V. Rámcové směrnice o vodě, protože pro biotické složky (fytoplankton,
fytobentos, makrofyty a ryby) není k dispozici dostatek dat. Hodnocení rizikovosti vodních útvarů bylo
provedeno jednak přímo podle dat z monitoringu, jednak nepřímým hodnocením (v útvarech byl
hodnocen významný zdroj bodového nebo plošného znečištění). Kombinace obou hodnocení byla
provedena pro BSK5 a celkový fosfor. Ve výsledku byly útvary povrchových vod zařazeny do tříd
nerizikové, potenciálně rizikové a rizikové.
Vyhodnocení rizikovosti podzemních vod bylo provedeno z hlediska kvantitativního stavu (vztah
odběrů k základnímu odtoku z vodního útvaru) a z hlediska chemického stavu (vstup látek z plošných
zdrojů ze zemědělství – dusík, pesticidy, atrazin, dopady bodových zdrojů znečištění – staré zátěže).
Výsledkem je zařazení útvarů podzemních vod do dvou tříd, nerizikové a rizikové. Vodní útvary
vymezené jako rizikové jsou ty, které pravděpodobně nedosáhnou dobrého stavu do r. 2015, pokud
nebudou přijata příslušná opatření.
V oblasti povodí Moravy bylo ze 181 vodních útvarů povrchových vod tekoucích vyhodnoceno jako
rizikové 79 útvarů. Na území kraje jsou tyto rizikové útvary v části oblasti povodí Moravy jižně od
Vyškova a v oblasti mezi Veselím nad Moravou a Hodonínem. Do Jihomoravského kraje spadá pouze
10,3 % plochy oblasti povodí Moravy. Z celkového počtu 100 rizikových „pracovních jednotek“ útvarů
podzemních vod v oblasti povodí Moravy není žádný na území kraje.
V oblasti povodí Dyje bylo v povrchových vodách tekoucích ze 117 vodních útvarů vyhodnoceno 95
rizikových, 19 potenciálně rizikových a pouze 3 nerizikové. Z 13 vodních útvarů vod stojatých bylo 7
rizikových, 5 potenciálně rizikových a 1 nerizikový. Z celkové plochy území oblasti povodí Dyje (tj. části
povodí na území ČR) spadá do Jihomoravského kraje cca 6,2 tis. km2, což je 55 % plochy.
Celkové hodnocení útvarů povrchových vod v oblasti povodí Dyje podle ekologického a chemického
stavu včetně dopadů opatření na stav vod je nepříznivé: vyhovující útvary jsou 2, potenciálně
vyhovujících je 26 a nevyhovujících 102. Výsledek hodnocení ovlivňuje použitá metodika, především
to, že pro zařazení do nevyhovujících vodních útvarů postačí pouze jediná nevyhovující složka z řady
posuzovaných ukazatelů a údajů. Některá z opatření mají přitom dlouhodobou účinnost, která se
projeví až později než byl vyhodnocovaný horizont r. 2015.
Celkové hodnocení útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního a chemického stavu zařadilo 4
útvary jako vyhovující, 5 potenciálně vyhovující a 15 nevyhovujících (ty ovšem představují 71 %
plochy území oblasti povodí Dyje). I zde je zařazení ovlivněno obdobně jako u vod povrchových.
Stav povrchových a podzemních vod
Jakost povrchové vody v tocích se v JMK v posledním období výrazně zlepšila. Při porovnání jakosti
vod v tocích v letech 1991 – 1992 s jakostí 2007 – 2008 (hodnocení podle ČSN 757221, základní
klasifikace do tříd I. – V.) je zřejmý významný posun z V. a IV. třídy u Jihlavy, Oslavy, Svratky pod
Brnem, Dyje, Moravy a Kyjovky do nižších tříd. K obdobnému příznivému vývoji došlo i na horních
úsecích hlavních toků v sousedních krajích, které k jakosti vod v Jihomoravském kraji přispívají.
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Obrázek 11: Znečištění vody ve vodních tocích v letech 2007 - 2008

Podrobné hodnocení znečištění podle uvedené ČSN bylo provedeno na profilech státní sítě sledování
jakosti povrchových vod. Celkem byly sledovány 4 skupiny ukazatelů (nejčastěji obecné, fyzikální a
chemické ukazatele) v 5 třídách jakosti (neznečištěná až velmi znečištěná voda). Významné vodní toky
v Jihomoravském kraji mají své nejméně znečištěné horní úseky toků mimo území kraje. K více
znečištěným patří málo vodné toky, protékající průmyslovými aglomeracemi, jako je dolní tok Svratky
(vysoký celkový fosfor, halogenované organické sloučeniny, olovo, suma polychromovaných bifenylů –
v profilu Židlochovice jsou v bentických organismech opakovaně naměřeny nejvyšší hodnoty v ČR).
Převážně do III. – IV. třídy čistoty patří Jihlava, Svratka, Svitava a dolní toky Dyje a Moravy, do V.
třídy čistoty patří Rokytná, Trkmanka a Litava.
Též docházelo k eutrofizaci vody ve vodních nádržích vlivem nadbytku minerálních živin, především
sloučenin fosforu a dusíku. Větší problémy se vyskytly jak na vodárenských nádržích (Boskovice) tak
na nádržích nevodárenských (Vranov, Nové Mlýny-střední nádrž, Jevišovice, Brněnská přehrada).
Jakost podzemních vod je sledována ve státní monitorovací síti pramenů (oblast krystalinika a místní
odvodnění křídy) a dále mělkých vrtů v aluviích řek Dyje a Moravy. Aluvia řek jsou antropogenní
činností nejvíce ovlivněny, jde o oblasti snadno zranitelné s rychlým rozšiřováním znečištění.
Nejvýraznějšími původci znečištění jsou dusíkaté látky, chloridy a kovy (především hliník).

2.2.4. Geomorfologie
Na území Jihomoravského kraje se setkávají tři orografické provincie: Česká vysočina, Západní Karpaty
a Panonská provincie. Pro modelaci reliéfu je charakteristický směr jihozápad – severovýchod, ve
kterém jsou řazena pásma vysočin a pahorkatin oddělená pásmy nížin. Jihozápadní část kraje a jeho
celý západní okraj zabírá Českomoravská vysočina, z toho největší část Jevišovická pahorkatina.
Nadmořská výška v Jevišovické pahorkatině přesahuje jen výjimečně 500 m, měkce modelovanou
krajinu přerušují hluboce zaříznutá údolí Dyje, Jevišovky a Rokytné. Největších nadmořských výšek
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dosahuje Českomoravská vrchovina na území Jihomoravského kraje na jeho severozápadním okraji v
Nedvědické vrchovině (Sýkoř – 702 m n. m.).
Boskovická brázda představovaná Oslavanskou brázdou na jihu a Malou Hanou na severu odděluje
Českomoravskou vysočinu od Brněnské vrchoviny – Bobravské vrchoviny na jihozápad a Drahanské
vrchoviny na severovýchod od Brna. Bobravská vrchovina vytváří hřeben s nadmořskými výškami
kolem 450 m, přerušovaný příčnými údolími Jihlavy, Bobravy a Svratky s Brněnskou přehradní nádrží.
Od Drahanské vrchoviny je oddělena sníženinou Řečkovicko-kuřimského prolomu. Západní část
Drahanské vrchoviny – Adamovská vrchovina je složena stejně jako Bobravská vrchovina z hornin
brněnského plutonu. Parovina v tomto prostoru byla rozrušena tektonickými pohyby a činností řeky
Svitavy, která protéká v hlubokém údolí se zaklesnutými meandry. Východní část Drahanské vrchoviny
– Konická vrchovina – je složena z kulmských břidlic a drob a představuje zbytek paroviny zbroušené
obrazí miocénního moře. Nejvyšších nadmořských výšek dosahuje severovýchodně od Boskovic.
Nejvyšší vrchol Skalky (734 m n. m.) leží těsně za hranicí Jihomoravského kraje.
Mezi Adamovskou a Konickou vrchovinou je vklíněn Moravský kras. Je to pás devonských vápenců s
bohatstvím krasových jevů – jeskyní, závrtů, krasových údolí a žlebů. Zřícením jeskynních stropů
vznikla 138 m hluboká propast Macocha. Vodní toky protékající Moravským krasem se ztrácejí na
okraji vápenců v ponorech a vyvěrají opět při hranici nekrasového podloží.
Geomorfologické jednotky České vysočiny jsou od vrchovin a pahorkatin Západních Karpat odděleny
Vněkarpatskými sníženinami – Vyškovskou bránou na severovýchodě a Dyjsko-svrateckým úvalem na
jih od Brna. Je to pásmo úrodných nížin s plochým terénem a mírnými terénními vlnami. Vnější
Karpaty začínají na Západě nízkými hřbety a pahorkatinami při dolní Dyji a Moravě. V oblouku Dyje
vystupují nápadně z okolních sníženin Pavlovské vrchy. Za údolím Dyje se prostírají pásma
Středomoravských Karpat – Kyjovská pahorkatina, Ždánický les a Litenčická pahorkatina. Chřiby
zasahují na území Jihomoravského kraje jen okrajově.
Panonská provincie zabírá jihovýchodní část území, představuje ji Dolnomoravský úval jako
nejsevernější výběžek Vídeňské pánve. Rovina Dyjsko-moravské nivy s nadmořskou výškou 150 – 170
m přechází k severu do mírně zvlněné Dyjsko-moravské pahorkatiny. Na modelaci terénu se výrazně
podílejí váté písky, které na území mezi Brnem a Hodonínem vytvářejí přesypové valy až 13 m vysoké,
uspořádané do směru jihozápad – severovýchod v souladu s převládajícím větrem.
Východně od Dolnomoravského úvalu zasahují na území Jihomoravského kraje Moravsko-slovenské
Karpaty, představované Bílými Karpaty a Vizovickou vrchovinou. V pásmu Bílých Karpat je nejvyšší bod
Jihomoravského kraje – trojmezí Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Slovenska (836 m n. m.).

2.2.5. Geologické poměry
Na území Jihomoravského kraje se stýkají dvě regionálně geologické jednotky prvého řádu – Český
masiv a Karpatská soustava. Rozhraní mezi nimi prochází zhruba po linii Znojmo – Brno – Vyškov.
V Západní části Jihomoravského kraje se nachází horniny východní části Českého masivu. Ty tvoří
převážně moldanubické granulity a hadce. Dále je zde pestrá série moravika skládající se z fylitů,
svorů, rul, kvarcitů a mramorů. Geologicky významné jsou horniny brunovistulika, tj. Brněnského
plutonu a jeho pláště v podloží moravského devonu, karbonu a z části moldanubika. V uvedených
horninách se utvořila hluboká vkleslina označená jako Boskovická brázda, která je vyplněna převážně
karbonskými sedimenty, jako jsou slepence, pískovce, prachovce a jílovce s uhelnými slojemi.
V severní části kraje se nachází horniny devonu Moravského krasu (slepence, arkózové pískovce s
významnými polohami vápenců a také břidlic). Devonské horniny přecházejí do břidlic a drob
moravského kulmu. Ještě severněji zasahují do Jihomoravského kraje horniny Ústecké synklinály
(pískovce, slínovce, spongilitové pískovce) jihovýchodního výběžku České křídové pánve.
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Centrální část Jihomoravského kraje tvoří horniny brunovistulika. V Brněnském masivu jsou to
hlubinné vyvřeliny – granity až diority. Dyjský masiv tvoří žuly, granodiority až diority s odmíšninami
aplitů, pegmatitů a diabasů.
Popsané horniny ukončují tu část Českého masivu, na níž nasedají horniny Karpatské předhlubně
(pískovce, prachovcové jíly a jílovce), vnějšího flyše (slepence, droby, prachovce, pískovce a břidlice) a
sedimenty vídeňské pánve zasahující až do Jihomoravského kraje (slepence, písky, jílovce).
V neogenní výplni Vídeňské pánve se nachází ložiska nafty a přírodního plynu. Kvartérní horniny
reprezentují deluviální hlinitopísčité až hlinito-kamenité usazeniny, místo fluviální až fluviodeluviální
sedimenty a spraše až sprašové hlíny. Spraše převládají v jižní a také v jihovýchodní části
Jihomoravského kraje.

2.2.6. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Zemědělská půda:
Jihomoravský kraj má značný podíl zemědělské půdy z celkové výměry území (59,5 %, průměr ČR
54 %).
Obrázek 12: Podíl zemědělské půdy na celkové výměře obce k 31.12.2011

Podíl orné půdy na celkové rozloze území (49 % rozlohy, ČR 38 %) má zásadní význam pro
hospodářskou orientaci velké části venkovského prostoru kraje. Hlavním důvodem jsou přírodní
podmínky na území kraje – velké zastoupení ploch v nížinných polohách úrodných úvalů
Dyjskosvrateckého a Dolnomoravského s pedologicky i klimaticky výhodnými podmínkami pro
zemědělskou výrobu.
Rozložení zemědělské půdy v rámci kraje je nerovnoměrné. Mezi ORP má největší % zastoupení ZPF
Slavkov u Brna (72 %), Moravský Krumlov (71 %). Nejnižší podíly ploch zemědělské půdy mají ORP
s vyššími podíly ploch lesnatých a ploch zastavěných sídel, aglomerací a průmyslových oblastí.
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Nejmenší podíly ZPF na celkové výměře – méně než 40 % – mají ORP Brno a ORP Blansko. Absolutní
minimum (34 %) má Brno, naopak největší podíl ZPF (přes 81 %) je v ORP Židlochovice (absolutní
maximum).
Zemědělská půda v kraji má navíc vysoký stupeň zornění, především na Vyškovsku a na Znojemsku. Z
ORP mají největší zornění (více než 90 %) Bučovice, Moravský Krumlov, Pohořelice, Slavkov u Brna,
Vyškov, Znojmo. Z hlediska půdního fondu je možno konstatovat, že Jihomoravský kraj je v rámci ČR
krajem s nejvyšší mírou zornění (celková výměra orné půdy činí 355 249 ha, což odpovídá podílu orné
půdy z celkového ZPF kraje 83 %. Z krajů ČR (s výjimkou Prahy) má Jihomoravský kraj naopak
nejmenší zastoupení trvalých travních porostů (7 % z výměry ZPF a 4 % z celkové výměry).
Vedle plošných charakteristik pozemků a půdního fondu je důležité zaměření zemědělské výroby.
Kromě standardní zemědělské prvovýroby (v kraji se pěstují obiloviny, řepka olejka, cukrovka,
brambory, luštěniny) se kraj v porovnání s ostatními regiony ČR vyznačuje důležitými obory speciální
produkce, především ovocnářské a vinařské (zvláště na Znojemsku, Hodonínsku, Břeclavsku). Celkem
významná je v kraji též produkce ryb a živočišná výroba (především chov prasat a drůbeže).
Donedávna měla značný význam i produkce zelinářská a květinářská.
Lesy:
Druhová skladba lesních porostů Jihomoravského kraje se vyznačuje více odlišným charakterem než v
jiných oblastech ČR. Procentuální poměr listnatých a jehličnatých porostů je zhruba 50 : 50, v
jednotlivých okresech se však výrazně liší. Z porostních ploch lesů kraje 191 285,8 ha tvoří 98 111 ha
lesy jehličnaté, jejichž podíl činí cca 51 % oproti hodnotě 76 % za ČR. Listnaté lesy zabírají 90 990 ha.
Největší podíl jehličnatých lesů je v okrese Blansko (81 %), listnaté lesy dominují v okrese Břeclav (90
%). V ostatních okresech se tyto podíly pohybují mezi 40 – 60 %. Střední věk porostů v kraji je 63 let,
což odpovídá průměru ČR, není to však příznivý stav. Takto vysoký věk signalizuje příliš velkou výměru
lesů blízko mýtnímu věku (stoleté obmýtí). Výrazně nejstarší porosty se nacházejí v okrese Brno-město
(74 let). Podíl mladých porostů do 50 let je nepřiměřeně nízký.
Relativně ekologicky stabilní lesní porosty se nachází na lužních stanovištích kolem větších řek,
zejména Moravy, Dyje, ve východní části kraje vůbec. Na okrese Hodonín a Břeclav v oblasti vátých
písků a štěrkopísků je téměř stoprocentně zastoupena borovice, případně dub. Se stoupající
nadmořskou výškou stoupá zastoupení jehličnanů, v některých lokalitách jde i o čisté monokultury
smrku.
Největší podíl v zastoupení dřevin má smrk ztepilý se 26,8 % jedinců s výčetní tloušťkou 12 cm a
větší, borovice mají podíl 15,2 %, modříny 6 %. Jehličnanů celkem je necelých 50 %. Na listnaté
dřeviny připadá 50,5 % jedinců, z nich jsou nejčastěji zastoupeny duby 19,1 % všech stromů, dále
buky 6,7 %. Velký podíl na druhové skladbě Jihomoravského kraje má habr 6,2 %, akát 5,1 % a lípa 4
%. Značné zastoupení listnáčů je v souladu s dominantním rozsahem nižších lesních vegetačních
stupňů v Jihomoravském kraji.
Porosty s podílem přirozené druhové skladby do 30 % zaujímají 44,5 % plochy, monokultury
s podílem přirozené druhové skladby 31 – 50 % zaujímají 14,8 %. Lesní porosty se stupněm
přirozenosti nad 71 % se vyskytují na 27,4 % plochy lesních porostů Jihomoravského kraje.
Téměř 60% lokalit lesních porostů Jihomoravského kraje leží v nadmořské výšce 300 – 500 m n. m.,
15,7 % lokalit se vyskytuje v nadmořské výšce nad 500 m n. m., 25 % lesních ploch se nachází v
nadmořské výšce do 300 m n. m.

58

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015

verze 2

Obrázek 13: Podíl lesů na výměře obce

2.2.7. Hluk
Dominantním zdrojem negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je podle výsledků
odborných studií a průzkumů hluk z dopravy na pozemních komunikacích. Vzhledem ke stanovenému
způsobu hodnocení je hlavním problémem hluková zátěž venkovního prostoru v okolí tras pozemních
komunikací vedených přes území zástavby sídelních útvarů. Na venkovní prostor ploch ZPF, PUPFL
apod. nejsou požadavky na ochranu před nepříznivými účinky hluku stanoveny. Bude však nezbytné
hledat řešení chránící před nadměrným hlukem obytná území i intenzivně rekreačně využívané části
krajiny.
Největšími zdroji hluku jsou hlavní dopravní tahy tvořené dálnicemi, rychlostními komunikacemi,
silnicemi I. třídy a některými úseky silnic II. třídy, které vykazují nejvyšší intenzity dopravy a jejichž
trasy prochází přes území zástavby sídelních útvarů. U staveb a chráněných prostor situovaných podél
těchto významně dopravně zatížených silničních tahů, dochází k překračování hygienických limitů
hluku pro hluk z dopravy, zejména v noční době. K největší kumulaci vlivů dochází zejména v Brně a
jeho okolí.
Konkrétně lze uvést následující silnice: okolí dálnice D1 procházejíc jižní částí Brna a jeho aglomerací,
hlavní komunikace směřující z Brna na jih, t. j. dálnice D2 a silnice I/52, brněnský městský okruh a
silnice I/42 směřující z Brna na sever.
Pro identifikaci problematických míst na území Jihomoravského kraje jsou nejlépe vypovídající časově
omezená povolení k provozování nadlimitního zdroje hluku pro silnice (dále také ČOP) vydaná KHS
JMK (v řízeních dle § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Na silničních
úsecích, pro které byla ČOP vydána, dochází opakovaně k nedodržení hygienického limitu hluku pro
chráněné venkovní prostory staveb.
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Silniční úseky, na kterých byla vydána časově omezená povolení k provozování nadlimitního zdroje
hluku pro silnice vydaná KHS na sledovaném území, jsou graficky zobrazeny na obrázku:
Obrázek 14: Silniční úseky s nadlimitními zdroji hluku

2.2.8. Krajina
Charakter krajiny Jihomoravského kraje je rozmanitý a v hlavních rysech vytvářejících ráz a identitu
krajiny je v různých částech území velmi odlišný. Základní vlastnosti krajiny, projevující se
v prostorové struktuře a v krajinné scéně – v rázu krajiny – jsou dány jak výraznou různorodostí
přírodních podmínek, tak vývojem osídlení, kultivace a hospodářského využití krajiny. Oproti ostatním
krajům ČR (s výjimkou Moravskoslezského kraje), které leží v jednom geomorfologickém subsystému,
jsou zde přítomny segmenty krajiny patřící rozdílným geomorfologickým subsystémům (Hercynská
pohoří, Karpaty, Panonská pánev) a z hlediska bioty rozdílným biogeografickým podprovinciím
(Hercynské, Karpatské a Panonské). Základní prostorové členění je dokresleno výrazně vějířovým
uspořádáním vodních toků – Svitavy, Svratky, Jihlavy a Dyje svádějících vodu z Brněnské a
Českomoravské vrchoviny v západní části kraje a mohutné povodí Moravy ve východní části kraje.
Základní prostorové členění Jihomoravského kraje je patrné z materiálu Obraz krajiny ČR z hlediska
jednotlivých typů krajiny (Löw a spol., 2006). Zřetelně vystupuje členění na krajinu sníženin a mírných
pahorkatin zemědělských a vinařských oblastí – s matricí starosídelních otevřených krajin, a na krajinu
členitých lesopolních a lesnatých území Českomoravské vrchoviny – s matricí středověkých
polootevřených krajin. Krajinným pólem je Pálava – nepřehlédnutelná terénní dominanta DyjskoSvrateckého i Dolnomoravského úvalu, krajinnými póly jsou též drobné avšak výrazné dominanty
Velkého a Malého Chlumu na okraji Boskovické brázdy – dominanty působící v otevřenější části
lesnatého segmentu Jihomoravského kraje – Brněnské vrchoviny. Vedlejším krajinným ohraničením je
hřeben Drahanské vrchoviny, v severojižním směru oddělující prostorově Hornomoravský úval od
západních částí Brněnské vrchoviny a podtržený výraznými lesnatými srázy spadajícími do sníženiny
Vyškovské brány (hlavní krajinné ohraničení). Ve východní části kraje dominuje vůči sníženinám úvalů
výrazný lesnatý masiv Chřibů, který pouze okrajově zasahuje jako hlavní krajinné ohraničení do
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Jihomoravského kraje. V lesnaté krajině povodí Svratky působí jako hlavní krajinné ohraničení část
Pernštejnské a Skotské vrchoviny.
Indikátorem přítomnosti přírodních hodnot krajinného rázu jsou území chráněná z hlediska ochrany
přírody. Při ochraně krajinného rázu se vychází z předpokladu, že velkoplošná zvláště chráněná území
(NP, CHKO) a přírodní parky chrání vedle přírodních hodnot i harmonické utváření krajiny a tím i
harmonický charakter krajiny. Na území Jihomoravského kraje leží Národní park Podyjí a tři CHKO –
Moravský kras, Bílé Karpaty a Pálava. Pálava s územím Břeclavska a Bílé Karpaty jsou biosférickými
rezervacemi.
Na území kraje je 20 přírodních parků, chránící typický krajinný ráz především v lesnaté a členitější
krajině.
Osídlení spoluvytváří charakter krajiny jak podobou kulturních dominant krajiny, měst s historickými
jádry a typickými siluetami, tak i vesnicemi s typickou lidovou architekturou. Jedná se přitom o sídla v
rozdílném krajinném rámci – v lesních krajinách vrchovin a pahorkatin včetně zaříznutých údolí, v
otevřených krajinách intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny úvalů a v koridorech Moravy a
Dyje. Typickým rysem identity krajiny je vinohradnictví v rozsáhlých vinařských oblastech. Významnou
součástí kulturních hodnot a znaků krajinného rázu jsou krajinářské úpravy a krajiny s významným
historickým a památkovým významem. Krajina Jihomoravského kraje je bohatá na nemovité kulturní
památky a na významné archeologické lokality (AR Staré Zámky u Líšně, Břeclav-Pohansko). V obrazu
krajiny, v krajinných panoramatech nebo v dílčích scenériích se objevují objekty panských sídel –
hradů, tvrzí a zámků, církevní objekty jako jsou kláštery, kostely, fary a synagogy, urbanistická
struktura a objekty městských jader se projevují v prostorových vztazích a siluetách městských
památkových rezervací a zón (MPR Brno, Mikulov, Znojmo, MPZ Boskovice, Doubravník, Ivančice,
Jevišovice, Kyjov, Lomnice, Moravský Krumlov, Slavkov u Brna, Strážnice, Valtice, Veselí nad Moravou,
Vyškov).
Pro charakter zemědělské krajiny je v některých územích důležitý vizuální projev a přítomnost
architektonických hodnot lidové architektury chráněných též včetně urbanistické struktury v rámci
vesnických památkových rezervací a zón (VPR Blatnice-Stará Hora, Pavlov, Petrov-Plže, Stará huť, VPZ
Brno Tuřany – Brněnské Ivanovice, Javorník-Kopánky, Lysovice, Šatov, Vápenky, Veselka, Vratěnín,
Zvonovice).
Tři krajinné památkové zóny, z nichž Lednicko-Valtický areál je zapsán na Listině světového kulturního
dědictví (památka UNESCO), jsou velmi rozdílné, protože každá z nich leží v jiném typu krajiny a
chrání jiný druh památkových hodnot (KPZ Lednicko-Valtický areál, Slavkov – Bojiště bitvy u Slavkova,
Vranovsko – Bítovsko).

2.2.9. Příroda, chráněná území, ÚSES
Zvláště chráněná území přírody – velkoplošná:

Národní park Podyjí

Zřízen byl nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb. ze dne 20. 3. 1991, s platností od 10. 5. 1991, na
území okresu Znojmo. Chráněno je zalesněné území (lesnatost 84 %) podél hluboce zaříznutého toku
řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem, na rakouské straně navazuje Nationalpark Thayatal
(zřízen k 1. 1. 2000). Výměra NP Podyjí není ve zřizovacím předpisu uvedena, udávána je 63 km2, u
ochranného pásma 29 km2. Území NP Podyjí je rozčleněno do tří zón odstupňované ochrany přírody –
přísné přírodní (I), řízené přírodní (II), okrajové (III). Před ustanovením NP Podyjí existovala v daném
území v roce 1978 vyhlášená CHKO Podyjí (Výnos MK ČSR čj. 22 927/78 registrovaný v částce č.
4/1979 Sb.) o celkové výměře dle zřizovacího předpisu 103 km2.

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

Zřízena byla v roce 1980 Výnosem MK ČSR čj. 17 644/80, s platností od 18. 2. 1981 (registrace
v částce č. 3/1981 Sb.), na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Gottwaldov (Zlín). V
současnosti se nachází na území Jihomoravského kraje a Zlínského kraje, na Slovensku navazuje
CHKO Biele Karpaty. Chráněno je unikátní území odlesněných ploch s rozptýlenými dřevinami
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(bělokarpatské květnaté louky) a přirozených listnatých lesů. Celková rozloha CHKO Bílé Karpaty je dle
zřizovacího dokumentu 715 km2. Území CHKO Bílé Karpaty je rozčleněno do čtyř zón odstupňované
ochrany přírody.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Zřízena byla v roce 1956 Výnosem MŠK čj. 18.001/55-A6 ze dne 4. 7. 1956, Výnosem MŠK č. j.
74.900/57-D/1 ze dne 25. 2. 1958 byla upravena část její jižní hranice – CHKO byla mírně zmenšena.
Jedná se o plošně největší a nejlépe vyvinuté krasové území v Česku. Chráněné území je z 55%
zalesněno porosty různé ekologické kvality, nejcennější jsou nelesní lesostepní a stepní plochy.
Nachází se na území okresů Blansko a Brno-venkov, okrajově i na území města Brna. Výměra není ve
zřizovacím dokumentu ani jeho novele uvedena, udávána je 92 km2. Území CHKO Moravský kras je
rozčleněné do tří zón odstupňované ochrany přírody.

Chráněná krajinná oblast Pálava

Zřízena v roce 1976 Výnosem MK ČSR čj. 5790/76, s platností od 3. 5. 1976 (registrace v částce č.
8/1976 Sb.), název uveden „Palava“. Chráněné území zahrnuje vápencové bradlo Pavlovských vrchů s
cennými stepními, lesostepními a skalními společenstvy a lužní lesy u řeky Dyje. Nachází se na území
okresu Břeclav, v krátkém úseku se dotýká státní hranice s Rakouskem. Výměra je dle zřizovacího
dokumentu 70 km2. Území CHKO je rozčleněno do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.
Dlouhodobě je připravováno rozšíření CHKO.
Zvláště chráněná území přírody – maloplošná:
V kategoriích „národní“ (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka), pro něž je příslušným
orgánem ochrany přírody MŽP, je vyhlášeno celkem 31 území; v ostatních kategoriích (přírodní
rezervace, přírodní památka) na území národního parku (včetně ochranného pásma) a chráněných
krajinných oblastí, pro něž je příslušným orgánem ochrany přírody správa NP (CHKO), celkem 31
území; pro ostatní kategorie na ostatním území Jihomoravského kraje, pro něž je příslušným orgánem
ochrany přírody Krajský úřad Jihomoravského kraje, celkem 229 území.
Nejvyšší zastoupení (plošné i početní) ZCHÚ je v území severně od Brna (Tišnovsko, širší prostor
Moravského krasu), tzn. v severní části okresu Brno-venkov a v okrese Blansko. Další významná území
se nachází v periferních částech kraje; jedná se o širší oblasti s centry v NP Podyjí, CHKO Pálava,
CHKO Bílé Karpaty. Naopak nejmenší zastoupení ZCHÚ je v zemědělsky intenzivně využívaném území
v centrální oblasti kraje, jižně od Brna. Žádné ZCHÚ není vyhlášeno na území Vojenského újezdu
Březina v severovýchodním cípu kraje (okres Vyškov), ačkoliv se jedná o území relativně
přírodovědecky (např. botanická lokalita Buchtelka) a krajinářsky významné.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny:
V Jihomoravském kraji byl v roce 2003 zpracován „Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na
území Jihomoravského kraje“ (AGERIS, s. r. o., Brno), jehož řešení je koncepčním materiálem pro
vymezování skladebných částí ÚSES a zejména pro jejich koordinaci na místní úrovni. Na tomto
materiálu je také založeno „Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému
ekologické stability“.
Do národního seznamu je na území Jihomoravského kraje zařazeno celkem 195 EVL, u 10 z nich
dochází k územnímu přesahu do sousedních krajů. MZCHÚ se EVL na území Jihomoravského kraje
vyskytují rovnoměrněji, plošný rozsah je zcela opačně oproti stávajícím MZCHÚ významnější v jižní
části kraje. Na území vojenského újezdu Březina se nevyskytuje žádná EVL.
Ptačí oblasti
Na území Jihomoravského kraje je vymezeno 41 042,5 ha území v celkem 8 ptačích oblastech, což je
5,7 % z celkové rozlohy Jihomoravského kraje (719 630 ha). Všechny PO se nacházejí v jižní části
Jihomoravského kraje. Seznam a charakteristiky PO jsou dostupné on-line na Webových stránkách
http://www.nature.cz/.
Biosférická rezervace UNESCO
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V rámci OSN, programu Man and the Biosphere UNESCO (1970), jsou na území Jihomoravského kraje
mezinárodně chráněna jako biosférické rezervace (BR, 1974, revize koncepce 1995) dvě území. Jedná
se o BR Dolní Morava, vzniklou v roce 2003 (8. – 11. 7. 2003) rozšířením původní BR Pálava (16. 6.
1986) o území Lednicko-valtického areálu a lužních lesů při soutoku Moravy a Dyje, a BR Bílé Karpaty
(15. 4. 1996). Každá BR je tvořena třemi zónami – jádrovou, nárazníkovou a přechodovou.
Natura 2000

Evropsky významné lokality

Příslušnost orgánů ochrany přírody je složitým způsobem členěna mezi MŽP, AOPK ČR (Správy CHKO),
Správu NP Podyjí a KRÚ JMK. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) vytvářené soustavy Natura
2000 je k datu zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území dán nařízením vlády č. 132/2005 Sb.,
kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007
Sb. a č. 371/2009 Sb. Seznam je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra České
republiky, v sekci legislativa.
Obrázek 15: Chráněná území

2.2.10. Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže v ČR představují jeden z nejzávažnějších problémů v oblasti životního
prostředí. Ve většině případů jsou tyto zátěže v přímé vazbě či interakci s rozvojovými aktivitami či
plochami s výjimkou tzv. brownfields, kde revitalizace a nové využití těchto ploch k rozvoji často
s sebou nese nutnost sanací těchto zátěží. Rozmístění starých ekologických zátěží na území
Jihomoravského kraje je patrné z následujícího obrázku.
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Obrázek 16: Staré ekologické zátěže

2.2.11. Odpady
2.2.11.1. Produkce odpadů v JMK a způsoby nakládání
Vývoj celkové produkce odpadů v JMK v období 2009 - 2013 ukazuje následující tabulka:
Tabulka 3: Celková produkce všech odpadů, ostatních a nebezpečných odpadů v JMK v
letech 2009-2013
Produkce \ rok

Celková produkce odpadů [t]

2009

2010

2011

2012

2013

2 963 499

2 869 071

2 902 643

2 795 288

3 368 427

2 573

2 489

2 492

2 395

2 883

2 847 100

2 750 806

2 751 540

2 674 334

3 224 166

96,1

95,9

94,8

95,7

95,7

Produkce odpadů na obyvatele [kg]
Celková produkce ostatních odpadů [t]
Podíl ostatních odpadů na produkci [%]
Produkce ostatních odpadů na obyvatele [kg]

2 472

2 386

2 363

2 291

2 759

116 398

118 265

151 103

120 954

144 261

Podíl nebezpečných odpadů na produkci [%]

3,9

4,1

5,2

4,3

4,3

Produkce nebezpečných odpadů na obyvatele [kg]

101

103

130

104

123

Celková produkce nebezpečných odpadů [t]
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Graf 1: Celková produkce ostatních a nebezpečných odpadů v JMK v období 2009 - 2013
(tis. t)

V posledních pěti letech 2009-2013 se pohybovala celková produkce odpadů v JMK od cca 2,96
mil. tun v roce 2009 až do 3,36 mil. tun v roce 2013, což bylo způsobeno velkým nárůstem stavebních
odpadů v kraji. Celková produkce odpadů na obyvatele se pohybovala od 2 472 kg v roce 2009 až na
2 759 kg v roce 2013. Kolísání produkce odpadů je zapříčiněno především výkyvy produkci odpadů ze
stavební činnosti, jež je jedním z odvětví produkujícím největší množství odpadů.
Souběžný trend jako celková produkce odpadů má i celková produkce odpadů kategorie ostatní.
Produkce ostatních odpadů v roce 2013 dosahuje 3,22 mil. tun a oproti roku 2009 vzrostla o cca 377
tis. tun zatímco v předcházejích letech 2010 až 2012 klesala v důsledku poklesu stavební činnosti.
Produkce nebezpečných odpadů v letech 2009 – 2013 kolísala a představuje poměrně malý objem z
celkové produkce všech odpadů, menší než 5 %.
Produkce odpadů v jednotlivých ORP v JMK je uvedena v následující tabulce a grafu, odkud je vidět,
že mezi největší producenty odpadu náleží ORP Brno (1 524 693 t), následované ORP Hodonín
(249 857 t), ORP Znojmo (173 514 t), ORP Šlapanice (160 997 t), ORP Břeclav (160 183 t), ORP
Blanko (131 547 t) a ORP Vyškov (130 401 t). V ostatních ORP vzniká nižší mnozštví odpadu než 100
000 tun.
Tabulka 4: Celková produkce všech odpadů, ostatních a nebezpečných odpadů v ORP JMK
v 2013
Obec
s Počet
Produkce odpadu
rozšířenou
obyvatel
OO [t]
% z JMK NO [t] % z JMK
působností
celkem celkem odpadu [t] % z JMK
Blansko

56 270

131 547

3,91

128 954

4,00

2 592

1,80

Boskovice

51 476

89 306

2,65

86 450

2,68

2 856

1,98

45,26 1 480 754

45,93

43 939

30,46

Brno

377 508

1 524 693

Břeclav

59 682

160 183

4,76

155 451

4,82

4 732

3,28

Bučovice

15 970

56 726

1,68

56 248

1,74

479

0,33

Hodonín

61 307

249 857

7,42

194 724

6,04

55 133

38,22

Hustopeče

35 536

59 565

1,77

56 562

1,75

3 003

2,08

Ivančice

23 993

64 050

1,90

62 467

1,94

1 583

1,10
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Kuřim

22 198

42 650

1,27

39 417

1,22

3 234

2,24

Kyjov

55 790

81 634

2,42

77 138

2,39

4 495

3,12

Mikulov

19 760

24 490

0,73

24 019

0,74

472

0,33

Moravský Krumlov

22 212

41 284

1,23

37 639

1,17

3 645

2,53

Pohořelice

13 589

94 205

2,80

93 593

2,90

613

0,42

Rosice

25 092

66 559

1,98

65 463

2,03

1 097

0,76

Slavkov u Brna

22 267

40 527

1,20

39 553

1,23

974

0,68

Šlapanice

64 446

160 997

4,78

157 427

4,88

3 570

2,47

Tišnov

29 996

44 567

1,32

43 772

1,36

795

0,55

Veselí nad Moravou

38 645

74 584

2,21

72 335

2,24

2 249

1,56

Vyškov

51 804

130 401

3,87

125 826

3,90

4 574

3,17

Znojmo

91 122

173 514

5,15

171 078

5,31

2 436

1,69

Židlochovice

31 415

57 088

1,69

55 297

1,72

1 791

1,24

100,00 144 261

100,00

Celkem

3 368 427

100,00 3 224 166

Graf 2: Podíl produkce odpadu v ORP JMK k celkové produkci odpadu v JMK v 2013 (%)

Z pohledu množství produkce ostatního odpadu podle skupin v Katalogu odpadu, nejvíce odpadu
vzniklo v roce 2013 ve skupině 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z
kontaminovaných míst)“ (69 %), následovanou skupinou 20 „Komunální odpady (odpady z
domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z
odděleného sběru“ (16 %) a skupinou 19 „Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a
odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z
výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely“ (5 %), viz následující tabulku a graf, kde
jsou uvedeny skupiny odpadů, kde produkce odpadů byla v roce 2013 vyšší než 467 tun.
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Tabulka 5: Produkce ostatního odpadu podle skupin Katalogu odpadů seřazených
sestupně podle množství produkce v roce 2013
Skupina
17
20

19
15

název

Množství [t]

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z
kontaminovaných míst)
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné
živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) , včetně
složek z odděleného sběru
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování)
odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo
místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro
průmyslové účely
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

%
z JMK

2 204 609

68,88

498 495

15,58

160 253

5,01

98 428

3,08

10

Odpady z tepelných procesů

68 874

2,15

16

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy
kovů a plastů
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví,
myslivosti a z výroby a zpracování potravin
Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího
zpracování nerostů a kamene
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy,
papíru a lepenky

57 438

1,79

53 175

1,66

29 798

0,93

15 320

0,48

6 372

0,20

Odpady z organických chemických procesů

3 634

0,11

Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a / nebo z výzkumu s
nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze
stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně
nesouvisí)
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových
hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a
tiskařských barev

2 782

0,09

588

0,02

467

0,01

12
02
01
03
07
04
18

08

Graf 3: Podíl produkce odpadu skupin v Katalogu odpadů k celkové produkci odpadu v
JMK v 2013 (%)
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Z pohledu množství produkce nebezpečnéhoho odpadu podle skupin v Katalogu odpadu, nejvíce
odpadu vzniklo v roce 2013 ve skupině 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z
kontaminovaných míst)“ (42 %) podobně jako u ostatních odpadů, následovanou skupinou 16
„Odpady v tomto katalogu jinak neurčené (např. autovraky, baterie a akumulátory, odpadní vody
apod.)“ (14 %) a skupinou 10 „Odpady z tepelných procesů (např. odpady z pyrometalurgie hliníku,
odpady ze slévání železných odlitků pod)“ (8 %), viz následující tabulku a graf, kde jsou uvedeny
skupiny odpadů, kde produkce odpadů byla v roce 2013 vyšší než 503 tun. Na rozdíl od ostatních
odpadů činí množství nebezpečných odpadů v ve skupině 20 (Komunální odpady) pouze 1,34 %
z celkové produkce nebezpečných odpadů.
Tabulka 5: Produkce nebezpečných odpadu podle skupin Katalogu odpadů seřazených
sestupně podle množství produkce v roce 2013
Množství
%
Skupina
název
[t]
z JMK
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z
17
60 989
41,88
kontaminovaných míst)
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené (např. autovraky, baterie a
16
akumulátory, odpadní vody, odpady z elektrického a elektronického
20 799
14,28
zařízení apod.)
Odpady z tepelných procesů (např. odpady z pyrometalurgie hliníku,
10
14 457
9,93
odpady ze slévání železných odlitků apod.)
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování)
odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo
19
11 716
8,05
jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro
průmyslové účely
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a
13
10 130
6,96
odpadů uvedených ve skupinách 05, 12 a 19)
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů
12
5 544
3,81
a plastů
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovu
11
5 441
3,74
a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a
15
4 107
2,82
ochranné oděvy jinak neurčené
Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a / nebo z výzkumu s
nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze
18
3 693
2,54
stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně
nesouvisí)
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových
08
hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a
2 231
1,53
tiskařských barev
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,
20
průmyslové odpady a odpady z úřadů) , včetně složek z odděleného
1 946
1,34
sběru
Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího
01
1 429
0,98
zpracování nerostů a kamene
07
Odpady z organických chemických procesů
1 385
0,95
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a
02
503
0,35
z výroby a zpracování potravin
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Graf 4: Podíl produkce nebezpečného odpadu skupin v Katalogu odpadů k celkové
produkci odpadu podle množství produkce v roce 2013

Z pohledu nakládání s odpady podíl využitých resp. materiálově využitých odpadů v JMK vůči celkové
produkci odpadů v celém hodnoceném období (2009–2013) kolísal a měnil se z 64 % v roce 2009 až
na 70,5 % v roce 2013.
Od roku 2012 nadále patří mezi nejčastější způsoby využití odpadů pro terénní úpravy (takto
využívány jsou především stavební a demoliční odpady), recyklace a znovuzískání ostatních
anorganických materiálů a energetické využití.
Tabulka 6: Využívání a odstraňování všech odpadů, ostatních a nebezpečných odpadů v
Jihomoravském kraji v letech 2009–2013
Nakládání \ rok
Celkové nakládání s odpady [t]
Celková produkce odpadů [t]
Materiálové využití
Celkem materiálové využití [t]
Podíl materiálového využití na produkci
[%]
Materiálové využití [kg/obyv.]
Materiálové využití OO [t]
Podíl materiálového využití OO na
produkci [%]
Materiálové využití NO [t]
Podíl materiálového využití NO na
produkci [%]
Energetické využití
Celkem energetické využití [t]
Podíl energetického využití na produkci
[%]
Energetické využití [kg/obyv.]
Energetické využití [t]
Podíl energetického využití OO na
produkci [%]
Energetické využití NO [t]

2009

2010

2011

2012

2013

2 626 319 2 468 627 2 399 748 2 650 425 3 154 388
2 963 499 2 869 071 2 902 643 2 795 288 3 368 427
1 902 466 1 719 601 1 615 113 1 900 541 2 376 372
64,2

59,9

55,6

68,0

70,5

1 652
1 492
1 387
1 628
2 034
1 882 279 1 709 243 1 601 937 1 894 504 2 356 254
63,5

59,6

55,2

67,8

70,0

20 187

10 358

13 176

6 037

20 118

0,7

0,4

0,5

0,2

0,6

155 024

249 886

325 018

331 710

334 052

5,2

8,7

11,2

11,9

9,9

135
149 496

217
240 766

279
315 767

284
323 638

286
324 839

5,0

8,4

10,9

11,6

9,6

5 528

9 120

9 251

8 072

9 213
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Podíl energetického využití NO na
produkci [%]
Odstranění skládkováním
Celkem skládkování [t]
Podíl skládkování na produkci [%]
Skládkování [kg/obyv.]
Skládkování OO [t]
Podíl skládkování OO na produkci [%]
Skládkování NO [t]
Podíl skládkování NO na produkci [%]
Odstranění spalováním
Celkem spalování [t]
Podíl spalování na produkci [%]
Spalování [kg/obyv.]
Spalování OO [t]
Podíl spalování OO na produkci [%]
Spalování NO [t]
Podíl spalování NO na produkci [%]
Kompostování
Celkem kompostování [t]
Podíl kompostování na produkci [%]
Kompostování [kg/obyv.]

verze 2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

403 984
13,6
351
402 961
13,6
1 023
0,0

345 695
12,0
300
344 316
12,0
1 379
0,0

274 554
9,5
236
273 433
9,4
1 121
0,0

248 945
8,9
213
247 593
8,9
1 352
0,0

243 212
7,2
208
241 926
7,2
1 287
0,0

3 338
0,1
3
326
0,0
3 012
0,1

6
0,0
0
6
0,0
0
0,0

0
0,0
0
0
0,0
0
0,0

0
0,0
0
0
0,0
0
0,0

0
0,0
0
0
0,0
0
0,0

45 109
1,5
39

35 174
1,2
31

33 961
1,2
29

48 274
1,7
41

56 490
1,7
48

Graf 5: Nakládání s odpady v letech 2009-2013

Z hlediska struktury způsobů využívání odpadů v několika posledních třech letech rostlo materiálové
využití odpadů stavebnictví a výraznější změny v energetickém využití jsou způsobeny postupným
znovu uvedením do provozu ZEVO SAKO Brno.

Energetické využití v nakládání s odpady vůči celkové produkci odpadů v JMK v celém hodnoceném
období (2009–2013) rostlo z 5,2 % produkce v roce 2009 na 9,9 % produkce v roce 2013.
Porovnatelné údaje o energetickém využití v JMK od roku 2005, spočítané zpětně dle aktuální
metodiky, uvádí následující tabulka. Pokles využití všech a ostatních odpadů je v roce 2013 zjevně
způsoben nárůstem produkce energeticky nevyužitelného stavebního odpadu, přestože výkon zařízení
na energetické využití odpadů (SAKO Brno a Českomoravský cement a.s. Mokrá) zůstává přibližně
stejný.
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Tabulka 7: Podíl energeticky využitých odpadů v JMK v letech 2005–2013 [%]
Rok

2005
4,93

2006
4,98

2007
6,25

2008
6,39

2009

2010

2011

Celkem odpady

5,52

9,30

12,04 12,77 10,53

2012

2013

Ostatní odpady

4,80

5,01

6,17

6,40

5,52

9,32

12,32

13,00

10,67

Nebezpečné odpady

9,65

4,35

8,02

6,23

5,50

8,91

6,79

7,57

7,06

Komunální odpady

17,29

19,88

18,17

16,25

9,77

30,03

46,67

48,76

47,63

Podíl všech odpadů odstraněných skládkováním vůči celkové produkci odpadů v JMK se od roku 2009
snížil z původních 13,6 % na 7,2 % v roce 2013, přesto množství skládkovaných odpadů 243 212 tun
v roce 2013 zůstává vysoké.
Dalším způsobem odstraňování odpadů je spalování. V dlouhodobém měřítku má trend spalování
odpadů v JMK klesající tendenci. V roce 2009 činil podíl spálených odpadů přibližně 0,1 % a
následujícím období klesl řádově na jednotky promile až nulu. Je to způsobeno tím, že spalovna
nebezpečných odpadů EKOTERMEX a.s. zavedla v evidenci místo spalování nebezpečných odpadů
(pod kódem D1) energetické využití těchto odpadů (pod kódem R1).

2.2.11.2. Zařízení pro nakládání s odpady
a) Zařízení s možným nadregionálním významem:
Do zařízení s možným nadregionálním významem lze v JMK zařadit následující zařízení:
•

Zařízení pro energetické využívání odpadů:
Jedním ze základních prvků integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském
kraji, je zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO) – spalovna komunálních odpadů
(SAKO) v Brně. ZEVO provozuje společnost SAKO Brno, a.s., která je 100% vlastněna
Statutárním městem Brnem. V letech 2007-2011 proběhla rekonstrukce ZEVO, kdy byly staré
kotle nahrazeny dvěma novými s tzv. reverzními rošty. Současná kapacita ZEVO je 248 000
tun komunálního odpadu ročně. Do budoucna se uvažuje o zvýšení kapacity ZEVO neboť po
roce 2024 už nebude možné odstraňovat SKO na skládkách odpadů, kam se v roce 2013
ukládalo ještě 40% odpadů z JMK. ZEVO SAKO Brno v letech 2009 - 2012 energeticky
využívalo SKO především z Brna a z okresu Brno-venkov a dalších ORP JMK, v poslední době
energeticky využívá SKO i ze sousedních krajů a města Ostravy. Jeho kapacita je v současné
době naplněna a bez rozšíření jeho kapacity bude obtížné odklonit zbývajících cca 40 % SKO
do roku 2024 ze skládek, i když se podstatným způsobem zvýší oddělený sběr materiálově
využitelných složek (papír, plast, sklo a kovy) z SKO včetně BRKO.

•

Zařízení pro využití nebo odstranění nebezpečných odpadů – spalovny:
Spalovny nebezpečných odpadů jsou v Jihomoravském kraji v provozu dvě, z toho spalovna ve
Znojmě je určena především pro spalování odpadů ze zdravotnictví jejich roční celková
projektovaná kapacita činí 4 230 t.
Spalovna společnosti EKOTERMEX a.s. u Vyškova je určena pro spalování pevných i kapalných
nebezpečných odpadů. Technologie této spalovny neumožňuje navýšit její kapacitu a tak tyto
odpady jsou odstraňovány v jiných krajích, které mají dostatečnou kapacitu spaloven NO.

•

Zařízení pro využití nebo odstranění ostatních odpadů – skládky:
V Jihomoravském kraji je provozováno 9 skládek skupiny S-OO3, určených především pro
odstraňování SKO. Jedna skládka ve Štítarech je skupiny S-OO1 a je určena pro odstraňování
skládkováním pouze vodárenských kalů.
V předchozích deseti letech došlo k optimalizaci sítě skládek v JMK. Byly uzavřeny menší
skládky v okrese Hodonín (Ratíškovice, Čejkovice a Velká nad Veličkou). V každém okrese jsou
v současnosti 1 až 2 skládky. Výjimkou je okres Blansko, který využívá k odstraňování SKO

71

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015

verze 2

skládku Březinka, která leží v Pardubickém kraji těsně za hranicí Jihomoravského kraje.
Současná kapacita skládek je v JMK dostatečná až předimenzovaná, ale na území JMK je
nerovnoměrně rozložena, např. v bývalém okrese Hodonín jsou provozovány 3 skládky a
v bývalém okrese Blansko žádná.
Největší kapacity skládek tvoří skládky skupiny S-OO3. Celková volná kapacita skládek skupiny
S-OO3 k 31. 12. 2014 činila 2 602 607 m3.
Finanční rezerva celkově činila k 31. 12. 2014 u těchto skládek pro jejich rekultivaci a údržbu
po 30 let po ukončení jejich provozu částku převyšující 215 mil. Kč.
Pro vodárenské kaly je určena jedna skládka vodárenského kalu, která měla k 31. 12. 2014
volnou kapacitu už jen 850 m3.
V Jihomoravském kraji jsou provozovány čtyři skládky, na kterých je možno ukládat
nebezpečné odpady. Jedná se o skládky ve Šlapanicích, Únanově, ve Velkých Pavlovicích a
v Poštorné. Skládka v Únanově však k 31. 12. 2014 už neměla volnou kapacitu. Skládka v
Poštorné slouží pro potřebu společnosti FOSFA, a.s. a je na ní ukládán odpad, vznikající při
chemické výrobě v této společnosti. Skládková kapacita v JMK pro odstraňování nebezpečných
odpadů činí je nadprůměrná v porovnání s jinými kraji a činí 73 331 m3 pro odstraňování
nebezpečných odpadů skládkováním a je v JMK dostatečná.
Poslední skupinou skládek v JMK jsou skládky inertního odpadu SO-IO. V současné době jsou
v provozu dvě a jejich volná kapacita k 31. 12. 2014 činila 62 984 m3.
Skládková kapacita v JMK pro odstraňování inertního odpadů je v JMK dostatečná. Za
posledních 10 let jednak došlo k významné redukci tohoto typu skládek (v roce 2004 bylo v
provozu 12 skládek). Ukládání inertních odpadů, zejména stavebních, se však přesunulo do
jiného způsobu nakládání, který je povolován v rámci materiálového využití odpadů na
povrchu terénu (např. terénní úpravy, rekultivace dobývacích prostorů) za stanovených
legislativních podmínek.
•

Zařízení pro využití vhodných biologicky rozložitelných odpadů z obcí (kompostárny a
bioplynové stanice)
Tento typ zařízení zaznamenal za posledních 10 let nebývalý rozvoj a v současné době je
v kraji v provozu 27 kompostáren, povolených dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech pro
zpracování BRKO a BRO. Kromě toho jsou provozovány komunitní kompostárny a
kompostárny jako malá zařízení..
V současné době jsou ve fázi stavby, přípravy nebo záměru desítky dalších kompostáren
různého typu, dotačně podpořených především z Operačního programu životní prostředí..
Několik kompostáren (Únanov, Žabčice, Těmice, Hantály, a Mutěnice) je provozováno v areálu
skládek odpadů, kde kompost se využívá při vytváření překryvné vrstvy sládky.
Celková roční projektovaná kapacita kompostáren činí k 31. 12. 2014 v JMK cca 238 608 tun a
měla by pokrýt produkci BRO a BRKO v JMK. Reálná celková kapacita kompostáren je však
podstatně nižší, výrobky z kompostáren (kompost) nemají ve velké většině certifikaci a obtížně
se uplatňují na trhu. Také kvalita kompostu není u věch kompostáren dostatečná. Z toho
plynou problémy s odbytem kompostu na trhu a jeho uplatnění např. u zemědělských
podniků.
V rámci prevence vzniku BRKO byly v JMK vybudovány desítky komunitních kompostáren nebo
kompostáren povolených v režimu "malé zařízení" (s roční kapacitou do 150 t), dotačně
podpořených především z Operačního programu životní prostředí. Jedná se především o
kompostárny zpracovávající odpady z údržby zeleně z obcí nebo o kompostárny zemědělských
podniků, které zpracovávají vlastní odpady. Celková roční projektovaná kapacita těchto
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komunitních kompostáren a malých zařízení přesahuje 8 tisíc tun BRKO a významně přispívá
k prevenci vzniku BRKO v JMK.
V roce 2013 byla do provozu uvedena komunální bioplynová stanice společnosti REBIOS
s technologií tzv. mokré fermentace s ležatými fermentory. Bioplynová stanice slouží
k energetickému využívání BRO a vedlejších živočišných produktů (odpady z jídelen a
restaurací) a dalších surovin (prošlé potraviny ze supermarketů, použité fritovací oleje apod.).
Dále je provozována bioplynová společností Ústav využití plynu v Brně s.r.o. s malou
kapacitou. Obě tyto BPS mohou zpracovávat odpady, které jsou vedlejšími produkty
živočišného původu (VPŽP).
Celková roční projektovaná kapacita těchto bioplynových stanic činí 9 783 tun. Jejich kapacita
byla zatím postačující, ale v budoucnosti by se měla kapacita komunálních bioplynových stanic
zvětšit v souvislosti nárůstem zpracování odděleného sběru vedlejších živočišných produktů a
biologicky rozložitelného odpadu.
•

Zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů:
Zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů (dotřiďovací linky) jsou určeny pro dotřídění odpadů
obalů zejména plastů a papíru ze systémů odděleného sběru (nádobový sběr pomocí
barevných kontejnerů, v menší míře pytlový sběr) KO a jejich paketaci. Materiál z těchto
systémů sběru je nutné dotřídit na požadovanou čistotu a druhovou skladbu pro jejich
materiálové využití.
V současné době se v dotřiďovacích linkách jedná většinou o ruční třídění. Technologie
sestává ze soustavy podávacích pásů, které dopravují materiál k ručnímu dotřídění obsluhou
linky. Obsluha jednotlivé vytříděné komodity plastů a papíru shazuje do skluzů, které jsou
zaústěny do boxů nebo kontejnerů. Odtud jsou vyhrnovány na další podávací pás, který
materiál podává do lisu.
Současná celková projektovaná roční kapacita dotřiďovacích linek v JMK činí 189 300 tun,
reálná kapacita je však nižší a zatím pokrývá současné požadavky na dotřiďování papíru (cca
95 000 t/rok) a plastu (cca 18 000 t/rok) z odděleného sběru KO pro jeho další materiálové
využití, ale se vzrůstajícími požadavky na větší třídění SKO, zejména jeho materiálově
využitelných složek (papír, plast, sklo a kovy) bude nutno uvažovat o rozšíření těchto linek.
Kromě toho společnost Vetropack Moravia Glass provozuje technologické zařízení, určené na
dotřiďování odpadního skla. Jedná se o automatickou linku. Společnost REMAT GLASS
provozuje třídící linku na zpracování a drcení skla, která jako jediná v České republice
zpracovává autoskla, lepená skla, bezpečnostní skla, stavební skla, skla s drátěnou vložkou i
sklo obalové. Takto upravené sklo pak předává na zpracování do skláren.
Celková projektová roční kapacita linek na zpracování skla v JMK činí 150 tisíc tun a je z velké
části využívána na materiálové využití odpadního skla z ostatních krajů ČR.

•

Systémy sběru, svozu a přepravy odpadů včetně překládacích stanic:
V Jihomoravském kraji systém sběru a svozu odpadů využívá následujících způsobů:
a) Oddělený sběr využitelných složek do barevně rozlišených sběrných nádob,
velkokapacitních kontejnerů, případně pytlový sběr.
b) Oddělený sběr bioodpadů do speciálních sběrných nádob, případně pytlový sběr.
c) Sběrné dvory pro sběr objemných odpadů, nebezpečných odpadů, biologicky
rozložitelných odpadů, stavebních odpadů, kovů a dalších.
d) Místa zpětného odběru elektrozařízení, baterií, pneumatik, doplňkový sběr využitelných
složek.
e) Sběr směsného komunálního odpadu do nádob a velkokapacitních kontejnerů.
f) Sběr dalších odpadů (čištění ulic a podobně).
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g) Výkupny odpadů – (kovy atd.).
Základním prvkem systému sběru a svozu odpadů v JMK jsou sběrné dvory odpadů jako
součást integrovaného systému nakládání s odpady v JMK. Cílem minulého POH JMK bylo
v předchozích 10 letech vybudovat síť sběrných dvorů především v obcích nad 2000 obyvatel,
což se beze zbytku podařilo.
Systémy svozu a přepravy odpadů v JMK tvoří:
a) Soubor speciálně vybavených automobilů ke svozu odpadu ze sběrných nádob všech
druhů (včetně pytlového sběru).
b) Kontejnerové nosiče s velkokapacitními kontejnery.
c) Překládací stanice (slouží k zefektivnění přepravy odpadu na delší vzdálenosti).
Všechny obce v JMK mají obecní vyhlášky zabezpečující systém sběru, svozu a nakládání s komunálním
odpadem.
Překladiště odpadů jsou určena pro překládku SKO ze svozových vozidel do velkoobjemových
kontejnerů. Tyto kontejnery s odpady jsou pak odváženy k energetickému využití do ZEVO
SAKO v Brně nebo na odstranění odpadu na skládkách.
Jedná se o jednoduché rampové řešení. Síť překladišť na SKO, KO i VŽP BRO je v JMK
nedostatečná a většina stávajících překladišť je technologicky zastaralá. Chybí moderní
překladiště, které by umožňovaly přepravu odpadů s využitím železniční nákladní dopravy,
která má mnohem menší negativní dopady do životního prostředí.
Stacionární zařízení na zpracování stavebních a demoličních odpadů:

•

Největší množství materiálového využití odpadů se zpracovává na stacionárních zařízeních na
zpracování stavebních a demoličních odpadů (SDO) a mobilních recyklačních linkách, které
mají stabilní umístění. Celková roční projektová kapacita stacionárních zařízení na zpracování
stavebních a demoličních odpadů činí 1 234 450 tun a je zatím postačující pro materiálové
využití SDO (beton, asfalt, cihly apod.).
b) Zařízení nutná pro zajištění funkčnosti sítě zařízení k nakládání s odpady:
• Fyzikálně chemická úprava, rafinace olejů:
Na území Jihomoravského kraje jsou v provozu různé technologie fyzikálně chemické úpravy
odpadů. Zařízení na regeneraci rozpouštědel v Jihomoravském kraji provozují tři společnosti, např.
společnost ADC služby provádí regeneraci organických ředidel vakuovou destilací.
Autovrakoviště:

•

V Jihomoravském kraji se nachází 51 autovrakovišť v Jihomoravském kraji, z toho se v 46
autovrakovištích provádí jak sběr, tak i demontáž a v 5 autovrakovištích se provádí pouze sběr
autovraků. Celková projektovaná roční kapacita pro demontáž autovraků v JMK je v současné
době 36 780 tun a zcela pokrývá potřeby pro sběr autovraků.
c) Doplňková zařízení
• Zařízení provádějící rekultivace a terénní úpravy s využitím stavebních odpadů (zejména
zeminy) v rámci stavebních činnost.
Nejedná se tedy o klasické zařízení nakládající s odpady, ale o společnosti zabývající se
úpravami povrchu terénu a zpracovávající druhotné suroviny získané z odpadů.
•

Zařízení zpracovávající druhotné suroviny:
Jedná se o celkem 6 zařízení typu sklárna, cementárna, výroba alternativních paliv.
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Dekontaminace, biodegradace:
Celková projektovaná roční kapacita pro dekontaminaci a biodegradaci odpadů v JMK je v
současné době 90 556 tun v deseti zařízeních . Provozované dekontaminační plochy mají
dostatečnou kapacitu pro celý kraj i s rezervou pro případné havárie.
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2.3. PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE
POH JMK je základním koncepčním dokumentem, jehož účelem je řídit a usměrňovat odpadové
hospodářství ve vytčeném období. Podstatou POH je stanovit příslušné koncepční přístupy pro
nakládání s odpady, určit trendy a směřování odpadového hospodářství na úrovni kraje a stanovit
metody a postupy, jak dosáhnout vytčených cílů. Dále pak určuje základní směry v konkrétním
nakládání s odpady, strukturovaně podle jednotlivých skupin odpadů, s ohledem na specifika
jednotlivých druhů odpadů a způsoby jejich vzniku. POH se rovněž dotýká řešení zátěží z minulých
období (staré zátěže, černé skládky, odpady s obsahem PCB, řešení brownfieldů).
V případě nerealizace POH JMK by došlo k negativnímu ovlivnění současného stavu v odpadovém
hospodářství Jihomoravského kraje. Tento negativní vývoj by byl určován v zásadě ve dvou rovinách,
přičemž obě by měly za následek možné negativní ovlivnění jednotlivých oblastí životního kraje, popř.
přilehlých oblastí jiných krajů, tak, jak bylo charakterizováno v předchozí části kapitoly 2.
1. Rovina řídicí, koncepční a normativní:
Neexistence koncepce na tomto úseku by znamenala možný nástup negativních trendů v nakládání
s odpady, vyplývajících zejména z nemožnosti prosazování požadované koncepce nakládání s odpady
vytýčené na celostátní úrovni (zejména POH ČR, Program předcházení vzniku odpadů), ale i na rovni
EU. Neexistence POH JMK by se projevila rovněž jako chybějící článek ve struktuře strategických
dokumentů Jihomoravského kraje, který má zajistit funkci neopominutelného prvku řízení příslušného
územního celku.
V této oblasti lze očekávat zejména tyto negativní vlivy:
• absence jednoho ze základních článků ochrany životního prostředí;
•

absence nástrojů pro řídicí, metodickou a informační činnost v oblasti OH;

•

absence zpětné vazby pro možnost vyhodnocení trendů v OH kraje;

•

absence
možnosti využití preventivních nástrojů ochrany přírody a krajiny ve vztahu k
odpadovému hospodářství včetně realizace environmentální výchovy osvěty a vzdělávání v oblasti
odpadového hospodářství;

•

nemožnost podpory hierarchie nakládání s odpady vyplývající ze zákona o odpadech a z toho
vyplývající možnost zvýšení užívání nevyhovujících způsobů nakládání s odpadem;

•

nemožnost specifického přístupu k nakládání vybranými skupinami odpadů;

•

nemožnost podpory (včetně ekonomických nástrojů )realizace odpovídajících zařízení pro
nakládání s odpady.

2. Přímé dopady do jednotlivých oblastí životního prostředí:
Při neprovedení jednotlivých cílů, zásad a k nim definovaným opatřením se mohou projevit přímé
negativní dopady v jednotlivých oblastech životního prostředí tak, jak byly charakterizovány výše. Jako
příklady lze uvést:
• negativní ovlivnění imisního stavu ovzduší v důsledku používání takových metod nakládání s
odpady, které mají za následek zvýšené emise škodlivin do ovzduší;
•

negativní ovlivnění ovzduší v oblasti skleníkových plynů (např. v důsledku nesprávné manipulace
odpady uvolňujícími skleníkové plyny;

•

negativní vlivy na oblast vod (povrchové toky, nádrže) v důsledku nesprávného nakládání zejména
s nebezpečnými odpady, např. vytváření „černých“skládek, neřízené zbavování se odpadů formou
jejich svévolného odkládání v terénu;

•

stejné důsledky na horninové podloží, podzemní vody, vodní zdroje, zdroje léčivých vod;

•

stejné důsledky pro krajinu, biotopy fauny i flóry, znečišťování ZPF a PUPFL;

•

negativní vlivy z výše uvedených důvodů a z důvodů realizace nevhodných zařízení pro nakládání
s odpady na části území chráněné podle zákona o ochrany přírody a krajiny (velkoplošná i
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maloplošná chráněná území a přírodní památky, významné krajinné prvky vyhlášené i ze zákona,
území NATURA 2000 apod.);
•

možný negativní dopad na paleontologické památky (zavážení odpadem), popř. i archeologické
památky (např. formou budování nevhodných skládek odpadů)

•

zhoršená úroveň stavu krajiny a tím i zhoršené možnosti pro její efektivní využívání pro
uspokojování mimoprodukčních potřeb člověka (přírodní parky, rekreační oblasti apod.);

•

negativní vlivy na hlukovou zátěž venkovních i vnitřních chráněných prostor v důsledku
neregulovaného používání méně vhodných logistických metod nakládání s odpady;

•

ztížené řešení starých ekologických zátěží a vytváření nových;

•

rizika pro zdraví obyvatelstva v důsledku většiny výše uvedených faktorů;

•

zvýšené nároky na čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů v důsledku nemožnosti nebo ztížené
možnosti řešení využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechodu na oběhové
hospodářství včetně nebezpečných odpadů a dalších zvlášť sledovaných skupin odpadů.
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3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY
MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY
Účelem POH JMK jakožto koncepčního materiálu určujícího trendy nakládání s odpady pro vymezené
období je zajistit funkci odpadového hospodářství na území kraje v souladu s požadavky minimalizace
negativního ovlivnění životního prostředí dotčeného území. Principy řešení POH JMK vycházejí
z požadavků nadřízených obecně závazných právních aktů platných v rámci ČR i Evropské unie a jsou
rovněž voleny tak, aby byly zohledněny požadavky dalších koncepcí na úrovni EU, ČR a kraje.
Z těchto výchozích premis vyplývá, že POH JMK nemůže být řešen tak, aby jeho uplatnění s sebou
neslo významné zásahy do jednotlivých (nebo některých) oblastí ŽP (rozumí se v negativním slova
smyslu).
Potenciálně negativní zásahy by mohly být sledovány prostřednictvím realizace konkrétních projektů
vyplývajících s uplatňování POH JMK. Jedná se potom např. o emise do ovzduší (prostřednictvím
zařízení na úpravu, využití, energetické využití odpadů nebo prostřednictvím případných zvýšených
nároků na dopravu atp.). Dále mohou být potenciálně sledovány ze stejných důvodů např. vlivy na
vodní a horninové prostředí (např. prostřednictvím ukládání odpadů) a podobně.
Z hlediska zvláštních požadavků pak je nutno sledovat vlivy na prvky požívající zvláštní ochrany podle
zákona o ochraně přírody a krajiny (umísťování zařízení pro nakládání s odpady).
Veškeré uvedené oblasti jsou předmětem popisu uvedeného výše v kapitole 2.
Z hlediska prevence tohoto případného negativního působení jsou v legislativním prostředí ČR
nastaveny příslušné mechanismy, které mají dostatečné nástroje k případné eliminaci uvedených rizik.
Jedná se především o zákon č. 100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona podléhají všechny záměry uvedené v zákoně procesu
posuzování vlivů na životní prostředí, kdy jsou řešeny všechny možné vlivy konkrétních záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví. Záměry (investiční akce), a to i ty, které nepodléhají zákonu
100/2001 Sb., pak musí projít procesem řízení podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu), jehož součástí je rovněž řešení předmětné problematiky.
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4. VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU
VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI,ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM SE
ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ.OBLASTI
VYŽADUJÍCÍ OCHRANU PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ)
4.1 PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU VÝZNAMNÉ PRO POH
JMK
Z koncepčních materiálů Jihomoravského kraje vyplývají následující základní problémy životního
prostředí v kraji, které mohou mít vztah k předkládané koncepci:
Odpadové hospodářství
• Nízký podíl kompostování bioodpadů (především z městské zástavby, částečně též ze zástavby
vesnické a městské rodinné).
• Nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, zejm. kvůli nedostatečnému odbytu.
Oba problémy jsou předmětem řešení POH JMK
Ovzduší
• Dlouhodobě je překračován doporučený emisní strop pro oxidy dusíku. Základním problémem je
automobilová doprava, která je nevýznamnějším zdrojem emisí NOx na území Jihomoravského
kraje.
• Hlavními producenty emisí jsou zdroje REZZO3 (v případě zastavěných částí obcí) a REZZO4, která
je na území Jihomoravského kraje a zvláště pak na území města Brna dlouhodobě neřešeným
problémem. Řešením je rozložení automobilové dopravy do větší plochy v kombinaci s omezením
osobní automobilové dopravy.
• Za extrémních klimatických podmínek na velké části území dochází k překračování imisních limitů
denních koncentrací částic PM10. Tuto imisní charakteristiku lze jen těžko omezit restrikcemi na
zdrojích znečišťování ovzduší.
• Na značné části především obytných území dochází k překračování imisních limitů pro
benzo(a)pyren, přičemž postiženy jsou zejména lokality s vyšším počtem obyvatel v lokalitách s
výrazným vlivem automobilové dopravy a neplynofikovaných obcích.
Uvedené problémy je nutno zohledňovat při výběru a přípravě projektů v rámci příslušných řízení – viz
výše kap. 3, poslední odstavec.
Hluk
• Překračování stanovených hygienických limitů hluku pro hluk z dopravy v chráněném venkovním
prostoru staveb na území zástavby sídelních útvarů.
Na problémy hlukové zátěže reaguje POH JMK strategií zvýšeného využití přepravy odpadů po
železnici, pro výběr konkrétních řešení platí konstatování u odstavce Ovzduší.
Horninové prostředí, geologie staré ekologické zátěže
• Zvýšená zranitelnost podzemní vody hydrologických rajonů, vázaných především na kvartérní
uloženiny na dolních tocích řek a na neogén Vyškovské brány.
• Chybějící kategorizace starých ekologických zátěží pro stanovení priorit k sanaci dosud
neodstraněných rizikových lokalit.
Zamezení ovlivnění podzemní vody bude řešeno na úrovni konkrétních projektů postupem uvedeným
výše. Řešení starých ekologických zátěží je předmětem opatření g) Podporovat bezpečné odstranění
starých zátěží v Závazné části POH JMK v kapitole 3.6 Nebezpečné odpady, konkretizace postupů bude
předmětem koordinace příslušných útvarů KÚ JMK
Příroda a krajina
• Nedostatečně účinná ochrana údolních niv před zástavbou.
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Požadavek bude zohledňován při výběru a přípravě projektů v rámci příslušných řízení – viz výše kap.
3, poslední odstavec.
Voda
• Eutrofizace vodních nádrží a významných vodních toků.
• Převaha vodních útvarů silně ovlivněných a vodních útvarů rizikových z hledisek ekologického a
chemického stavu.
• Znečištění vodních toků vlivem chybějící kanalizační sítě a likvidace odpadních vod.
Principy nakládání s odpady stanovené v POH JMK mohou přispět k řešení uvedených problémů
v důsledku snížení zátěže ŽP odpady.
Půda
• Vysoká zastoupení půd ohrožených působením degradačních činitelů (větrná, vodní eroze, sesuvy,
hutnění podorniční půdy používáním těžké mechanizace v agrotechnice aj.).
Principy nakládání s odpady stanovené v POH JMK mohou nepřímo přispět k omezení případných
příspěvků nakládání s odpady jako degradačního činitel půdy.
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4.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ POH JMK NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A
PTAČÍ OBLASTI, JEJICH PŘEDMĚTY OCHRANY A CELISTVOST SOUSTAVY
NATURA 2000
V rámci zpracování oznámení koncepce byla vyžádána stanoviska těchto orgánů:

•

KÚ JMK, Odbor ŽP, č.j. JMK 53102/2015, 29.4.2015;

•

Správa Národního parku Podyjí, č.j. NPP 0515/2015, 30.4.2015;

•

MŽP, odbor výkonu státní správy VII Brno, č.j. 889/560/15; 32673/ENV/15, 12.5.2015;

•

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Jižní Morava, č.j.
SR/0016/JM/2015-2, 5.5.2015 – koordinované stanovisko za území JMK;

•

Územní úřad vojenského újezdu Březina, č.j.4/31/9/2015-1493, 4.5.2015.

Podle všech uvedených stanovisek nemůže mít uplatnění koncepce POH JMK vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Z hlediska návrhu konkrétních zařízení jsou tato situována v převážné většině do míst, kde již tato
zařízení nebo aktivity obdobného charakteru existují. Toto vyhodnocení bylo proto doplněno o
stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.
218/2004 Sb. k lokalitě nově navrhovaného zařízení – kompostárna v působnosti ORP Boskovice
(Letovicko). Znění stanoviska, které vylučuje vliv v dotčené oblasti, je přiloženo.
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5. CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA
MEZINÁRODNÍ, KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, KTERÉ
MAJÍ VZTAH KE KONCEPCI A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE VZATY V
ÚVAHU BĚHEM JEJÍ PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA PŘI POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH
ŘEŠENÍ.
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.

5.1. KONCEPCE NA MEZINÁRODNÍ, KOMUNITÁRNÍ A VNITROSTÁTNÍ
ÚROVNI
Způsob akceptace koncepcí na mezinárodní a národní úrovni je uveden výše v kapitole 1.5.1.
Relevantní evropské strategie a 1.5.2. Relevantní národní koncepce.
Základním východiskem, o které se opírá konstrukce POH JMK, je především Plán odpadového
hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024, spolu s Programem předcházení vzniku
odpadů.Tyto národní koncepce zohledňují koncepce na úrovni EU. Proto lze na POH JMK 2016 – 2025
beze zbytku vztáhnout charakteristiku vztahu POH ČR pro období 2015 – 2024 tak, jak je to uvedeno
v materiálu (Fakulta životního prostředí ČZU v Praze (2014). Posouzení vlivu provádění
Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí.):

„Strategie OECD pro oblast životního prostředí pro první desetiletí 21. století
•

snížení rizik vyplývajících z antropogenních chemických látek v životním prostředí (se zvláštní
pozorností věnovanou jejich kumulativním a kombinovaným účinkům);

•

přijetí konkrétních opatření k omezení expozice nebezpečným chemikáliím a znečištění ovzduší,
včetně znečištění ovzduší v uzavřených prostorách, u zvláště citlivých skupin obyvatelstva, jako
jsou děti;

•

postupné ukončení používání pomalu odbouratelných a bio-akumulujících se toxických chemikálií v
produktech, zejména těch, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo mají vliv na reprodukci;

•

zvýšení efektivity využívání energie, vody a materiálů v rostoucích městských oblastech
prostřednictvím integrovaného územního a environmentálního plánování.

7. Akční program pro životní prostředí Evropské unie
•

snížit celkový dopad na životní prostředí ve všech hlavních odvětvích hospodářství Unie, aby byly
účinněji využívány zdroje a zavedeny metody porovnávání a měření. Zároveň by měly být
zavedeny tržní pobídky a pobídky v rámci politik, jež podporují investice podniků do účinného
využívání zdrojů, a současně stimulován zelený růst prostřednictvím inovativních opatření;

•

zajistit bezpečné nakládání s odpadem jakožto zdrojem, zabránit škodám na životním prostředí a
zdraví, aby byla snížena produkce odpadu v absolutním vyjádření a produkce odpadu na
obyvatele, aby bylo skládkování omezeno na zbytkový (tj. nerecyklovatelný či jinak nevyužitelný)
odpad, s ohledem na odklad uvedený v čl. 5 odst. 2 směrnice o skládkách, a aby energetické
využití odpadů bylo omezeno na nerecyklovatelné materiály, s ohledem na ustanovení čl. 4 odst. 2
rámcové směrnice o odpadech;

•

provést strukturální změny ve výrobě, technologii a inovacích a rovněž modely spotřeby a
životního stylu aby snížily celkový dopad výroby a spotřeby na životní prostředí, zejména v odvětví
potravinářství, bydlení a mobility;

•

zevšeobecnit uplatňování „nejlepších dostupných technik“ v souvislosti se směrnicí o průmyslových
emisích a zvýšit úsilí o podporu zavádění nových inovačních technologií, postupů a služeb;

•

podnítit výzkumné a inovační úsilí veřejného a soukromého sektoru nezbytné pro vývoj a zavedení
inovačních technologií, systémů a obchodních modelů, které urychlí přechod na nízkouhlíkové,
bezpečné a udržitelné hospodářství účinně využívající zdroje a sníží náklady na tento přechod;
dále rozvinout přístup stanovený v akčním plánu pro ekologické inovace, stanovit priority pro
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pravidelnou inovaci i systémové změny, podpořit větší podíl zelených technologií na trhu Unie a
posílit konkurenceschopnost evropského ekologického průmyslu; zavést ukazatele a stanovit
realistické a dosažitelné cíle pro účinné využívání zdrojů;
•

do roku 2015 vyvinout metody měření a porovnávání účinného využívání zdrojů v případě území,
uhlíku, vody a materiálu a zhodnotit vhodnost zavedení hlavního ukazatele a hlavního cíle v rámci
evropského semestru;

•

vytvořit jednotnější politický rámec pro udržitelnou výrobu a spotřebu, včetně případné
konsolidace stávajících nástrojů do jednotného právního rámce. Přezkoumat právní předpisy o
výrobcích s cílem zlepšit environmentální výkonnost výrobků a zvýšit účinnost využívání zdrojů u
výrobků během celého jejich životního cyklu, podněcovat poptávku spotřebitelů po výrobcích a
službách udržitelných z hlediska životního prostředí zvyšováním jejich dostupnosti na trhu, cenové
dostupnosti, funkčnosti a atraktivit; vypracovat ukazatele a stanovit realistické a dosažitelné cíle
pro snižování celkového dopadu spotřeby;

•

v plné míře provést právní předpisy Unie o odpadech. Toto provádění bude zahrnovat uplatňování
hierarchie způsobů nakládání s odpady v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech a účinného
využívání tržních nástrojů a dalších opatření, které zajistí: 1) aby skládkování bylo omezeno na
zbytkový (tj. nerecyklovatelný či jinak nevyužitelný) odpad, s ohledem na odklad uvedený v čl. 5
odst. 2 směrnice o skládkách; 2) aby energetické využití bylo omezeno na nerecyklovatelné
materiály, s ohledem na ustanovení čl. 4 odst. 2 rámcové směrnice o odpadech; 3) aby se
recyklovaný odpad používal jako hlavní a spolehlivý zdroj surovin pro Unii prostřednictvím rozvoje
koloběhu netoxických materiálů; 4) aby bylo bezpečně nakládáno s nebezpečnými odpady a byla
snížena jejich produkce 5) aby byla vymýcena nezákonná přeprava odpadů podporou přísného
monitorování a 6) aby bylo sníženo množství potravinářského odpadu. Aby bylo možné vybudovat
povědomí a pochopení odpadové politiky a podnítit změnu chování, je nutné pořádat informační
kampaně pro veřejnost;

•

začlenit podmínky a pobídky související se životním prostředím a klimatem do politických iniciativ,
včetně přezkumů a reforem stávající politiky, jakož i do nových iniciativ na úrovni Unie a členských
států;

•

provádět posouzení ex-ante týkající se environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů
politických iniciativ na patřičné úrovni Unie a členských států s cílem zajistit jejich soudržnost a
efektivnost;

•

v plném rozsahu provést směrnici o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí a směrnici o
posuzování vlivů na životní prostředí;

•

využívání informací z hodnocení ex post souvisejících se zkušenostmi s prováděním akcí v oblasti
životního prostředí s cílem zlepšit jeho konzistenci a koherenci.

Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
POH ČR 2015-2024 i česká legislativa OH jsou založeny na principu dodržování hierarchie nakládání
s odpady:
1. Předcházení vzniku odpadů
2. Příprava k opětovnému použití
3. Recyklace odpadů
4. Jiné využití, například energetické
5. Odstranění odpadů
Priority OH zohledňují hlavní strategické cíle v oblasti odpadového hospodářství a tuto hierarchii
nakládání s odpady, kde závazná část POH ČR) uvádí hlavní priority odpadového hospodářství ČR pro
období 2015-2024:
•

Předcházení vzniku odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů.

•

Opětovné použití výrobků s ukončenou životností.

•

Kvalitní recyklace a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické, biologické) a to
především ve vazbě na průmyslové segmenty v regionech (zemědělství, energetiku, stavebnictví).
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•

Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) a ostatními
biologicky rozložitelnými odpady (BRO) na území ČR, s důrazem na povinné zavedení odděleného
sběru BRO.

•

Povinné zavedení tříděného sběru přinejmenším pro odpady z: papíru, kovu, plastu a skla do roku
2015.

•

Energetické využívání odpadů, komunálních odpadů, zejména směsného komunálního odpadu.

•

Zásadní omezení skládkování na území ČR.

•

Optimalizace veškeré činnosti v odpadovém hospodářství s ohledem na ochranu zdraví lidí a
životního prostředí.

•

Optimalizace veškeré činnosti v odpadovém hospodářství, s ohledem na vynaložené náklady a
ekonomickou a sociální udržitelnost.

•

Vyjasnění stavu, kdy odpad přestává být odpadem.

•

Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového hospodářství v regionech i v rámci ČR.

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR aktualizuje koncepci Strategie udržitelného rozvoje ČR z
roku 2004.
•

podporovat udržitelné materiálové hospodářství
•

podpora zvýšení podílu technologií šetrných k životnímu prostředí (např. nízko
odpadových a BAT technologií);

•

podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti environmentálně šetrných a znalostních
technologií s vysokou přidanou hodnotou a nižšími nároky na materiálovou spotřebu;

•

uplatňovat systém minimalizace, separace a následného materiálového využití odpadů (snížení
spotřeby primárních zdrojů podporou výrobků z recyklovaných materiálů);

•

zvýšit povědomí spotřebitelů o problematice udržitelné spotřeby a výroby a o dopadech chování,
které nepodporuje udržitelný rozvoj;

•

podpora vzdělávání a osvěty v oblasti udržitelné spotřeby a výroby;

•

podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů;

•

podpořit výzkum, vývoj a inovace.

Národní program reforem ČR 2014
•

předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů;

•

minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí;

•

udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“;

•

maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

Státní politika životního prostředí ČR
•

předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití a omezování jejich negativního
vlivu na životní prostředí. Podpora využívání odpadů jako náhrady přírodních zdrojů;

•

snížení podílu skládkování na celkovém odstraňování odpadů;

•

zvyšování materiálového a energetického využití komunálních odpadů a odpadů podobných
komunálním.

Surovinová politika České republiky
•

vytvářet podmínky pro úspěšnou realizaci ekonomické diplomacie v oblasti nerostných surovin;

•

podporovat materiálově úsporné technologie;

•

další modernizace dobývacích a úpravárenských technologií.

Politika druhotných surovin ČR
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•

zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů
druhotnými surovinami;

•

podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v
průmyslu;

•

podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické a materiálové
náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí a
zdraví lidí;

•

iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru druhotných surovin
jako podporu konkurenceschopnosti ČR;

•

aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které umožní
zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství ČR.

Státní energetická koncepce
•

zabezpečit zvýšení účinnosti přeměn a účinnosti energie s využití parametrů BAT pro všechny
nově budované a rekonstruované zdroje v elektroenergetice a teplárenství

•

přechod většiny výtopen na vysokoúčinnou kogenerační výrobu s efektivním využitím tepelných
čerpadel a související snížení ztrát v distribuci tepla;

•

zvýšit tepelně-izolační vlastnosti obálek budov (snížení jednotkové spotřeby energie na vytápění o
30% do roku 2030 oproti roku 2005);

•

zvyšovat podíl nízkoenergetických a pasivních budov v nové výstavbě do roku 2020, poté
povolovat výstavbu pouze v tomto standardu;

•

realizovat rekonstrukci veřejných budov s cílem zlepšit jejich tepelné vlastnosti;

•

zavést závazná schémata podpory zvyšování efektivity a snižování spotřeby v průmyslu;

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020
•

racionálnější využívání surovin, materiálů a energií;

•

snížit množství vytvořených odpadů a ztrát ve výrobě;

•

příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití.

•

snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů;

•

nahrazovat nebezpečné materiály ve výrobcích materiály méně nebezpečnými;

•

minimalizovat nepříznivé účinky vzniku nebezpečných odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí;

•

podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin a
materiálů a vedou k zachování přírodních zdrojů;

•

podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu;

•

podporovat přípravu k recyklaci odpadů;

•

splnit cíl spočívající v omezení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (KO)
ukládaných na skládky vyprodukovaných v roce 1995 do roku 2020 na 35 % hmotnostního podílu
ukládaného komunálního odpadu na skládku v souladu se směrnicí 1999/31/ES. Tento cíl je
ohrožen pro zatím převažující skládkování KO a nedostatek jiných kapacit pro zpracování odpadu;

•

dosažení cíle EU stát se „recyklační společností“ a naplnit požadavky směrnic EU v oblasti
nakládání s odpady v souladu se stanovenými cíli pro recyklaci a využití odpadu;

•

zvýšit energetické využití odpadů zejm. komunálních odpadů a směsných komunálních odpadů
vznikajících na území obcí (a jim podobných odpadů od ostatních původců) v zařízeních k tomu
určených, a to v souladu s platnou legislativou, kdy odpady fungují jako surovina, zejména pak
jako náhrada primární suroviny – uhlí;

•

podporovat bezpečné spoluspalování odpadů (např. v teplárnách a elektrárnách), které nebude
zátěží životnímu prostředí v regionu a zabezpečí dodávky tepla či energie pro občany namísto
využívání primárních zdrojů surovin;

•

odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky.“
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5.2. KRAJSKÉ KONCEPCE
Jihomoravský kraj má zpracováno více než dvacet tematických krajských koncepcí. Jde o dokumenty
různé doby vzniku, délky platnosti, míry obecnosti i celkového pojetí. Jsou důležitým vstupem pro
identifikaci jednotlivých aktivit naplňovaných v programu rozvoje. Dokumentem propojujícím
zpracované koncepce v kontextu aktuální situace je Program rozvoje Jihomoravského kraje.
Struktura zmiňovaných koncepcí je uvedena v následujícím schématu.
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Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby

Lidské zdroje

Sociální
infrastruktura

Dílčí k oncepce

Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu
Strategie prevence kriminality
Strategie protidrogové politiky

K om plex ní
koncepce
Strategie rozvoje

Strategie rozvoje lidských zdrojů

Hospodářství

Cestovní
ruch

Doprava

Koncepce rodinné politiky
Generel

Generel krajských
il i
Program rozvoje sítě cyklistických komunikací
Program rozvoje cestovního ruchu
Koncepce zachování a obnovy kulturních
Strategie rozvoje hospodářství
Regionální inovační strategie (III)
Územně energetická koncepce

Životní
prostředí

Koncepce ochrany přírody
Integrovaný program ke zlepšení kvality
Koncepce environmentálního vzdělávání
Plán odpadového hospodářství
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Zemědělství,
lesnictví

Program rozvoje

Koncepce rozvoje vinařství
Koncepce rozvoje ovocnictví
Program rozvoje lesního hospodářství
Krizový plán
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Při zpracování POH JMK, zejména jeho Závazné a Směrné část, byly využity a zohledněny následující
dokumenty a koncepce JMK, které byly do nich relevantně zapracovány :
•

Program rozvoje Jihomoravského kraje;

•

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020;

•

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020;

•

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na léta 20112020;

•

Vyhodnocení Plnění plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje za jednotlivé roky
2009-2013;

•

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, schválený dne 17. 6. 2004 na 26. zasedání
Zastupitelstva JMK - usnesení č. 1095/04/Z 26 (závazná část POH JMK byla vyhlášena vyhláškou
JMK viz Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, částka č. 16, vyhláška č. 309/2004,
kterou se vyhlašuje závazná část POH JMK);

•

Aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje;

•

Aktualizovaná Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje – 2008.

•

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2013

•

Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje

V rámci koncepcí na území Jihomoravského kraje je vztah k jiným relevantním koncepcím následující:
Základní
koncepcí, která integruje zásady z ostatních koncepcí JMK, je Program rozvoje
Jihomoravského kraje.
Z opatření, která jsou uvedena v Programové části, mají vztah k POH JMK následující:
Priorita 2: Snižování regionálních disparit:
Opatření 2.b Posílení kvality a kompetence místní samosprávy a místních iniciativ
2.b.8 Podpora regenerace brownfieldů:
Způsob zapojení kraje:
- aktivní vyhledávání a tvorba vhodných opatření na podporu regenerace brownfieldů
- budování partnerství se zainteresovanými aktéry, aktivní podpora a spolupráce s veřejnými
majiteli brownfieldů, vč. vytvoření pozice manažera brownfieldů v RRA JM
- podpora opatření snižující plochy brownfieldů a podpora jejich dočasného využití
- podpora informovanosti o využívání brownfieldů
- zvyšování rozvojových dovedností - teoretická osvěta a podpora informační kampaně pro
veřejné subjekty (a veřejnost) a vlastníky brownfieldů
- vznik a udržování databáze brownfieldů JMK
- přeshraniční spolupráce – sdílení zkušeností ohledně využití brownfieldů
Opatření 2.c Rozvoj podnikatelských aktivit
2.c.9 Regenerace brownfields (především zemědělských) pro podporu podnikání
Způsob zapojení kraje:
- konzultace a analytická činnost
- tvorba nabídek pro podnikatelský sektor
- koordinace postupů na regeneracích
- příprava vhodných nástrojů regenerace brownfields
- vyhledávání vhodných dotačních titulů
- cílený lobbying na národní a regionální úrovni na aktivaci přímých a nepřímých prostředků na
podporu přípravy projektů a následné regenerace brownfieldů
- podpora umisťování veřejných investic na lokalitách typu brownfield
Opatření 2.d. Rozvoj zemědělství, vinařství a na ně navázaných oborů
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2.d.3 Ochrana zemědělského půdního fondu, omezování jeho záborů
Způsob zapojení kraje:
- koordinace aktivit příslušných úřadů
- osvěta a informační akce
- podpora neziskového sektoru, veřejnosti a dalších subjektů hájících zájmy ochrany ZPF
Priorita 3: Atraktivní region pro obyvatele, návštěvníky i investory
Opatření 3.f Zvyšování kvality životního prostředí, udržitelný rozvoj území
3.f.2 Podpora sanace starých ekologických zátěží
Způsob zapojení kraje:
- politická podpora, realizátor samostatné akce (monitoring zájmové lokality, včetně sanace
území)
3.f.4 Rozvoj odpadového hospodářství a třídění odpadů
Způsob zapojení kraje:
- osvěta a publicita
3.f.10 Zvyšování kvality ovzduší v lokalitách, kde dochází k překračování imisních limitů, v návaznosti
na aktualizovaný Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší JMK
Způsob zapojení kraje:
- koordinace aktivit příslušných subjektů
- osvěta
- - vytvoření informačního systému pro veřejnost
- politická podpora (především co se týče opatření na snížení emisí tuhých znečišťujících látek)
- finanční podpora imisního monitoringu v oblastech s imisním zatížením překračujícím imisní
limit
3.f.11 Podpora ochrany před nadlimitním hlukem z dopravy
Způsob zapojení kraje:
- koordinace a podpora
- vytipování lokalit, které je nutné řešit
- realizace
- osvěta veřejnosti
3.f.12 Podpora ochrany, udržení a zlepšení příznivého stavu významných přírodních lokalit (zvláště
chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000 a přírodních parků
Způsob zapojení kraje:
- finanční podpora
- koordinace
- iniciace projektů
3.f.13 Podporovat všechny možnosti koncepčního usměrňování předpokladů pro udržitelný rozvoj
území, zejména pro soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorové uspořádání území s
důrazem na koordinaci veřejných a soukromých záměrů změn v území, na ochranu a rozvoj
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území Jihomoravského kraje (včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví) a na omezování negativních dopadů suburbanizace.
Způsob zapojení kraje:
- koordinace územně plánovací činnosti obcí, i s ohledem na prováděné pozemkové úpravy
- dotační program na zpracování územních plánů
Opatření 3.i Kvalitní a dostupná technická infrastruktura
3.i.2 Zásobování energiemi, spolehlivá distribuční soustava
Způsob zapojení kraje:
- analýzy potřeb a zpracování / aktualizace klíčových koncepcí
- partnerství
- event. finanční spoluúčast na investicích
Další ze základních Koncepcí je Akční plán Jihomoravského kraje, ze kterého jsou ve vztahu
k POH JMK zohledněny programy a opatření:
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P1: Program vzdělávání a osvěty
Aktivity naplňující program:
A2. Využití informačního potenciálu regionálních mediálních prostředků (tisk, rádio, televize)
A3. Ekologická výchova ve školách – zaměřená na energetiku a environmentální osvětu
A4. Letáčky, reklama, metodické materiály
P3: Program energetického využití biomasy
Aktivity naplňující program:
A2. Výstavba bioplynových stanic
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6. ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH,
KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A
DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A
NEGATIVNÍCH VLIVŮ) NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.
6.1. ZHODNOCENÍ POH JMK JAKO KONCEPCE
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.
Z hlediska možných kumulativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými koncepcemi a
synergických vlivů navrhovaných strategických, hlavních a dílčích cílů je nutno posuzovat POH JMK
jakožto koncepci principiálně ve dvou rovinách. Jednak se jedná o obecnou normativní rovinu, kdy
POH JMK působí jako koncepční dokument určující trendy v nakládání s odpady na území JMK
v následujícím období. V tomto ohledu vycházíme ze základních principů konstrukce POH JM, který se
řídí požadavky stanovenými na celostátní úrovni prostřednictvím POH ČR. Jako hlavní zásady
formuluje POH JMK ve shodě s POH ČR:
1) Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2) Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
3) Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
Za uvedených předpokladů lze pak na hodnocení případného synergického působení POH JMK jakožto
koncepce plně vztáhnout závěry materiálu (Fakulta životního prostředí ČZU v Praze (2014).
Posouzení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní
prostředí.) , kde se uvádí:
„Plán odpadového hospodářství … obsahuje cíle, zásady a opatření, od jejichž realizace lze očekávat
převážně pozitivní vlivy a jejich kumulace případě synergie v rámci odpadového hospodářství a jeho
působení na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Z hlediska provádění Plánu odpadového hospodářství lze očekávat synergie u:
•

snížení celkového dopadu odpadového hospodářství na životní prostředí ve všech hlavních
odvětvích;

•

účinnější využívání primárních zdrojů;

•

zajištění bezpečnějšího nakládání s odpadem jakožto zdrojem;

•

zabránění škodám na životním prostředí a veřejném zdraví, tak aby byla snížena produkce
odpadu v absolutním vyjádření a produkce odpadu na obyvatele;

•

omezení skládkování na zbytkový (tj. nerecyklovatelný či jinak nevyužitelný) odpad;

•

provést strukturální změny ve výrobě, technologii a inovacích a rovněž modelech spotřeby a
životního stylu aby snížily celkový dopad výroby a spotřeby na životní prostředí;

•

vyšší míry recyklace a energetické účinnosti při odstraňování odpadů;

•

optimalizací účinnosti využívání primárních zdrojů díky řešení otázek možnosti opětovného využití
či účinnější recyklace stávajících výrobků;

•

přeměny odpadu ve zdroj;

•

ke snížení produkce odpadu na obyvatele a produkce odpadu v absolutním vyjádření;
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v oblasti předcházení vzniku, opětovného použití, recyklace, využití a snižování množství odpadu
ukládaného na skládky.“

Z hlediska druhé roviny, tj. roviny konkrétních projektů, pak plně platí vývody uvedené výše např.
v komentáři k bodu 16. V této oblasti však byla věnována zvláštní pozornost záměru „ Podporovat
energetické využití v ZEVO SAKO Brno a.s.“, protože konkrétní realizace v této oblasti by s sebou
mohla nést zvýšené dopady do životního prostředí zejména v oblasti emisí do ovzduší. Proto byl
záměr vyhodnocen ve spolupráci se zástupci ZEVO SAKO Brno a se zpracovatelem Generální
rozptylové studie JMK s následujícími závěry:
Výchozími podklady jsou:
a) Plán odpadového hospodářství JMK (POH JMK)
b) Národní program snižování emisí (NPSE)
c) Program ke zlepšení kvality ovzduší JMK (PZKO JMK)
Centrální zásobování teplem (CZT) Statutárního města Brna potřebuje obnovu minimálně ve výši 80
MWt a to především na kotelně teplárny Brno Sever, a nebo v jiné lokalitě s možností zásobování
Líšně a Vinohrad.
POH JMK vychází z předpokladu výstavby cca 40 MWt třetího kotle v zařízení pro energetické využití
odpadu (ZEVO) SAKO Brno, jenž by částečně navýšil množství energeticky využitého komunálního
odpadu oproti stávajícímu stavu a částečně by sloužil jako záloha provozu stávajících dvou kotlů
provozovaných v ZEVO SAKO Brno.
Teplárny Brno zvažují možnost výstavby nového kotle na spalování biomasy o výkonu až 80 MWt na
teplárně Brno sever.
Z hlediska dokumentů NPSE a PZKO nejsou oba dva záměry v rozporu s těmito programy. NPSE
jednoznačně navrhuje, z hlediska teplárenských zdrojů, diverzifikaci paliv a příklon k obnovitelným
zdrojům energie. Oba dva záměry tento požadavek splňují.
PZKO oproti NPSE navíc požaduje snižování emisí u zdrojů, který mají významné emise a nebo
významný imisní dopad na kvalitu ovzduší. Těmito zdroji však ani ZEVO SAKO Brno a ani teplárna
Brno Sever nejsou. Pokud vezmeme celkové zatížení ovzduší města Brna, tak Teplárna Brno sever se
pro jednotlivé škodliviny podílí na celkové zátěži takto:
0.05 %
SO2
0.07 %
NO2
0.009 %
PM10
0.007 %
PM2.5
Příspěvky emisí ZEVO SAKO jsou pak na následující úrovni:
0.1 %
SO2
0.09 %
NO2
0.015 %
PM10
0.011 %
PM2.5
Významné by tyto příspěvky byly za předpokladu, že jejich imisní zátěž by byla větší než 10% imisního
limitu. To však nejsou pro žádnou z uvedených škodlivin. O něco málo vyšší příspěvky SAKO jsou dány
rozdílem ve výšce komínů ZEVO SAKO a teplárny Brno sever.
Tedy z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší má menší imisní dopad teplárna Brno Sever.
Z hlediska množství vypouštěných emisí na jednotku vyrobeného tepla má menší množství
vypouštěných emisí SAKO Brno.
Při posouzení záměrů z hlediska vlivu na ovzduší platí následující:
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1) Oba dva záměry nejsou v rozporu s koncepčními dokumenty z hlediska ovzduší.
2) Zdroje Teplárna Brno Sever a ani ZEVO SAKO Brno nemají významný vliv na kvalitu ovzduší ve
městě Brně.
3) Záměr ZEVO SAKO navýšit kapacitu cca o 40 MWt způsobí, že se bude vypouštět méně emisí
na jednotku vyrobeného tepla.
4) Záměr biomasového kotle bude mít menší dopad na kvalitu ovzduší díky výrazné vyšší výšce
komínu na teplárně Brno Sever.
5) Za nejvýhodnější řešení obnovy a výstavby teplárenských zdrojů pro město Brno lze z hlediska
koncepčních dokumentů a kvality vlivu na ovzduší považovat diverzifikaci nejenom paliva, ale i
umístění těchto zdrojů. Tedy část emisí vypouštět na ZEVO SAKO Brno a část emisí vypouštět
na teplárně Brno Sever.
Z hlediska vyhodnocení koncepce lze konstatovat, že v rámci POH JMK je odpovídajícím způsobem
zohledňován požadavek na vyloučení nebo minimalizaci případných negativních synergických efektů
při realizaci dotčené koncepce.
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6.2. ZHODNOCENÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ POH JMK
Pro vyhodnocení vlivů jednotlivých cílů POH JMK bylo využito hodnoticí stupnice uvedené v materiálu
(Fakulta životního prostředí ČZU v Praze (2014). Posouzení vlivu provádění Plánu
odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí.) Tento způsob byl zvolen
z důvodu vhodnosti uvedené metody pro daný účel, její přehlednosti, rovněž s přihlédnutím
k požadavku jednotnosti a možnosti srovnání zvolených metod.
Pro zhodnocení možných významných vlivů na životní prostředí jsou definovány jednotlivé významné
složky životního prostředí, které jsou brány jako kritéria pro určení míry potencionálního impaktu.
Významnost vlivů je hodnocena podle následující stupnice:
Hodnota
-2

Termín
Významný negativní vliv

-1

Mírně negativní vliv

0
+1
+2
?

Nulový vliv
Mírně pozitivní vliv
Významný pozitivní vliv
Vliv nelze hodnotit

Popis
Vylučuje schválení koncepce obsahující takto vyhodnocená
opatření
Významný rušivý až likvidační vliv.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by
byla možná jen vypuštěním problémového dílčího opatření).
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení koncepce.
Mírný rušivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný prokazatelný vliv.
Mírný příznivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
Významný příznivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) není možné
hodnotit její vlivy.

Vyhodnocení je provedeno tabelárním způsobem na dalších stranách.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Tabulka 8: Hodnocení možných významných vlivů na životní prostředí pro jednotlivé cíle POH JMK

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce
odpadů.
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a
nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské
„recyklační společnosti“.
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů
a přechod na oběhové hospodářství.

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

?

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

5. Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně
pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.u všech obcí v kraji.

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

6. 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.
Postupné hodnoty v určených letech: (2016 - 46 %, 2018 - 48
%, 2020 - 50 %)
7. 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.
8. Snížit maximální množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této
složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

?

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

Vlivy na ovzduší jsou ambivalentní,
nutno hodnotit návazně na realizaci
konkrétních projektů

1

1

0

2

0

1

2

0

0

0

2

1

Akcentovány vlivy související
z omezení skládkové činnosti.

Cíl POH JMK
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Vlivy na ovzduší jsou ambivalentní,
nutno hodnotit návazně na realizaci
konkrétních projektů
Separovaný sběr se příznivě projeví
ve využívání vyššíh prvků hierarchie
nakládání s odpady a tedy se sníží
potenciální negativní dopady do
složek ŽP hodnocených stupněm 1.
Důvody ke zvolenému hodnocení
jsou stejné jako u předchozího
opatření.
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Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů
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?

0

0

2

0

1

2

0

0

0

2

2

10. Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

1

1

11. Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných
odpadů.

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

1

2

12. Minimalizovat negativní účinky při nakládání s
nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
13. Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
14. Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku
2020.
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku
2020.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku
2020.
Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.
15. V letech 2016 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

1

1

1
1

1
1

1
0

1
1

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

0
0

2
1

0
2

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

Cíl POH JMK

celkového množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
9. Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru
přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a
demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového
využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v
souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním
odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se
vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod
katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).
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Akcentovány vlivy související
z omezení skládkové činnosti.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Vlivy na ovzduší jsou ambivalentní
(činnost recyklačních zařízení jako
zdroje prachu), nutno hodnotit
návazně na realizaci konkrétních
projektů
Kladné vlivy nutno očekávat ve
všech sférách ŽP. Akcentace vlivů
na veřejné zdraví
Dtto předchozí cíl. Posílen význam
pro omezení využívání přírodních
zdrojů.
Dtto cíl č. 10.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.

Posílen význam pro omezení

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

29. Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz POH JMK.

Vlivy na vodu

odpadů v hodnotách uvedených v POH JMK
16. Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení.
18. V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru
odpadních elektrických a elektronických zařízení uvedených v POH
JMK.
19. Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy
opětovnému použití elektroodpadu.
20. V letech 2015 – 2018 dosáhnout požadovaných % využití, recyklace
a přípravy k opětovnému použití z celkové hmotnosti zpracovávaného
elektroodpadu na sebraných odpadních elektrických a elektronických
zařízeních.
21. Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití, recyklace a
přípravy k opětovnému použití na celkové hmotnosti zpracovávaného
elektroodpadu (sebraných odpadních elektrických a elektronických
zařízení). viz POH JMK
22. Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných
baterií a akumulátorů.
23. V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného
sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů :
Cílový stav v roce 2016: 45 %
24. Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace
odpadních baterií a akumulátorů
26. Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s
ukončenou životností (autovraků).
27. Od roku 2016 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití,
recyklaci a opětovné použití při zpracování vozidel s ukončenou
životností (autovraků) viz POHH JMK.
28. Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.

červenec 2015

Vlivy na klima

Cíl POH JMK
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Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
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Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
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využívání přírodních zdrojů.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.

Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
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Vlivy na klima
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kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů
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30. Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních
pneumatik.
31. Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití,
recyklaci a opětovné použití při zpracování odpadních pneumatik viz
POH JMK.
32. Podporovat technologie využívání kalů z čistíren
komunálních odpadních vod.
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33. Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních
olejů.
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34. Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze
zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní
prostředí.
35. Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných
bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a
odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby
dekontaminovat.
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36. Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení
oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.
37. Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách
a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí.
38. Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek
zejména u odpadů uvedených v příloze V nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických
znečišťujících látkách ve znění nařízení Komise (EU) č. 756/2010.
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Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Posílen význam pro omezení
využívání přírodních zdrojů.
Omezení vlivů v důsledku nesprávné
aplikace kalů. U složek označených
? závislé na posouzení konkrétních
projektů.
Hodnoceno vee vazbě na možné
specifické negativní účinky
odpadních olejů při nesprávných
způsobech nakládání s nimi včetně
jejich konečného osudu.

Hodnocena z hlediska působení
uvedených nebezpečných odpadů
vzhledem k jejich kumulativním a
opožděným účinkům, které se
mohou projevit prakticky ve všech
sférách ŽP.
Dtto předchozí cíl.

Hodnocení zvoleno stejné jako pro
opatření č. 35, 36, a to z důvodů, že
potenciální charakter je stejný,
pouze účinek cíle je
zprostředkovaný.

verze 2

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu
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ekosystémy
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kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

červenec 2015

Vlivy na ovzduší
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39. Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s
odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.
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40. Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s
obsahem přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.
41. Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a
stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném
komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích
zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice,
školy a další obdobná zařízení).
42. Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a
stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak
negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
43. Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na
materiály za účelem náhrady primárních surovin.
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44. Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť
zařízení k nakládání s odpady na území Jihomoravského kraje.
45. Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní
systém svozu a sběru odpadů na území Jihomoravského kraje.
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46. Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů
lidské zdraví a životní prostředí v České republice.
47. Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
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Hodnocení zvoleno s ohledem na
skutečnost, že azbest je přírodní
materiálu a jeho škodlivost je
specifická zejména pro zdraví
člověka, v závislosti na fyzikální
formě azbestu.
Hodnoceno s ohledem na charakter
odpadu, jeho vlastnosti a
rozložitelnost včetně jeho
potenciálního využití pro výrobu
energie a hnojiva.
Dtto předchozíí cíl.

Vliv na ovzduší, klima a surovinové
zdroje se projeví zprostředkovaně
v důsledku nižší potřeby výroby
surového železa zpracováním rud.
Vlivy na ovzduší a veřejné zdraví lze
sledovat v důsledku omezení
neefektivní přepravy a negativních
vlivů s ní spojených.
Naplněním cíle dojde k pozitivnímu
ovlivnění prakticky všech složek ŽP
vč. veřejného zdraví.

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

50. Po celou dobu realizace Programu PVO JMK v návaznosti na
Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020
JMK a ČR zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně
zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov,
výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit
související s ochranou a tvorbou životního prostředí.
51. Zajistit účinné zapojení státní správy JMK na všech úrovních do
problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování
množství odpadů při výkonu státní správy.
52. Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování
surovinových a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a
zvyšování využívání „druhotných surovin“ v souvislosti s dalšími
strategickými dokumenty JMK (zejména Program rozvoje
Jihomoravského kraje, Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2020 a Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje 2014–2020, Aktualizovaná Územní energetická
koncepce Jihomoravského kraje – 2008 apod.)
53. Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a
inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit
výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení
výroby z hlediska naplnění cílů Programu PVO JMK.
54. Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o
dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy
environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s
cílem jejich postupného rozšiřování.

Vlivy na vodu

48. Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu
určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
49. Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky
k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování
produkce odpadů.

červenec 2015

Vlivy na klima

Cíl POH JMK
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Vlivy na ovzduší
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Dtto předchozí cíl.
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Hodnocení provedeno s ohledem
na primární význam cíle pro
omezení využívání přírodních
zdrojů. Obecně se projeví pozitivní
účinek ve všech složkách ŽP.
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Cíl POH JMK

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů
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55. V souvislosti s jednotlivými cíli PVO JMK, s cíli jiných programů a
politik životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie
akceptovat zajištění vhodného legislativní prostředí pro realizaci PVO
JMK.
56. Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit
podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních
potravinového cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh
a konzumace).
57. Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek
komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních
veřejné správy a na úrovni občanů.
58. V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty JMK vytvořit
podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a
demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic
s výhledem reálného snižování jejich produkce v následujících letech.
59. Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a
organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání
výrobků a materiálů.
60. Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
v oblasti podpory Programu PVO JMK.
61. Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení
vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů
zpětně odebíraných výrobků.
62. Zajistit vypracování potřebných analytických podkladů a hodnotících
nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programu PVO JMK a
posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření.
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Závěr:
Hodnocení v uvedené tabulce je přes zavedená kritéria subjektivní, protože vždy závisí na přístupu
hodnotitele, jaký význam přikládá tomu kterému kritériu pro příslušný cíl. Vzhledem k charakteru
uvedených cílů totiž nelze použít přesná a jednoznačná kvantitativní kritéria oproštěná od
subjektivního faktoru.
Nicméně je provedené hodnocení ilustrací toho, že POH JMK svým zaměřením vycházejícím z principů
POH ČR je jednoznačně prvkem kladně působícím v oboru své účinnosti. Prvky nejistoty vyjádřené
v tabelárním hodnocení jsou dány především nemožností hodnotit na této úrovni jednotlivé konkrétní
záměry. To však není v této fázi posuzování ani účelem, protože pro hodnocení konkrétních projektů
jsou nastaveny účinné mechanismy v příslušných závazných právních předpisech.

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015

verze 2

6.3. ZHODNOCENÍ ZÁSAD A OPATŘENÍ POH JMK
V následující tabulce je provedeno vyhodnocení opatření a zásad uvedených v závazné části POH
JMK. Pro hodnocení bylo použito stejné metody jako v případě cílů POH JMK.
Dále uvedené zásady a opatření pro jednotlivé skupiny odpadů jsou hodnoceny společně, protože se
vztahují vždy k jednotlivému specifickému okruhu problematiky odpadů. Je třeba je uplatňovat
komplexně a ve vzájemné provázanosti. Atomizace těchto aglomerizovaných skupin by byla
samoúčelným administrativním aktem bez přínosu k vypovídací schopnosti celkového hodnocení.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Tabulka 9: Hodnocení možných významných vlivů na životní prostředí pro jednotlivé zásady a opatření POH JMK
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13) 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 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.
14) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin,
kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny.
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15) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti
odpadu.
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16) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
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Zásady a opatření POH JMK

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
12) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů
ČR“, „Programu předcházení vniku odpadů JMK“ a dalšími opatřeními podporujícími
omezování vzniku odpadů.

104

Poznámka

Uplatnění zásady se nepřímo
pozitivně projeví v uvedených
relevantních oblastech
v důsledku zamezení
případného negativního
působení vlastností odpadů a
nakládání s nimi.
Uplatnění zásady se nepřímo
pozitivně projeví v uvedených
relevantních oblastech
v důsledku zamezení
případného negativního
působení vlastností odpadů a
racionalizace způsobů nakládání
s nimi.
Kromě výše uvedených faktorů
dojde k omezení využívání
přírodních nevratných zdrojů
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krajiny.
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17) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
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18) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie
nakládání s odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu
u tohoto odpadu a nakládání s ním.
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19) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a
předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
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20) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně
technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
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21) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního
prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
22) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci Jihomoravského kraje musí vytvářet
komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou
ochranu lidského zdraví.
3.Zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů
3.1 Komunální odpady
Zásady:
a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy,
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krajiny.
Kromě výše uvedeného dojde
k omezení negativních
nevratných vlivů s akcentací
pozitivních vlivů v oblasti
ovzduší, klimatu potažmo
veřejného zdraví a využití
krajiny.
Při uplatňování této zásady je
nutno zohledňovat požadavky
na minimalizaci nebo vyloučení
vlivů na jednotlivé složky ŽP a
veř. zdraví dle zásady č. 8.
Pro uvedené kategorie
hodnoceno kódem 1, protože
uplatnění zásady se pozitivně
projeví v uvedených oblastech,
míra a konkrétní působení závisí
na konkrétním řešení.
Administrativní opatření. jeho
uplatnění se pozitivně může
projevit prostřednictvím jiných
zásad, cílů a opatření.
Důvod hodnocení stejný jako
pro zásadu č. 8.
Důvod hodnocení stejný jako
pro zásadu č. 8.

Jedná se o zásady
administrativního charakteru

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.
d) Systém sběru komunálních odpadů v obci stanovuje obec s ohledem na požadavky a
dostupnost technologického zpracování odpadů. Systém sběru stanoví v samostatné
působnosti obec obecně závaznou vyhláškou.
e) Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci stanoví obec s
ohledem na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a podmínky
dalšího zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění
cílů Plánu odpadového hospodářství JMK pro komunální odpady.
f)
Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, 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.
i)
Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady v obecním nebo
krajském měřítku vždy provést důkladnou analýzu se zahrnutím environmentálních,
ekonomických, sociálních hledisek a podrobit ji široké diskusi všech dotčených
subjektů.
j)
Úpravu směsného komunálního odpadu tříděním lze podporovat jako doplňkovou
technologii úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím.
Tato úprava nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů.
Opatření:
a) Akceptovat legislativně zakotvené povinnosti a podmínky tříděného sběru komunálních
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určující požadavky na způsob
nakládání komunálními odpady
tak, aby byly uplatněn
požadavky vyplývající
z koncepce POH JMK. V případě
uplatnění těchto zásad lze
očekávat pozitivní vlivy
prakticky ve všech hodnocených
oblastech. Konkrétní struktura,
míra významnosti a projevů
těchto vlivů bude záviset na
způsobu konkrétního naplnění
uvedených zásad. Při uvedené
hodnocení bylo použito premisy
zásadního účelu POH, tj. řídit
nakládání s odpady tak, aby
byly naplněny požadavky na
hospodárné nakládání s odpady
za respektování požadavků
hierarchie nakládání s odpady a
minimalizace popř. vyloučení
vlivů na životní prostředí,
veřejné zdraví a využití
přírodních zdrojů. Uplatnění
zásad má rovněž přínos pro
informační oblast, osvětu a
vzdělávání obyvatelstva.

1

1

106

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

Opatření vycházejí z uvedených
zásad, jejich hodnocení tedy je

odpadů v obcích.
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.
e) Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích, jako komunální
odpady (s obsahem obalové složky), tj. skupinu 20 Katalogu odpadů.
f)
Akceptovat legislativně vymezené podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se od
hierarchie nakládání s odpady. Tyto podmínky by měly sledovat zejména ochrany
životního prostředí a zdraví, zohledňovat celkový životní cyklus odpadu a jeho dopad na
životní prostředí, technickou proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a možné sociální
dopady.
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.
3.2 Směsný komunální odpad
Zásady:
a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu.
b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením
odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky
rozložitelných odpadů.
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na stejné bázi jako zásady.

b)

Opatření:
a) Akceptovat legislativně definované možnosti a podmínky energetického využití
směsného komunálního odpadu, především ve vazbě na rámcovou směrnici o odpadech
a v ní stanovené energetické účinnosti zařízení a s ohledem na ochranu ovzduší.

Poznámka
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Kladné vlivy v důsledku omezení
skládek a posílení prioritních
článků hierarchie nakládání s
odpady
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V důsledku realizace opatření
a), d) e) je nutno očekávat vlivy
v důsledku emisí. Tyto vlivy
nesmí překročit parametry dané
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b)

c)
d)
e)
f)
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Průběžně sledovat stav úpravy poplatku za skládkování využitelných komunálních
odpadů a podporovat úsilí, aby jeho výše znevýhodňovala skládkování těch druhů
odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno skládkovat, v souladu s hierarchií nakládání
s odpady, včetně směsného komunálního odpadu, a to i s ohledem na přizpůsobení
odpadového hospodářství vnějším podmínkám jako jsou legislativa Evropské unie,
uplatnění nových technologií, konkurenční prostředí a podobně, při zachování vysoké
míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadů a
s ohledem na sociální únosnost pro občany.
Směsný komunální odpad zařadit mezi odpady, u nichž se předpokládá zákaz
skládkování od roku 2024.
Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a
zvýšení energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního
odpadu).
V adekvátní míře energeticky využívat SKO v zařízeních pro energetické využití odpadů
bez
jeho
předchozí
úpravy,
nebo
po
jeho
úpravě
následným
spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na
obecní a krajské úrovni.

3.3 Živnostenské odpady
Zásady:
a) Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám a fyzickým
osobám oprávněným k podnikání, produkujícím komunální odpad na území obce
(živnostníci, subjekty z neprůmyslové výrobní sféry, administrativy, ze služeb a
obchodu) možnost zapojení do systému nakládání s komunálními odpady v obci, pokud
má obec zavedený systém nakládání s komunálními odpady se zahrnutím
živnostenských odpadů.
b) V obcích stanovit v rámci systému nakládání s komunálními odpady také systém
nakládání s komunálními odpady, které produkují právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními
odpady. Stanovit způsob sběru jednotlivých druhů odpadů, minimálně však oddělený
sběr papíru, plastů, skla, kovů, biologicky rozložitelného odpadu a směsného

Poznámka

platnými předpisy (zákon o
ochraně ovzduší).
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Zásady administrativního
charakteru. Vlivy v důsledku
jejich uplatnění budou
prostřednictvím konkrétních
způsobů nakládání s odpady
tak, jak je to hodnoceno na
jiných místech.
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komunálního odpadu, které produkují právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k
podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady.
c) Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob oprávněných k
podnikání do obecního systému nakládání s komunálními odpady.
d) Při nakládání s komunálními odpady od zapojených právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání uplatňovat zásady pro nakládání s komunálními odpady v
souladu s hierarchií pro nakládání s odpady.
e) Umožnit obcím zapojit do svých systémů nakládání s komunálními odpady právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání dle možností a kapacity daného systému.
Opatření:
a) Akceptovat legislativní zakotvení možnosti zapojení právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání do obecních systémů nakládání s komunálními odpady.
b) Průběžně vyhodnocovat systémy obcí pro nakládání s komunálními odpady v souvislosti
s možností zapojit do obecních systémů nakládání s komunálními odpady právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání s komunálními odpady, které produkují.
c) Na úrovni obce umožnit nastavení kritérií například maximální limit produkce
komunálních odpadů, při jejichž splnění se budou moci právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady v
obci s komunálními odpady, které produkují.
d) Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v písmeni c) a doporučovat jejich úpravu dle
aktuálních podmínek v obci.
e) Akceptovat rozšíření kontrolní pravomoci obcí, zejména o sankce vůči právnickým
osobám a fyzickým osobám neoprávněně využívajícím obecní systém nakládání s
komunálními odpady.
f)
Akceptovat legislativu umožňující spolupráci obcí s živnostenskými úřady s ohledem na
zlepšení možností kontroly právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání
podnikajících na území dané obce.
g) Akceptovat zjednodušení povinnosti vedení evidence odpadů právnickými osobami a
fyzickými osobami oprávněnými k podnikání zapojenými do obecního systému
nakládání s komunálními odpady.
h) Na úrovni obce vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně právnické osoby a
fyzické osoby oprávněné k podnikání a účastníky obecního systému nakládání s
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Opatření administrativního
charakteru.
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Je vhodné podporovat využití
BRO na základní úrovni –
domácí a komunitní
kompostování.
V důsledku realizace opatření
k), o), p), q) je nutno očekávat
vlivy v důsledku emisí. Tyto
vlivy nesmí překročit parametry
dané platnými předpisy (zákon
o ochraně ovzduší).
Tato zařízení nebudovat na
území NP Podyjí a v prostoru
prvků NATURA 2000.
Realizace na území CHKO pouze
v rámci intravilánu obcí po
provedení biologického
hodnocení záměru (zákon o
ochraně přírody a krajiny).
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komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání s
nimi.
3.4. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
Zásady:
a) V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a
nakládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich
zpracování.
d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky
rozložitelných odpadů.
Opatření pro nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a
ostatními biologicky rozložitelnými odpady:
a) Akceptovat legislativně vymezené pojmy v této oblasti.
b) Pro jednotlivé skupiny biologicky rozložitelných odpadů akceptovat stanovení jejich
vlastnosti a požadavky na sběr a nakládání s nimi.
c) Požadovat, aby obce stanovily obecně závaznou vyhláškou obce systém
shromažďování, odděleného sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na
území obce a to minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, dále
povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na systém
obce odděleně odkládat biologicky rozložitelné odpady, minimálně biologicky
rozložitelné odpady rostlinného původu.
d) Akceptovat povinnost fyzických osob a původců napojení na systém obce, biologicky
rozložitelné odpady odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému
stanoveného obcí, pokud odpady sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.
e) Podporovat zavedení povinnosti obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém
shromažďování a odděleného sběru papíru, a povinnost obcí určit místa, kam mohou
fyzické osoby a původci napojení na systém obce odkládat papír, který produkují jako
odpad.
f)
Akceptovat legislativně stanovenou povinnost fyzických osob a původců napojených na
systém obce, papír odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému
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g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)

stanoveného obcí, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.
Systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady na území obce bude vycházet z technických možností a způsobů využití
biologicky rozložitelných odpadů v obci v návaznosti na nakládání s komunálními
odpady v kraji. Přičemž mechanicko-biologická úprava a energetické využití biologicky
rozložitelné složky obsažené ve směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost
obce zavést systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a jejich
následné využití.
Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů.
Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníci obecního systému
nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky
rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. Současně s tím také informovat občany o
možnostech prevence a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů.
Minimálně jednou ročně zveřejňovat kvantifikované výsledky odpadového hospodářství
obce.
Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní
kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Zvážit zvedení
programu podpory domácího, komunitního a obecního kompostování a jeho naplňování
ve spolupráci s obcemi na krajské úrovni.
Podporovat výstavbu zařízení pro anaerobní rozklad, energetické využití a přípravu k
energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů. Podpořit vytvoření přiměřené
sítě zařízení pro aerobní a anaerobní rozklad v kraji pro nakládání s odděleně
sebranými biologickými rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních původců, včetně
kalů z čistíren odpadních vod.
Akceptovat stanovení minimálních požadavků na technologie pro zpracování biologicky
rozložitelných odpadů a na vlastnosti výstupních produktů, za účelem dosažení
vysokého využití produktů a splnění všech nároků na ochranu lidského zdraví a
životního prostředí.
Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních
odpadů, tj. biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných
komunálních odpadů, k aplikaci do půdy. Podporovat vytvoření podmínek k odbytu
výstupních produktů ze zpracování odděleně sebraných biologicky rozložitelných
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n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

w)

odpadů, tj. kompostu a digestátu, především pro využití v zemědělské výrobě a také v
obcích.
Podporovat spolupráci MŽP s Ministerstvem zemědělství - motivovat zemědělce k
částečné náhradě průmyslových hnojiv hnojivy vyrobenými z odpadů, která splňují
kvalitativní požadavky na běžná hnojiva.
Podporovat energetické využití biologicky rozložitelných odpadů obsažených ve
směsném komunálním odpadu, který je obecně s ohledem na heterogenitu materiálu a
koncentraci rizikových látek a prvků nevhodný pro přímé kompostování, jejich
zpracování v bioplynových stanicích nebo zpracování jinými biologickými metodami.
Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu.
Podporovat energetické využívání směsného komunálního odpadu v zařízeních pro
energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným
spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy.
Důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání biologicky
rozložitelných odpadů provozovaných v areálu skládky odpadů s cílem zamezit
skládkování těchto odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky.
Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady
vedlejších živočišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1069/2009.
Podporovat v souladu s legislativou využívání biologicky rozložitelné odpady podobné
cíleně pěstované biomase (například travní seče a podobně) v zemědělských
bioplynových stanicích.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na krajské
úrovni.
Podporovat úpravu poplatku za skládkování komunálních odpadů tak, aby jeho výše
znevýhodňovala skládkování recyklovatelných a využitelných druhů odpadů v souladu s
hierarchií nakládání s odpady, včetně těch, které obsahují biologicky rozložitelnou
složku, a to i s ohledem na přizpůsobení odpadového hospodářství vnějším podmínkám
jako jsou legislativa Evropské unie, uplatnění nových technologii, konkurenční prostředí
a podobně, při zachování vysoké míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou
mírou nákladů pro původce odpadů a občany.
Akceptovat legislativně stanovený zákaz skládkování směsného komunálního odpadu,

112

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

červenec 2015

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Zásady a opatření POH JMK

verze 2

Vlivy na ovzduší

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025

Poznámka

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024.
Na krajské úrovni zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných
odpadů a nakládání s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování biologicky
rozložitelných odpadů.
y) U zemědělských odpadů 1, 2 podporovat jejich zpracování technologiemi jako je
anaerobní rozklad (digesce, fermentace), aerobního rozklad (kompostování) nebo
jinými biologickými metodami.
z) Akceptovat legislativně stanovené parametry pro výstupy ze zařízení zpracovávající
bioodpad, které budou využívány do životního prostředí.
3.5 Stavební a demoliční odpady
Zásady:
a) Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na
ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
b) Maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a
demoličních odpadů.
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x)

Opatření:
a) Akceptovat legislativně stanovené podmínky pro řízení vzniku stavebních a demoličních
odpadů a pro nakládání s nimi a tím minimalizovat nebezpečné složky a vlastnosti,
přednostně zabezpečit využívání stavebních a demoličních odpadů a jejich recyklaci a
zajišťovat vysokou kvalitu následného recyklátu.
b) Řídit se legislativou Evropské unie v oblasti „konce odpadu“, a pokud nebude zpracován
příslušný legislativní dokument na úrovni Evropské unie a ČR dokud nebude vypracován
dokument přesně stanovující přechod recyklovaného stavebního a demoličního odpadu
na výrobek v ČR.
c) Akceptovat zavedení norem pro jakost recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů.
d) Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako
1

Hodnocení vychází z hlediska
zaměření uvedených zásad
směrem ke stavebním odpadům
bez nebezpečných složek
(nebezpečné odpady jou řešeny
samostatně).
Administrativní opatření
vycházející z uvedených zásad.
Proto je hodnocení stejné.

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

2

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
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náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů,
pokud je to technicky a ekonomicky možné.
Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou
výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností.
Podpořit zjednodušení pravidel pro využívání upravených stavebních a demoličních
odpadů a recyklátů z těchto odpadů na povrchu terénu při zachování vysoké míry
ochrany životního prostředí a zdraví lidí.
Akceptovat legislativní vymezení rozsahu druhů stavebních a demoličních odpadů
vhodných k využití na povrchu terénu.
Využít dokument pro nakládání s odpady, které se v budoucnu v komoditě stavební
odpady budou vyskytovat – plastová okna, izolační materiály ze zateplení budov a
podobně s cílem jejich maximálního využití.

3.6 Nebezpečné odpady
Zásady:
a) Podporovat výrobu výrobků tak, aby byl omezen vznik nevyužitelných nebezpečných
odpadů a tím snižováno riziko s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
b) Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady.
c) Podporovat technologie na recyklaci a využití nebezpečných odpadů a technologie na
snižování nebezpečných vlastností odpadů.
d) Důsledně kontrolovat, zda odpad, který úpravou pozbyl nebezpečné vlastnosti,
skutečně tyto vlastnosti nevykazuje.
e) Nevyužívat nebezpečné odpady a nebezpečný odpad, který přestal být odpadem, na
povrchu terénu.
f)
Zpřísnit podmínky využívání nebezpečných odpadů jako technologického materiálu k
technickému zabezpečení skládky.
g) Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu.
Opatření:
a) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady na krajské úrovni.
b) Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů.
c) Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných

Uplatňování zásad pro
nakládání s nebezpečnými
odpady se projeví příznivě ve
všech hodnocených ukazatelích
v důsledku eliminace nebo
omezení nakládání s odpadem,
který může negativně působit
prostřednictvím svých
nebezpečných vlastností.

Administrativní opatření
vycházející z uvedených zásad.
Proto je hodnocení stejné.

114

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik.
Podporovat zvýšení v případě potřeby počtu zařízení na využívání nebezpečných odpadů
a zařízení na úpravu odpadů ke snižování a odstraňování nebezpečných vlastností.
e) Zavést systém podpory pro výstavbu nových inovativních technologií a modernizaci
stávajících technologií pro využívání a úpravu nebezpečných odpadů.
f)
Podporovat spolupráci MŽP s MPO při zavedení systému podpory inovativních
výrobních technologií směřujících ke snížení množství vznikajících nebezpečných odpadů
a odpadové náročnosti technologických procesů.
g) Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží.
h) Akceptovat revizi a nastavení poplatku za skládkování nebezpečného odpadu na
odpovídající úroveň s ohledem na reálný ekonomický stav odpadového hospodářství.
i)
Důsledně kontrolovat množství nebezpečných odpadů používaných jako technologický
materiál pro technické zabezpečení skládek odpadů.
j)
Akceptovat legislativní stanovení přísnějších podmínek pro udělování pověření k
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů – zkouška odborných znalostí.
k) Akceptovat legislativní stanovení požadavků na osobu odebírající vzorky nebezpečných
odpadů určené ke zkouškám k prokázání vlastností odpadu.
3.7 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru
3.7.1 Obaly a obalové odpady
Opatření:
a) Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně
jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému.
b) Akceptovat legislativní podmínky tříděného sběru.
c) Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.
d) Akceptovat legislativní zakotvení nových cílů pro recyklaci a využití obalových odpadů
do roku 2020 a stanovit samostatné cíle recyklace a využití pro prodejní obaly určené
spotřebiteli (viz Tabulka 2).
e) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné složky
komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
f)
Podpořit zachování spoluúčasti výrobců a dovozců obalů podle principu „znečišťovatel
platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a
využití obalových složek komunálních odpadů.
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Jedná se o zásady
administrativního charakteru
určující požadavky na způsob
nakládání s odpady z obalů tak,
aby byly uplatněny požadavky
vyplývající z koncepce POH
JMK. V případě uplatnění těchto
zásad lze očekávat pozitivní
vlivy prakticky ve všech
hodnocených oblastech.
Konkrétní struktura, míra
významnosti a projevů těchto
vlivů bude záviset na způsobu

g)
h)
i)

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo
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Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání s
komunálními odpady, kapacitní možnosti systémů a podporovat opatření k jejich
zlepšení.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na krajské úrovni.

3.7.2 Odpadní elektrozařízení pocházející z domácností
Opatření:
a) Akceptovat legislativní nastavení funkčního systému zpětného odběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení v návaznosti zejména na evropské předpisy tak,
aby bylo možné splnit cíle požadované směrnicí 2012/19/EU.
b) Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného odběru,
například s ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných dat, dostupnost sběrné sítě
pro spotřebitele nebo realizaci osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení
množství odděleně sebraného elektrozařízení.
c) Akceptovat legislativní nastavení povinností a odpovědností jednotlivých osob v rámci
celého systému zpětného odběru v intencích zvláštního „mírnějšího“ režimu pro
nakládání s odpady při sběru a přepravě odpadních elektrických a elektronických
zařízení.
d) Akceptovat legislativní stanovení kontrolní pravomoci vůči výrobcům a kolektivním
systémům, včetně nastavení možností kontroly efektivního vynakládání finančních
prostředků vybraných v rámci systému zpětného odběru odpadních elektrických a

Poznámka

konkrétního naplnění
uvedených zásad. Při uvedené
hodnocení bylo použito premisy
zásadního účelu POH, tj. řídit
nakládání s odpady tak, aby
byly naplněny požadavky na
hospodárné nakládání s odpady
za respektování požadavků
hierarchie nakládání s odpady a
minimalizace popř. vyloučení
vlivů na životní prostředí,
veřejné zdraví a využití
přírodních zdrojů. Uplatnění
zásad má rovněž přínos pro
informační oblast, osvětu a
vzdělávání obyvatelstva.
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Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

elektronických zařízení.
Akceptovat legislativní stanovení kontrolní pravomoci.
Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a posilovat vazbu sběrné
sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady.
g) Akceptovat nastavené standardy pro sběr, přepravu a zpracování odpadních
elektrozařízení a důsledně je vymáhat jednotlivými orgány státní správy a
samosprávy.
h) Lépe zabezpečit stávající sběrnou infrastrukturu proti krádežím a nelegální demontáži.
i)
Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat fungování sběren a výkupen kovového odpadu.
j)
Zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá a tyto
sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
k) Zintenzivnit informační kampaně.
l)
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním opětovného použití ze
strany státních i soukromých institucí.
m) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
n) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních
technologií se zaměřením na využití odpadních elektrických a elektronických zařízení.
o) Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků s
ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
3.7.3 Odpadní baterie a akumulátory
Opatření:
a) Akceptovat legislativní nastavení povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci
celého systému zpětného odběru v intencích zvláštního „mírnějšího“ režimu nakládání
s odpady při sběru a přepravě přenosných nebo automobilových baterií a
akumulátorů.
b) Akceptovat legislativní stanovení kontrolní pravomoci.
c) Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady a
sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
d) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
e) Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků s
ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
f)
Podporovat výzkum a vývoj recyklačních technologií, které jsou šetrné k životnímu

červenec 2015

Vlivy na klima

Zásady a opatření POH JMK

verze 2

Vlivy na ovzduší

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

Poznámka

e)
f)

117

Administrativní opatření.

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

prostředí a nákladově efektivní.
g) Zintenzivnit informační kampaně.
3.7.4 Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
Opatření:
a) Diferencovat nakládání s vybranými vozidly s ukončenou životností (vybrané autovraky)
a s ostatními vozidly s ukončenou životností (ostatní autovraky).
b) Akceptovat nastavení standardů pro sběr a zpracování vybraných vozidel s ukončenou
životností (vybraných autovraků), standarty pro opětovné použití dílů z vybraných
vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) a důsledně je vymáhat
jednotlivými orgány státní správy a samosprávy.
c) Zabezpečit, 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 zajistit, aby
veškeré náklady nebo jejich podstatnou část hradil výrobce nebo, aby vozidla s
ukončenou životností (autovraky) přijímal zdarma.
d) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
e) Podporovat výzkum, vývoj, inovaci a implementaci postupů a technologií s pozitivním
vlivem na zvýšení úrovně materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při
zpracování vozidel s ukončenou životností se zaměřením na využití surovin.
f)
Podpora sběru a zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností (autovraků) z
prostředků vybraných na základě poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a
odstranění vozidel s ukončenou životností.
g) Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků s
ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
h) Sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
3.7.5 Odpadní pneumatiky
Opatření:
a) Akceptovat legislativní nastavení povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v rámci
celého systému zpětného odběru.
b) Akceptovat legislativní stanovení kontrolní pravomoci.
c) Akceptovat legislativní zakotvení principu zvláštního „mírnějšího“ režimu pro nakládání
s odpady při sběru odpadních pneumatik.
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Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady s tím,
že budou stanoveny parametry sběrné sítě za účelem minimalizace nákladů pro obce
v oblasti nakládání s odpadními pneumatikami a sběrná místa zveřejňovat na portálu
veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru.
e) Zintenzivnit informační kampaně.
f)
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
g) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
h) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních
technologií se zaměřením na využití surovin.
i)
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně odebraných výrobků s
ukončenou životností a dalšího nakládání s nimi.
3.7.6 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Opatření:
a) Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních vod a množství
těchto kalů využitých k aplikaci na půdu (kompostování a přímé použití kalů na
zemědělské půdě).
b) Na základě legislativně stanovených mikrobiologických a chemických parametrů
důsledně kontrolovat kvalitu upravených kalů určených k aplikaci na půdu.
c) Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené s energetickým využíváním kalů z
čistíren komunálních odpadních vod s odpovídající produkcí kalů.
d) Podporovat výzkum zaměřený na monitorování obsahu reziduí léčiv a přípravků
osobní hygieny v odpadních vodách a jejich průniku do kalů z čistíren komunálních
odpadních vod. Na základě výsledků výzkumu průběžně navrhovat a realizovat
opatření k nakládání s kaly z čistíren komunálních odpadních vod s ohledem na
ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
e) Podporovat spolupráci MŽP s MZd a rámci plnění koncepce EVVO JMK podporovat
osvětové kampaně zaměřené zejména na obyvatelstvo, k odstraňování léčiv,
chemických prostředků a odpadů v souladu s právními předpisy v této oblasti tj.
odstraňování mimo kanalizační sítě.
f)
Akceptovat legislativní změny Evropské unie v oblasti nakládání s kaly z čistíren
odpadních vod s důrazem na ochranu zdraví lidí, životního prostředí a zejména půdy
při používání kalů z čistíren komunálních odpadních vod v zemědělství.
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Administrativní opatření.
V důsledku struktury
navržených opatření mohou
nastat kladné vlivy v uvedených
oblastech, hodnocených
stupněm 1 a 2.
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Využívání energetických a
surovinových zdrojů

3.7.7 Odpadní oleje
Opatření:
a) Zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování s
ohledem na jejich následné využití.
b) Odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně energeticky využívat v
souladu s platnou legislativou.
c) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
d) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpadními oleji.
3.7.8 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Opatření:
a) Akceptovat legislativně stanovená pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnické a
veterinární péče se zaměřením na sběr, třídění, shromažďování, úpravu, přepravu a
odstraňování odpadů ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení,
například domácí péče a samoléčení, sestavená MŽP ve spolupráci s MZd.
b) S odpady ze zdravotnické a veterinární péče s nebezpečnými vlastnostmi nakládat dle
hierarchie nakládání s odpady a dle dostupných technologií s upřednostněním
nejlepších dostupných technik.
c) Podporovat spolupráci MŽP s MZd legislativně stanovit parametry pro účinnost
hygienizace dekontaminačních zařízení včetně parametrů kvality s návaznou důslednou
kontrolou.
d) Navázat spolupráci se zainteresovanými stranami v oblasti osvěty nakládání s odpady
ze zdravotnických, veterinárních a jím podobných zařízení s cílem zabezpečit nakládání
s odpadem z těchto zařízení v souladu s platnou legislativou se zaměřením zejména na
důsledné oddělování od odpadu komunálního, zařazování odpadu do kategorie dle jeho
skutečných vlastností.
e) Akceptovat legislativně stanovená školení pro všechny zaměstnance, kteří nakládají s
odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení včetně pracovníků
podílejících se na jednotlivých krocích nakládání s těmito odpady.
f)
Podporovat spolupráci MŽP s MZd vypracovat aktualizované metodiky pro nakládání s
odpady ze zdravotnické a veterinární péče zahrnující současné trendy a principy dané
Světovou zdravotnickou organizací a Evropskou unií.
3.8 Specifické skupiny nebezpečných odpadů
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3.8.1 Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů
Opatření:
a) Akceptovat legislativní úpravu pravidel pro stávající odpady polychlorovaných bifenylů a
zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů.
b) Lehce kontaminovaná zařízení a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů a
objemem náplně menším než 5 l předat oprávněným osobám k nakládání s tímto
druhem odpadu nebo dekontaminovat nejdéle do konce roku 2025.
3.8.2 Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek
Opatření:
a) Realizovat informační kampaně zaměřené na možnost výskytu perzistentních
organických znečišťujících látek v odpadech.
b) Identifikovat zdroje možných úniků perzistentních organických znečišťujících látek.
c) Využít metodiku pro kontrolu výskytu perzistentních organických znečišťujících látek ve
vybraných odpadech Ministerstva životního prostředí.
3.8.3 Odpady s obsahem azbestu
Opatření:
a) Akceptovat legislativní změny Evropské unie v oblasti nakládání s odpady azbestu s
důrazem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
b) Vycházet z postupu MMR a MZd pro stavební úřady, jak v rámci stavebního řízení pro
rekonstrukce a demolice staveb ovlivnit žádoucím způsobem manipulaci s odpady z
azbestu.
c) Provádět trvalou osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce
při nakládání s azbestem včetně podpory informační kampaně MŽP ve spolupráci s MZd
pro obyvatele a zajištění provádění kontrol příslušnými kontrolními orgány.
d) Akceptovat ekonomicky zvýhodněné odstraňování odpadů s obsahem azbestu.
3.8.4 Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Opatření:
a) Kontrolovat nakládání s tímto druhem odpadu (Státní úřad pro jadernou bezpečnost).
b) Podporovat spolupráci MŽP se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost při vypracování
metodického postupu pro nakládání s tímto druhem odpadu podle zákona o odpadech
3.9 Další skupiny odpadů

červenec 2015

Vlivy na klima

Zásady a opatření POH JMK

verze 2

Vlivy na ovzduší

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025

0

0

1

1

1

0

0

2

0

0

0

0

V důsledku struktury
navržených opatření a
charakteru odpadů mohou
nastat kladné vlivy v uvedených
oblastech, hodnocených
stupněm 1 a 2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření, kladné
vlivy lze očekávat
zprostředkovaně.

1

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

Administrativní opatření, kladné
vlivy je možno očekávat
prostřednictvím realizace
konkrétních kroků. Uvedené
hodnocení voleno s ohledem na
fyzikální, chemické a
toxikologické vlastnosti azbestu
(v pevném stavu je netečný).

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opatření administrativního
charakteru.

121

Poznámka

3

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních
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hodnoty
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vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

3.9.1 Vedlejší produkty živočišného původu3 biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven4
Opatření:
0
0
0
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.
b) Zajistit podmínky pro sběr použitých stolních olejů a tuků původem z veřejných
stravovacích zařízení, centrálních kuchyní a domácností.
c) Podporovat rozvoj systému sběru a svozu použitých stolních olejů a tuků od
původců a z domácností.
d) Podporovat rozvoj zařízení pro zpracování odpadních olejů a tuků, zvláště zařízení
sloužících k výrobě energie (bioplynové stanice, zpracování na bionaftu nebo jiné
produkty pro technické využití).
e) Důsledně kontrolovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven
a s vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
f)
Sledovat a hodnotit vývoj v nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a
stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu, navrhovat a přijímat odpovídající
opatření.
g) Podporovat spolupráci MŽP s MZe a v rámci plnění koncepce EVVO JMK osvětové
kampaně k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a
vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s právními předpisy v této oblasti.
3.9.2 Odpady železných a neželezných kovů
Opatření:
0
0
0
a) Rozšiřovat počet míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v rámci systémů
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty,
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
4
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro
vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádění směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty
osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.
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zpětného odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, za účelem získání většího množství
surovin strategických vzácných kovů.
b) Podporovat rozvoj moderních kvalitních technologií zpracování výrobků s ukončenou
životností v JMK.
c) Analyzovat a upravit podnikatelské prostředí v oblasti sběru a výkupu odpadů.
d) Zvýšit kontrolní činnost v oblasti výkupu kovových odpadů.
4. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
4.1 Komplexní síť zařízení k nakládání s odpady
Zásady:
a) Podporovat výstavbu zařízení v souladu s hierarchií pro nakládání s odpady.
b) Navrhovat nová zařízení v souladu s legislativními, technickými požadavky a
nejlepšími dostupnými technikami.
c) Prioritně využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické
úrovni podle bodu b), včetně rozšiřování či navyšování jejich kapacit.
d) Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u kterých bude ekonomicky a
technicky prokázána účelnost jejich provozování na regionální i celostátní úrovni,
vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s POH JMK a POH ČR.
e) V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat
zařízení k nakládání s odpady z pohledu zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s
nimiž bude nakládáno, včetně posouzení podkladů dokládajících, že v dané oblasti
je dostatek odpadů pro technologii nebo systém pro nakládání s odpady, a že
zařízení je adekvátní z hlediska kapacity.
f)
V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat
zařízení k nakládání s odpady z pohledu smluvního zajištění odbytu výstupů ze zařízení.
g) Při podpoře z veřejných zdrojů u materiálového využití biologicky
rozložitelných odpadů klást důraz na dodržování uzavřeného cyklu,
vyžadovat doložení zajištění odbytu pro využití kompostu na zemědělské
půdě nebo k rekultivacím.
h) Preferovat a z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u kterých je výstupem
dále materiálově využitelný produkt.
i)
K podpoře z veřejných zdrojů doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou
regionálnímu významu, která budou platnou součástí systému JMK nakládání s odpady.
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K prokázání potřebnosti zařízení s navrženou kapacitou v JMK a pro podporu tohoto
zařízení z veřejných zdrojů bude třeba doporučující stanovisko kraje. Stanovisko kraje
se bude opírat o soulad s platným POH JMK a o podklady prokazující deficit takovýchto
zařízení identifikovaný v rámci vyhodnocení plnění cílů POH JMK.
Zapracovat postupně požadavky na vytváření sítě zařízení OH do souboru výstupů
územního plánování jako důležitý podklad pro rozhodování o dalším rozvoji (zejména
průmyslových zón).
Vytvořit podmínky pro dobudování sítě zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady v
JMK.
Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů z veřejných prostředků.
Vymezit odpadové toky a podmínky jejich zpracování, za kterých nebude vyžadováno
povolení k provozu zařízení.
Informovat o kritériích a podmínkách stanovených na úrovni Evropské unie, kdy odpad
přestává být odpadem a metodicky objasnit postupy vedoucí k vyjmutí z odpadového
režimu.
Podporovat v rámci výzkumných záměrů projekty zaměřené na vývoj nových
technologií využití, recyklace a zpracování odpadu nebo ověření dosud v České
republice neprovozovaných technologií a zařízení k nakládání s odpady.

Opatření:
a) Průběžně vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady krajské úrovni.
b) Vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na celostátní úrovni a možnosti jejího
využití pro zpracování odpadů z JMK.
c) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH JMK stanovovat potřebná zařízení pro
nakládání s odpady v JMK.
d) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH JMK stanovovat preferovaná a k podpoře z
veřejných zdrojů doporučovaná zařízení pro nakládání s odpady JMK
4.2 Systém sběru odpadů
Zásady pro sběr odpadů:
a) U záměrů typu sběrných dvorů bude zajištěno shromažďování papíru, kovů, plastů,
skla, objemného odpadu, nebezpečných složek komunálních odpadů a prostor pro
místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.
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Podporovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů, se zahrnutím
obalové složky, prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst v
obcích, minimálně na papír, kovy, plasty a sklo, za předpokladu využití existujících
systémů sběru a shromažďování odpadů, a pokud je to možné i systémů sběru
vybraných výrobků s ukončenou životností, které jsou zajišťovány povinnými osobami
tj. výrobci, dovozci, distributory.
c) Podporovat tříděný sběr bioodpadů včetně biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a
stravoven a vedlejších produktů živočišného původu.
d) Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů s cílem dosáhnout
environmentálně šetrného nakládání s odpady.
e) V zařízeních ke sběru a výkupu odpadů umožnit výkup odpadů od občanů pouze v
souladu s platnou legislativou.
f)
V místech zpětného odběru výrobků s ukončenou životností umožnit bezplatný odběr
těchto výrobků od občanů.
g) Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu logistiky sběru a svozu odpadů z místa jejich
vzniku do zařízení k využívání odpadů, u kterých bude ekonomicky a technicky
prokázána účelnost jejich provozování na regionální i celostátní úrovni, vzhledem k
přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s POH JMK a POH ČR.
Opatření:
a) Průběžně vyhodnocovat systém svozu a sběru odpadů na krajské úrovni.
b) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH JMK stanovovat potřebné logistické
systémy sběru a svozu odpadů na zařízení pro nakládání s odpady v JMK.
c) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH JMK stanovovat preferovaná a k podpoře z
veřejných zdrojů doporučované systémy sběru a svozu odpadů na zařízení pro nakládání
s odpady JMK.
5 Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Zásady:
a)
Vnitrostátní a mezistátní spolupráce při prosazování nařízení o přepravě odpadů,
zejména v oblasti kontroly a metodiky přeshraniční přepravy odpadů se sousedními
státy a v České republice se řeší mezi orgány veřejné správy navzájem.
b) Odpad vzniklý v JMK se přednostně odstraňuje v České republice.
c) Akceptovat, že přeshraniční přeprava odpadů z JMK za účelem jejich odstranění se
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d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)
l)

m)

povoluje pouze v případě, že v České republice není dostatečná kapacita k odstranění
určeného druhu odpadu způsobem účinným a příznivým z hlediska vlivu na životní
prostředí.
Akceptovat, že přeshraniční přeprava odpadu do JMK za účelem odstranění je zakázána.
Odpad vzniklý v JMK se přednostně využívá v České republice, nejedná-li se o jeho
využití v jiných členských státech Evropské unie.
Akceptovat, že přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem využití se
povoluje pouze do zařízení, která jsou provozována v souladu s platnými právními
předpisy, a která mají dostatečnou kapacitu.
Akceptovat, že se posuzují všechny fáze nakládání s odpadem až do jeho předání do
konečného zařízení k využití nebo odstranění.
Pokud jsou do JMK přepravovány odpady určené k předběžnému využití v režimu
obecných požadavků na informace podle článku 18 nařízení o přepravě odpadů,
akceptovat, že se vyžaduje uvedení informací o následném jiném než předběžném
využití v doprovodném dokladu podle přílohy VII nařízení o přepravě odpadů nebo v
jeho příloze.
Přeshraniční přeprava odpadu do JMK za účelem energetického využití ve spalovně
komunálního odpadu je zakázána, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musel být
odstraňován odpad vznikající v JMK nebo by v důsledku přeshraniční přepravy musel být
odpad vznikající v JMK zpracován způsobem, který není v souladu s POH JMK.
Akceptovat, že směsný komunální odpad se posuzuje, včetně případů, kdy byl podroben
pouze mechanické úpravě, gravitační separaci hustotních frakcí nebo obdobnému
zpracování, které podstatně nezměnilo jeho vlastnosti, vždy v souladu s čl. 3 odst. 5
nařízení o přepravě odpadů.
Akceptovat, že zpětně odebrané výrobky se při přeshraniční přepravě z JMK do zahraničí
považují za odpady okamžikem předání zpětně odebraných výrobků k přeshraniční
přepravě.
Akceptovat, že MŽP může vznést námitku proti oznámené přeshraniční přepravě
odpadu, pokud byla oznamovateli nebo příjemci v době pěti let před vydáním rozhodnutí
o přepravě odpadu pravomocně uložena sankce za porušení právních předpisů na úseku
odpadového hospodářství.
Akceptovat, že MŽP může vznést námitku proti oznámené přeshraniční přepravě
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5

) § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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odpadu, pokud bylo oznamovateli nebo příjemci v době pěti let před vydáním rozhodnutí
o přepravě odpadu uloženo nápravné opatření za porušení právních předpisů na úseku
odpadového hospodářství a je prokázáno, že toto nápravné opatření v uloženém
termínu nesplnil.
n) Osoby, které odpovídají za nedokončenou nebo nedovolenou přepravu, jsou povinny
uhradit náklady spojené s dopravou, využitím, odstraněním a uskladněním odpadu. Tyto
osoby odpovídají za úhradu nákladů společně a nerozdílně. Pokud takové osoby nejsou
zjištěny, náklady nese stát.
6 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
Opatření:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
a) Akceptovat legislativu stanovující odpovědnost majitele nemovitosti zajistit nakládání
s odpadem, jehož původce není znám, nacházejícím se na jeho nemovitosti. Akceptovat
nastavení systému uhrazení účelně vynaložených nákladů z veřejných prostředků v
případě, že vlastník nemovitosti prokáže, že umístění odpadu na svou nemovitost
nezpůsobil nebo mu nemohl zabránit.
b) Akceptovat legislativní zakotvení, že v případě, kdy nabývá nový vlastník vlastnického
práva k nemovitosti, stává se také vlastníkem odpadů, které jsou na nebo v této
nemovitosti umístěny.
c) Podporovat efektivní tvorbu programů osvěty a výchovy na úrovni samospráv měst
a obcí v rámci EEOV JMK včetně podpory, zejména formou zajištění financování těchto
programů.
d) Zapojení veřejnosti do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje k
udržení čistoty prostředí a správného nakládání s odpady.
e) Aktivní zapojení výrobců při tvorbě programů marketingových kampaní pro spotřebitele
jejich produktů nebo služeb.
Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství 5.
f)
g) Podporovat zvýšení maximální hranice výše pokuty přestupku neoprávněného založení
skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa.
h) Zaměřit kontrolu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na neoprávněné využívání
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0

0
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Administrativní opatření.

i)
j)
k)

l)

m)

obecních systémů k nakládání s odpady ze strany právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání.
Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k
podnikání do obecních systémů nakládání s odpady.
Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity
spojené s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená.
Podporovat optimální nastavení systému a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni
obcí (směsného komunálního odpadu, vytříděných složek komunálních odpadů,
objemného nebo nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z veřejných
prostranství a čištění veřejných prostranství).
Podpořit zavedení na úrovni obcí komunikačních kanálů (např. s využitím mobilních a
internetových technologií), přes které by občané měli možnost hlásit nelegálně
uložené odpady na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí
sběrných hnízd a kontejnerů.
Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany
samospráv obcí pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství včetně aktivit
spojených s odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená.
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6.4. HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO
JEDNOTLIVÉ CÍLE, ZÁSADY A OPATŘENÍ PROGRAMU PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
JMK
V následující tabulce je provedeno vyhodnocení pro cíle, zásady a opatření Programu předcházení
vzniku odpadů JMK. Pro hodnocení bylo použito stejné metody jako v případě cílů POH JMK.
Dále uvedené cíle, zásady a opatření jsou hodnoceny společně pro jednotlivé bloky programu,
protože bloky se vztahují vždy k jednotlivému specifickému okruhu problematiky odpadového
hospodářství. Je třeba je uplatňovat komplexně a ve vzájemné provázanosti. Atomizace těchto
aglomerizovaných skupin by byla samoúčelným administrativním aktem bez přínosu k vypovídací
schopnosti celkového hodnocení.
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Tabulka 10: Hodnocení možných významných vlivů na životní prostředí pro jednotlivé cíle, zásady a opatření Programu předcházení vzniku
odpadů JMK

Hlavní cíl:
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě
primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

Dílčí cíle:
n) Po celou dobu realizace Programu PVO JMK v návaznosti na Koncepci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR
zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení
problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných
programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s
ochranou a tvorbou životního prostředí.
o) Zajistit účinné zapojení státní správy J M K na všech úrovních do
problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování
množství odpadů při výkonu státní správy JMK.
p) Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a
energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání
„druhotných surovin“ v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty JMK
(zejména Program rozvoje Jihomoravského kraje, Aktualizace strategické vize Strategie
rozvoje Jihomoravského kraje 2020 a Regionální inovační strategie Jihomoravského
kraje 2014–2020, Aktualizovaná Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje –
2008 apod.).
q) Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a
inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit
výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z
hlediska naplnění cílů Programu PVO JMK.
r) Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0
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dostupných
dobrovolných
nástrojích
(dobrovolné
dohody,
systémy
environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich
postupného rozšiřování.
V souvislosti s jednotlivými cíli Programu PVO JMK, s cíli jiných programů a
politik životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie akceptovat
zajištění vhodného legislativní prostředí pro realizaci Programu PVO JMK.
Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro
postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu
(fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace).
Vytvořit
podmínky
ke
stabilizaci
produkce
jednotlivých
složek
komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních
veřejné správy a na úrovni občanů.
V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty JMK vytvořit podmínky ke
stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních
odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem
jejího reálného snižování v následujících letech.
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za
účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.
Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v
oblasti podpory Programu PVO JMK.
Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku
odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně
odebíraných výrobků.
Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za
účelem vyhodnocování účinnosti Programu PVO JMK a posouzení
dosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření.

Opatření:
Blok 1 - Informační podpora, vzdělávání a osvěta:
z)
Vytvořit a po celou dobu realizace Programu PVO JMK zajistit kontinuální provoz volně
přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech
úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku
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podporu a motivaci.

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, d, e, g, h, i, j, l)
Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného
zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů,
nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat
činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a
podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy)
těchto organizací a středisek.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, b, e, h, i, j)
Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného
zvyšování množství zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a účelem
snižování produkce odpadů z těchto výrobků: Zajistit vypracování analýzy a podporovat
vytvoření informační sítě servisních středisek pro opravy a další používání elektrických a
elektronických zařízení k původnímu účelu, včetně přípravy pravidel pro provoz
servisních středisek a systému jejich certifikace; zajistit vypracování a šíření příručky
pro občany z hlediska optimalizace nákupů a používání elektrických a elektronických
zařízení z pohledu potencionálního vzniku odpadů.
(Strategie: informační, regulační; Naplnění cílů: a, c, f, j, l)
Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených na snížení
produkce odpadů z potravin: Zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska
optimalizace nákupů potravin a jejich následného uskladnění z pohledu potencionálního
vzniku odpadů; zajistit vypracování příručky pro majitele a provozovatele restaurací,
hotelů a dalších stravovacích zařízení se zaměřením na předcházení vzniku odpadů z
potravin.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, g)
Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na
všech úrovních státní správy se zvláštním zaměřením na územní samosprávy měst a
obcí s ohledem na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních
odpadů.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, b, h)
Zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro výrobce
stavebních materiálů, projektanty, investory, stavební firmy a občany a zveřejnit
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stavební materiály s obsahem nebezpečných látek a látek mající negativní vliv na lidské
zdraví a životní prostředí.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, b, i)
ff) V rámci programu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zajistit vypracování
studijního materiálu na téma předcházení vzniku odpadů a jeho následného praktického
začlenění do školních osnov s cílem zvýšit povědomí o problematice.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a)
gg) V rámci aktivit kolektivních systémů a systémů zpětného odběru výrobků zajistit u
všech dotčených subjektů rozšíření činností v rámci problematiky předcházení vzniku
odpadů zejména formou informačních kampaní se zaměřením na zvyšování povědomí
obyvatelstva.
(Strategie: informační, propagační; Naplnění cílů: a, l)
hh) Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných environmentálních značení a
výrobků s menším dopadem na životní prostředí s cílem postupného zvyšování počtu
směrnic a licencí Národního programu environmentálního značení.
(Strategie: informační, propagační, regulační; Naplnění cílů: a, b, e, h, i)
Blok 2 - Regulace a plánování:
ii)
Vypracovat odbornou analýzu možnosti stanovení nových legislativních požadavků a
cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů v JMK s ohledem na aktuální vývoj
legislativních předpisů ČR a Evropské unie, včetně stanovení legislativních požadavků
na provozování zařízení pro opětovné použití výrobků na konci životnosti a optimalizace
stávajících legislativní požadavků pro stravovací zařízení a využití potravin za účelem
snižování množství odpadů z potravin. V průběhu realizace Programu PVO JMK
důsledně implementovat a kontrolovat plnění požadavků na předcházení vzniku odpadů
vyplývajících z výrobkových směrnic a rámcové směrnice o odpadech a relevantních
národních předpisů.
(Strategie: regulační; Naplnění cílů: b, f, g, m)
jj) Zajistit vypracování analýzy prevence vzniku odpadů u potravin včetně stravovacích
zařízení a analýzy možností redukce hmotnosti potravinových obalů z pohledu
případných legislativních změn.
(Strategie: regulační, propagační; Naplnění cílů: b, f, g, m)
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Prostřednictvím realizace
opatření bloku 2 dojde
zprostředkovaně k vytvoření
podmínek ke snížení
absolutního množství odpadů,
což se příznivě projeví ve všech
sférách hodnocených ukazatelů.

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

kk) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní
kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory
domácího, komunitního a obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s
obcemi koordinovat na úrovni JMK v souladu s POHJMK.
(Strategie: regulační; Naplnění cílů: b, f, h, m)
Blok 3 - Metodická podpora a dobrovolné nástroje:
ll)
Využít metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programu předcházení vzniku
odpadů pro ČR za účelem sledování a posouzení pokroku Programu PVO JMK, jehož
bylo dosaženo.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, m)
mm) Využít metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin a
odbornou studii toku těchto odpadů za účelem zjištění aktuálního stavu, získání
primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, g, m)
nn) Využít metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci domácího a
komunitního kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu
snižování produkce biologicky rozložitelných odpadů.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, h, m)
oo) Využít metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení produkce textilu a oděvů
a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem zjištění
aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v
následujících letech.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, h, m)
pp) Využít odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek a materiálů ve
stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných látek ve stavebním a demoličním
odpadu a navrhnout jejich adekvátní náhrady bez omezení vlastností stavebních a
konstrukčních materiálů a prvků.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, i, k, m)
qq) Využít odbornou studii o možnostech používání jednotlivých materiálových a
konstrukčních celků demolovaných staveb k původnímu nebo jinému účelu při
zachování funkčnosti materiálu.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: b, i, k, m)

červenec 2015

Vlivy na klima

Zásady a opatření POH JMK

verze 2

Vlivy na ovzduší

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Poznámka

Administrativní, metodická a
organizační opatření
s nepřímým působením. Přímé
dopady nelze hodnotit.

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

červenec 2015

Vlivy na klima

Zásady a opatření POH JMK

verze 2

Vlivy na ovzduší

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

Poznámka

rr)

Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených
Programem předcházení vzniku odpadů.
(Strategie: propagační, informační, regulační; naplnění cílů: a, b, c, e, g, h, i, j)
ss) Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro
podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po
celou dobu účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů.
(Strategie: propagační, informační, regulační; naplnění cílů: a, b, c, e, g, h, i, j)
tt) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení
vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, například zohledňovat
požadavky na environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a
služeb, upřednostňování znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a
upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňujících
environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů (environmentální
systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); zohledňovat a
upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných surovin“
bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou.
(Strategie: propagační, regulační; naplnění cílů: a, b, c, d, e, i)
Blok 4 - Výzkum, experimentální vývoj a inovace:
uu) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti využívání
„druhotných surovin“ ve výrobních procesech, zavádění nízkoodpadových technologií a
technologií šetřící vstupní primární suroviny a v oblasti předcházení vzniku odpadů
včetně zohlednění ekodesignu a hodnocení životního cyklu.
(Strategie: regulační, informační; naplnění
cílů: a, c, d, k)
vv) Podporovat zakotvení a realizaci problematiky předcházení vzniku potravinových
odpadů v resortních výzkumech a výzkumných programech. Podpora programů
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů z
potravin.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: a, d, g, k)
ww) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení
vzniku odpadů s cílem prodlužovat životnost výrobků, snižovat množství nebezpečných

Prostřednictvím realizace
opatření bloku 2 dojde
zprostředkovaně k vytvoření
podmínek ke snížení
absolutního množství odpadů,
což se příznivě projeví ve všech
sférách hodnocených ukazatelů.
Přímý kladný vliv lze očekávat
v oblasti úspory energetických a
environmentálních zdrojů a
omezení vzniku odpadů
v důsledku prodloužení
životnosti výrobků.
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látek v nich obsažených v návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností
(obaly, elektrozařízení, baterie a akumulátory, automobily) a snižování spotřeby
materiálů při výrobě.
(Strategie: regulační, informační; naplnění
cílů: a, d, h, i, k)
xx) Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné
výstavby a rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních a
konstrukčních materiálech a předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.
(Strategie: regulační, informační; naplnění cílů: a, d, i, k)
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Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu

Vlivy na historické a kulturní
hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu
obyvatelstvo

červenec 2015

Vlivy na krajinu včetně
synergických a kumulativních

Vlivy na lesy a zemědělské
kultury

Vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a
půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Zásady a opatření POH JMK

verze 2

Vlivy na ovzduší

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025

Poznámka

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015

verze 2

6.5. VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ INVESTIČNÍHO CHARAKTERU
V této kapitole je provedeno vyhodnocení záměrů na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a
systém sběru a svozu odpadů, které jsou uvedeny v Závazné části POH JMK. Do vyhodnocení byly
zahrnuty záměry konkrétního investičního charakteru, kde lze očekávat vlivy v uvedených kategoriích.
Opatření neinvestičního charakteru mají převážně pozitivní vliv v oblasti osvěty, tj. kategorie Vlivy na
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
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Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025

verze 2
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Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

0

Vlivy na environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

0

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

0

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

-1

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Velkoobjemový komunální odpad:
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit překladiště a drtící linku pro ORP Znojmo, překladiště a drtící linku pro ORP Kyjov,
drtící linku pro ORP Hustopeče (Hantály a.s.) na základě analýzy nositele projektu.
Další projekty na prevenci vzniku a na zpracování velkoobjemového komunálního odpadu

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

KOMUNÁLNÍ ODPADY (zahrnuje komunální odpady, směsný komunální odpad, živnostenské odpady, BRO a BRKO)
Biologicky rozložitelné odpady včetně komunálních:
e)relevantní záměry dle bodu d)
-1
-1
-1
0
Opatření:
Podpořit realizaci kompostárny v ORP Boskovice (Letovicko), dle analýzy nositele projektu a
hodnocení výsledků POH JMK.
Další projekty zařízení na zpracování BRKO a BRO posuzovat dle analýzy nositele projektu a
hodnocení výsledků POH JMK

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Záměr POH JMK

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Tabulka 11: Hodnocení opatření investičního charakteru

0

1

0

-1

0

0

1

1

uvedené hodnocení vychází
z těchto předpokladů:
- uvažuje se objektivní
potenciální možnost vzniku
emisí a skleníkových plynů
(CO2)
- uvažuje se možnost ovlivnění
vod v případě neřízeného úniku
složek produktů kompostování
- uvažuje se možnost
negativních vlivů na psychiku
obyvatel v případě budování
větších zařízení v zastavěných
plochách nebo v dosahu
zástavby.
Všechny tyto vlivy jsou řešitelné
za uplatnění postupů
vyplývajících z uplatnění
předpisů pro posuzování vlivů
na životní prostředí a stavební
řízení.

0

0

0

-1

0

0

2

2

uvedené hodnocení vychází
z těchto předpokladů:
- uvažuje se objektivní
potenciální možnost vzniku
emisí z drticích linek (prach)

Poznámka

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

červenec 2015

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Záměr POH JMK

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

verze 2

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025

posuzovat dle analýzy nositele projektu a hodnocení výsledků POH JMK.

Směsný komunální odpad:
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit navýšení kapacity ZEVO SAKO Brno a.s.
Podpořit výstavbu vykládkové stanice ZEVO SAKO Brno a.s. (příp. využití ZEVO i pro další
kraje), Podpořit výstavbu překladiště v ORP Znojmo.
Podpořit výstavbu překladiště a dotřiďovací linky v OPR Kyjov.
Další projekty na zpracování zbytkového komunálního odpadu a SKO posuzovat dle analýzy
nositele projektu a hodnocení výsledků POH JMK.

Poznámka

- uvažuje se možnost
negativních vlivů na psychiku
obyvatel v případě budování
větších zařízení v zastavěných
plochách nebo v dosahu
zástavby.
Všechny tyto vlivy jsou řešitelné
za uplatnění postupů
vyplývajících z uplatnění
předpisů pro posuzování vlivů
na životní prostředí a stavební
řízení.
Realizace překladišť jejichž
jedním z účelů je rovněž
optimalizace přepravy odpadů
(preference železnice), se
kladně projeví ve vlivu na
funkční využití území.
-1

0
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0

0

0

0

0

-1

0

0

1

2

Navýšení kapacity ZEVO SAKO
Brno je nutno hodnotit
z hlediska zvýšení produkce
emisí do ovzduší. K tomu viz
údaje v kapitole 6.1.
Z hlediska dalších vlivů zde
pozitivně působí využití
stávajícího zařízení, nikoli
budování nového.
Realizace překladišť jejichž
jedním z účelů je rovněž
optimalizace přepravy odpadů

Využívání energetických a
surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

červenec 2015

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Záměr POH JMK

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

verze 2

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025

Poznámka

(preference železnice), se
kladně projeví ve vlivu na
funkční využití území
Komunální odpady výše neuvedené (zejména včetně odpadů obalů a nebezpečných odpadů):
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Dle bodu d) podporovat výstavbu nových sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů
obcí cca nad 800 obyvatel na základě analýzy nositele projektu a hodnocení výsledků
POH JMK.
Podporovat optimalizaci provozu stávajících dotřiďovacích linek na základě analýzy
nositele projektu a hodnocení výsledků POH JMK.

0

0
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0

0

0

0

0

-1

0

0

1

2

Negativně může působit
budování sběrných dvorů
v intravilánu nebo v blízkosti
obytných objektů. Zde je
nezastupitelný podíl osvětové
činnosti.

6.6. SOUHRN HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ POH JMK NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení provedená v kapitolách 6.1. až 6.5. lze shrnout následujícím způsobem:
POH JMK jako koncepce pro řízení odpadového hospodářství na území Jihomoravského kraje již ze
samé podstaty svého určení nemůže být provázena takovými negativními vlivy na životní prostředí a
veřejné zdraví, které by překračovaly platné limity, jsou-li stanoveny, nebo narušovaly udržitelný
rozvoj příslušného územního celku.
Principy POH JMK vycházejí z požadavků POH ČR zakotvených obecně závazným právním předpisem.
Protože POH ČR byl řádně vyhodnocen a schválen, je nutno předpokládat, že uvedené principy jsou
stanoveny způsobem naplňujícím vývod uvedený v předchozím odstavci.
Kladné vlivy POH JMK tak, jak byly vyhodnoceny, vycházejí z konkrétního charakteru zásad, opatření a
cílů POH JMK a je možno je spatřovat především v oblastech:
•

organizační, řídicí, metodické zajištění požadovaných trendů v nakládání s odpady na území
Jihomoravského kraje;

•

preference vyšších článků hierarchie nakládání s odpady – vliv na náhradu primárních zdrojů
energie a surovin;

•

podpora působení v oblasti informační, osvěty, vzdělávání;

•

podpora výzkumu a vývoje, nové technologie.

Potenciálních prvků možného negativního působení bylo shledáno minimum. Tyto vlivy jsou
objektivního charakteru (vyplývající z konkrétního charakteru možného působení zejména v oblasti
ovzduší) a je dán reálný předpoklad minimalizace těchto vlivů pod úroveň platných limitů.
Vyhodnocení návrhu konkrétních projektů (zařízení) bylo provedeno zejména z pohledu preventivního,
tj. byly určeny potenciální zdroje možného negativního působení v jednotlivých sledovaných
parametrech životního prostředí dalších oblastí. Zde byla shledána možnost potenciálního ovlivnění
některých oblastí životního prostředí, opět v závislosti na konkrétním charakteru navrhovaných
projektů. jedná se především o oblast ovzduší, dále např. jde o možné ovlivnění vod, půd atd.
Konkrétní určení velikosti a významnosti těchto vlivů bude možné provést až při hodnocení
konkrétních projektů, i zde však na základě znalostí dosavadního vývoje v posuzování vlivů záměrů na
životní prostředí lze vyslovit předpoklad, že záměr je možno připravit tak, aby potenciálně indikované
vlivy nebyly v rozsahu vylučujícím realizaci dotčeného projektu.
Z hlediska obecné charakterizace návrhu konkrétních záměrů POH JMK lze vyslovit závěry:
•

Kladným prvkem koncepce je trend maximálního využití stávajících zařízení popř. realizace
nových projektů v místech již pro obdobné účely využívané. To má kladný vliv na strukturní
využití krajiny a minimalizaci vytváření nových vlivů na ŽP.

•

Koncepce struktury logistiky odpadů formou maximálního využití soustředěných materiálových
toků (realizace překladišť a posílení významu železnice pro přepravu odpadů do míst jejich
konečného určení) má zásadní vliv na minimalizace ovlivnění těch prvků ŽP, kde již dnes je
situace na nevyhovující úrovni (negativní vlivy silniční dopravy).
Posílení prvků řešení nakládání s odpadem tam, kde je to z hlediska jejich druhů a způsobu
vzniku možné, již přímo u jejich původců vede k minimalizaci potřeb dalšího nakládání s těmito
odpady a tím ke snížení ekonomických nákladů i snížení rizika dalších možných vlivů. Zde se má
na mysli posílení prvků občanského popř. komunitního kompostování bioodpadu.

•

7. PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVEDENÍ KONCEPCE
Realizace POH JMK jako koncepce nemůže být provázena závažnými negativními vlivy na životní
prostředí, protože by to popíralo účel, pro který je tato koncepce přijímána. Jak je uvedeno ve
vyhodnocení jednotlivých cílů, zásad a opatření, jsou dány reálné předpoklady k tomu, aby případné
negativní vlivy vyplývající z provádění koncepce, pokud je předpoklad, že by k nim mohlo docházet,
byly minimalizovány pod úroveň stanovenou příslušnými obecně závaznými předpisy nebo obecně pod
úroveň, která je přínosná pro udržitelný rozvoj daného území, kde budou vlivy předpokládány.
Z uvedených důvodů a východisek vyplývá, že POH JMK jako koncepce nepředstavuje důvod k tomu,
aby při jeho realizaci docházelo ke vzniku závažných negativních vlivů na životní prostředí. Při realizaci
koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež budou naplňovat cíle, zásady a
opatření, je nutné respektovat a dodržovat všechna opatření pro předcházení, snížení či kompenzaci
potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví tak, jak to vyplyne z konkrétní
přípravy konkrétních projektů a aktivit (např. podmínky vyplývající z řízení v rámci posuzování vlivů
záměru na životní prostředí nebo z řízení podle stavebního zákona).
Dále pak jsou uvedena doporučení opatření pro předcházení potenciálních negativních vlivů ve
struktuře jednotlivých cílů POH JMK. Protože uvedené cíle vycházejí i ze stanovených zásad a opatření
Závazné části POH JMK a zahrnují i principy PVO JMK, lze rozsah uvedených opatření považovat za
dostatečný pro postižení celého POH JMK.
Tabulka 12: Přehled opatření pro jednotlivé cíle POH JMK
Pořadové
číslo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Definice cíle
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce
odpadů.

Opatření

Akcentovat význam realizace vzdělávání, výchovy
a osvěty v oblasti odpadového hospodářství.
U jednotlivých druhů odpadu i způsobu jejich
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání nakládání je nutné hodnocení jednotlivých toků
odpadů a jejich potencionálních dopadů na lidské
s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
zdraví a životní prostředí.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské
Viz cíl č. 1.
„recyklační společnosti“.
Nepreferovat úspory primárních zdrojů na úkor
energetické náročností zpracování odpadů, vzniku
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a
dalších obtížně řešitelných odpadů a dalších
přechod na oběhové hospodářství.
negativních faktorů majících vliv na ŽP a veřejné
zdraví.
Podporu realizovat za pomoci účinných nástrojů,
Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro
např. finančními pobídkami a výchovou a osvětou
odpady z papíru, plastů, skla a kovů.u všech obcí v kraji.
obyvatel.
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou
Viz opatření k cíli č. 4.
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. Postupné
hodnoty v určených letech: (2016 - 46 %, 2018 - 48 %, 2020 50 %)
Energetickému využití předřadit kompostování a
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově
anaerobní rozklad před energetické využití těch
využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky
odpadů, u kterých to z hlediska především
rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v
zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
environmentálních a zdravotních rizik je možné.
Pro využití biologicky rozložitelných komunálních
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této odpadů musí být stanoveny limity pro nebezpečné
složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového látky včetně mikrobiologických parametrů.
množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
vyprodukovaných v roce 1995.
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy Nepreferovat úspory primárních zdrojů na
k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a
úkor energetické náročností zpracování
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Pořadové
číslo
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Definice cíle

Opatření

demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, odpadů, vzniku dalších obtížně řešitelných
včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s odpadů a dalších negativních faktorů majících
platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem
vliv na ŽP a veřejné zdraví.
Důsledně kontrolovat rizikovost (případnou,
kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících
kontaminaci) recyklovaných stavebních odpadů a
materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým
kvalitu vzniklých substrátů v kontextu jejich
číslem 17 05 04 (zemina a kamení).
budoucího použití.
Recykláty musí splňovat kritéria, která svými
parametry zabrání kontaminaci životního prostředí
a nebudou příčinou expozice člověka toxickým
látkám.
10.

Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.

11.

12.

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými
odpady na lidské zdraví a životní prostředí.

Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
13.

14.

Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku
2020.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.

Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.

V letech 2016 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových
odpadů v hodnotách uvedených v tabulce:

Odpady z obalů

do
do
do
do
31. 12. 31. 12. 31. 12. 31. 12.
2016
2017
2018
2019
A
%

15.

B
%

A
%

B
%

A
%

B
%

A
%

B
%

do
31. 12.
2020
A

B

%

%

Papírových a
lepenkových

75

75

75

75

75

Skleněných

75

75

75

75

75

Plastových

45

45

45

45

50

Kovových

55

55

55

55

55

Dřevěných

15

15

15

15

15

Prodejních

45

44

49

46

51

48

53

50

55

určených

40

Celkem

60 65 65 70 65 70 65 70 70 80

Legenda:

A: Recyklace – Množství materiálově využitých odpadů z obalů, vztažené
k součtu množství jednocestných obalů, které byly uvedeny na trh a
množství odpadů vzniklých z opakovaně použitelných obalů.
B: Celkové využití - Množství celkově využitých odpadů z obalů, vztažené
k součtu množství jednocestných obalů, které byly uvedeny na trh, a
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Kontrolovat, zda jde o skutečné snížení produkce
nebo jen administrativní úpravu.
Kontrolovat, zda jde o skutečné využití nebo
jen administrativní úpravu.
Nepreferovat materiálové využití na úkor ,
vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a
dalších negativních faktorů majících vliv na ŽP
a veřejné zdraví.
Volené technologie by měly odpovídat těm, jež
jsou pro dané odvětví definované v BREF
dokumentech, čili by měly plnit parametry BAT
technologií.
Při realizaci odstraňování respektovat všechny
požadavky OŽP a ochrany veřejného zdraví
vztahující se ke konkrétní lokalitě.
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015
Pořadové
číslo

Definice cíle
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Opatření

množství odpadů vzniklých z opakovaně použitelných obalů. Recyklace
se zahrnuje do míry využití jako jedna z jeho forem.
Recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství materiálově
využitých odpadů z obalů získaných sběrem od spotřebitelů
(domácností), vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů,
které byly uvedeny na trh nebo do oběhu, po odečtení průmyslových
obalů.
Celkové využití prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství celkově
využitých odpadů z obalů získaných sběrem od spotřebitelů
(domácností), vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů,
které byly uvedeny na trh nebo do oběhu, po odečtení průmyslových
obalů.
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních

16.

elektrických a elektronických zařízení.
V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení uvedených v tabulce:
Cíle
Tříděný sběr*
> 40 %
Cíl pro rok 2016 (do

Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.

14. srpna 2016)

18.

Cíl pro rok 2017

> 45 %

Cíl pro rok 2018
Cíl pro rok 2019

> 50 %

Cíl pro rok 2020
Cíl pro rok 2021 (do
14. srpna 2021)

> 55 %
> 60 %
65 % (85%
produkovaného)

*

Legenda:
Indikátor - Minimální úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a
elektronických zařízení stanovená jako procentuální hmotnostní podíl
množství odpadních elektrických a elektronických zařízení sebraných
tříděným sběrem v daném kalendářním roce k průměrné roční
hmotnosti elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh v ČR
v předchozích třech kalendářních letech (%).
19.

20.

Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy opětovnému
použití elektroodpadu.
V letech 2015 – 2018 dosáhnout požadovaných % využití, recyklace a
přípravy k opětovnému použití z celkové hmotnosti zpracovávaného
elektroodpadu na sebraných odpadních elektrických a elektronických
zařízeních viz tabulka:
Indikátor:
c) Procentuální podíl hmotnosti výstupních frakcí ze zpracování
elektroodpadu předaných k využití na celkové hmotnosti
zpracovávaného elektroodpadu (všech sebraných odpadních
elektrických a elektronických zařízení (%).
d) Procentuální podíl hmotnosti výstupních frakcí ze zpracování
elektroodpadu předaných k přípravě na opětovné použití a
recyklaci na celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu
(všech sebraných odpadních elektrických a elektronických
zařízení (%).
Cíle od 15. srpna 2016 do 14. srpna
2018
Recyklace a příprava
Využití
k opětovnému použití
80
1. Velké domácí spotřebiče
85 %
%
55
2. Malé domácí spotřebiče
75 %
%
3. Zařízení IT+
70
80 %
telekomunikační zařízení
%
4. Spotřebitelská zařízení
80 %
70
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Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Nepreferovat opětovné využití na úkor vzniku
dalších obtížně řešitelných odpadů a dalších
negativních faktorů majících vliv na ŽP a
veřejné zdraví.

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
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Pořadové
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Definice cíle

5. Osvětlovací zařízení

75 %

5a. Výbojky

21.

22.
23.
24.
26.

27.

6. Nástroje

75 %

7. Hračky a sport

75 %

8. Lékařské přístroje

75 %

9. Přístroje pro monitorování
a kontrolu

75 %

10. Výdejní automaty

85 %

verze 2
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%
55
%
80
%*
55
%
55
%
55
%
55
%
80
%

Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití, recyklace a
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
přípravy k opětovnému použití na celkové hmotnosti zpracovávaného
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
elektroodpadu (sebraných odpadních elektrických a elektronických
Nepreferovat opětovné využití na úkor
zařízení) viz tabulka:
,vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a
dalších negativních faktorů majících vliv na ŽP
Cíle od 15. srpna 2018*
a veřejné zdraví.
Recyklace a
příprava
Využití
k opětovnému
použití
1. Zařízení pro tepelnou výměnu 85 %
80 %
2. Obrazovky, monitory a zařízení
obsahující obrazovky o ploše větší 80 %
70 %
než 100 cm2
3. Světelné zdroje
80 %*
4. Velká zařízení
85 %
80 %
5. Malá zařízení
75 %
55 %
6. Malá zařízení informačních
technologií a telekomunikační
75 %
55 %
zařízení (žádný vnější rozměr není
větší než 50 cm)
* (v případě výbojek výhradně recyklace)
Nová směrnice 2012/19/EU stanovuje výpočet indikátorů pro sledování
míry využití odpadních elektrozařízení a elektroodpadů. Tento indikátor
se vypočítá jako podíl hmotnosti odpadu v každé skupině elektrozařízení,
který po řádném selektivním zpracování elektroodpadu vstupuje do
zařízení k recyklaci nebo využití, včetně přípravy k opětovnému použití, a
celkové hmotnosti zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně
sebraného elektroodpadu v každé skupině elektrozařízení, vyjádřený v
procentech.
Minimální hodnoty využití, recyklace a opětovného použití do roku 2016
navazují na stávající minimální hodnoty dle směrnice 2002/96/ES a od
roku 2016 se minimální hodnoty pro využití a materiálové využití zvýší o
5 % (s výjimkou zářivek a výbojek). Od roku 2018 bude provedena
změna v klasifikaci elektrozařízení do skupin, avšak hodnoty pro
minimální míru využití budou pro jednotlivé typy elektrozařízení
zachovány.
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
akumulátorů.
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
odpadních přenosných baterií a akumulátorů :
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Cílový stav v roce 2016: 45 %
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
odpadních baterií a akumulátorů.
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
ukončenou životností (autovraků).
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Od roku 2016 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
opětovné použití při zpracování vozidel s ukončenou životností
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Nepreferovat opětovné využití na úkor
(autovraků) viz tabulka:
vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a
Indikátor:
dalších negativních faktorů majících vliv na ŽP
c) Procentuální podíl hmotnosti využitých a opětovně použitých
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a veřejné zdraví.
frakcí ze zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností
(vybraných autovraků) na celkové hmotnosti sebraných
vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků)
(%).
d) Procentuální podíl hmotnosti recyklovaných frakcí ze zpracování
vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků)
na celkové hmotnosti sebraných vybraných vozidel s ukončenou
životností (vybraných autovraků) (%).
Cíle pro rok 2016 a dále
Využití a opětovné Opětovné použití
použití
a recyklace
Vybraná vozidla
95 %
85 %
28.

29.

30.

31.

32.

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz tabulka:
Indikátor:
Procentuální podíl hmotnosti pneumatik sebraných tříděným sběrem
na průměrné hmotnosti pneumatik uvedených na trh v předchozím
kalendářním roce v České republice (%).
(V případě, že v minulém roce nebylo nic uvedeno, počítá se
úroveň sběru ze stejného roku.)
Sběr
Cílový stav rok 2016
35 %
Cílový stav rok 2020 a dále
80 %

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
pneumatik.
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
opětovné použití při zpracování odpadních pneumatik viz tabulka:
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Nepreferovat opětovné využití na úkor vzniku
Indikátor:
ocentuální podíl hmotnosti využitých odpadních pneumatik na celkové dalších obtížně řešitelných odpadů a dalších
negativních faktorů majících vliv na ŽP a
hmotnosti sebraných odpadních pneumatik (%).
veřejné zdraví.
Cíle pro rok 2016 a dále
Využití
Odpadní pneumatiky
100 %
Cíl je navržen v souladu s POH ČR s ohledem na zájem naplňovat
stanovenou hierarchii nakládání s odpady a potřebu zvýšit využití
odpadních pneumatik.
Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních Nepreferovat využití na úkor vzniku dalších
odpadních vod.
obtížně řešitelných odpadů a dalších
negativních faktorů majících vliv na ŽP a
veřejné zdraví.
Výsledné produkty musí splňovat kritéria, která
svými parametry zabrání kontaminaci životního
prostředí a nebudou příčinou expozice člověka
toxickým látkám.
Při aplikaci respektovat požadavky stanovené pro
ZCHÚ.
Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.

33.

34.

35.

36.
37.

Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze
zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní
prostředí.
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů
do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s
obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.
Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení
oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.
Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a
jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí.
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Nepreferovat opětovné využití na úkor vzniku
dalších obtížně řešitelných odpadů a dalších
negativních faktorů majících vliv na ŽP a
veřejné zdraví. Přednostně uplatňovat
materiálové využití.
Dodržovat správné technologické postupy
s cílem ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví.
Dodržovat správné technologické postupy
s cílem ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví.
Dodržovat správné technologické postupy
s cílem ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví.
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
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39.
40.

41.

42.

43.

44.

45

46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
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Opatření

Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek
zejména u odpadů uvedených v příloze V nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických
znečišťujících látkách ve znění nařízení Komise (EU) č. 756/2010.
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s
obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem
přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.

hospodářství.
Bez opatření.

Kontrolovat nakládání s odpady s azbestem a
tím snížit riziko expozice obyvatel azbestem.
Kontrolovat nakládání s odpady s obsahem
přírodních radionuklidů a tím snížit riziko
expozice obyvatel azbestem.
Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení
(restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další
obdobná zařízení).
Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a
Dílčí cíl l
stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak
negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na
Dílčí cíl
materiály za účelem náhrady primárních surovin.
Preferovaná zařízení musí splňovat podmínky BAT
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť
zařízení k nakládání s odpady na území Jihomoravského kraje. technologií.
Při aplikaci cíle respektovat požadavky stanovené
pro ZCHÚ.
Při realizaci konkrétních zařízení respektovat a
dodržovat všechna opatření pro předcházení,
snížení či kompenzaci potenciálních negativních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví tak, jak
to vyplyne z konkrétní přípravy konkrétních
projektů a aktivit (např. podmínky vyplývající
z řízení v rámci posuzování vlivů záměru na životní
prostředí nebo z řízení podle stavebního zákona).
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní systém Preferovaná zařízení musí splňovat podmínky BAT
technologií.
svozu a sběru odpadů na území Jihomoravského kraje.
Při aplikaci cíle respektovat požadavky stanovené
pro ZCHÚ.
Při realizaci konkrétních zařízení respektovat a
dodržovat všechna opatření pro předcházení,
snížení či kompenzaci potenciálních negativních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví tak, jak
to vyplyne z konkrétní přípravy konkrétních
projektů a aktivit (např. podmínky vyplývající
z řízení v rámci posuzování vlivů záměru na životní
prostředí nebo z řízení podle stavebního zákona).
Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské Bez opatření.
zdraví a životní prostředí v České republice.
Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
Využít prvků správy územních celků (vyhlášky
obcí apod.).
Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu
Využít prvků správy územních celků (vyhlášky
určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
obcí apod.).
Při uplatňování cíle postupovat komplexně se
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky
zohledněním požadavků OŽP a ochrany veřejného
k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování
zdraví.
produkce odpadů.
Po celou dobu realizace Programu PVO JMK v návaznosti na Koncepci
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR výchovy a osvěty v oblasti odpadového
zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení hospodářství.
problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných
programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s
ochranou a tvorbou životního prostředí.
Zajistit účinné zapojení státní správy JMK na všech úrovních do
Bez opatření.
problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování
množství odpadů při výkonu státní správy.
Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových Bez opatření.
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
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a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání
„druhotných surovin“ v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty
JMK (zejména Program rozvoje Jihomoravského kraje, Aktualizace
strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 a
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020,
Aktualizovaná Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje –
2008 apod.)
Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a
Bez opatření.
inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit
výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení
výroby z hlediska naplnění cílů Programu PVO JMK.
Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s hospodářství.
cílem jejich postupného rozšiřování.
V souvislosti s jednotlivými cíli PVO JMK, s cíli jiných programů a politik Bez opatření.
životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie akceptovat
zajištění vhodného legislativní prostředí pro realizaci PVO JMK.
Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky Akcentovat význam realizace vzdělávání,
pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového výchovy a osvěty v oblasti odpadového
cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace). hospodářství.
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné výchovy a osvěty v oblasti odpadového
správy a na úrovni občanů.
hospodářství.
V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty JMK vytvořit podmínky Akcentovat význam realizace vzdělávání,
ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních výchovy a osvěty v oblasti odpadového
odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem hospodářství.
reálného snižování jejich produkce v následujících letech.
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za Akcentovat význam realizace vzdělávání,
účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
materiálů.
hospodářství.
Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti Akcentovat význam realizace vzdělávání,
podpory Programu PVO JMK.
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství.
Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů výchovy a osvěty v oblasti odpadového
zpětně odebíraných výrobků.
hospodářství.
Zajistit vypracování potřebných analytických podkladů a hodnotících
Bez opatření.
nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programu PVO JMK a
posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření.
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8. VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK BYLO
POSUZOVÁNÍ PROVEDENO, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ PŘI
SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ (NAPŘ. TECHNICKÉ
NEDOSTATKY NEBO NEDOSTATEČNÉ KNOW-HOW).
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. Tím byly zajištěny zpětné vazby mající
pozitivní vliv na úroveň koncepce jako koncepčního a řídicího materiálu.
Jsou-li uvedeny v části POH Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a
svozu odpadů cíle týkající se realizace konkrétních záměrů, je tak činěno v rovině podpory jejich
realizace bez specifikace konkrétních podrobností k záměru (což je logické vzhledem k deklarovanému
charakteru POH JMK jako koncepce). Z hlediska prevence jejich případného negativního působení
v uvedené oblasti jsou v legislativním prostředí ČR nastaveny příslušné mechanismy, které mají
dostatečné nástroje k případné eliminaci uvedených rizik. Jedná se především o zákon č. 100/2001 Sb.
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona
podléhají všechny záměry uvedené v zákoně procesu posuzování vlivů na životní prostředí, kdy jsou
řešeny všechny možné vlivy konkrétních záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Záměry
(investiční akce), a to i ty, které nepodléhají zákonu 100/2001 Sb., pak musí projít procesem řízení
podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), jehož
součástí je rovněž řešení předmětné problematiky.
Vlastní posuzování koncepce bylo provedeno postupem stanoveným v zákoně č. 100/2001 Sb. (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v jeho dílu 3
Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. Struktura vyhodnocení pak odpovídá příloze č. 9
citovaného zákona. Při zpracování vyhodnocení byly zohledněny požadavky ze závěru zjišťovacího
řízení a dalších vyjádření ke koncepci. Vypořádání je provedeno v kapitole 14 vyhodnocení. U
požadavků týkajících se souladu koncepce POH JMK s jinými koncepcemi na mezinárodní, národní a
krajské úrovni byla zohledněna část týkající se mezinárodních a národních koncepcí. K volbě tohoto
řešení bylo přistoupeno z toho důvodu, že POH JMK úzce váže na POH ČR, tak, jak je to ostatně
stanoveno i obecně závazným právním předpisem. Proto se POH JMK nemůže při volbě svých zejména
strategických a hlavních cílů odchylovat od koncepce POH ČR, která byla posouzena ve všech
aspektech i ve vztahu k mezinárodním a národním koncepcím.
Z hlediska dílčích cílů a návrhů na realizaci konkrétních záměrů pak byla věnována hlavní pozornost
koncepcím na krajské úrovni, protože se jedná o oblast územní působnosti POH JMK.
Úroveň podrobnosti hodnocení odpovídá charakteru hodnoceného materiálu, který sleduje především
požadavky koncepčního charakteru (navrhované dílčí cíle, zásady a opatření). Tam, kde byl záměr
formulován alespoň v takové míře konkrétnosti a s přihlédnutím k jeho potenciální významnosti
z hlediska možných vlivů na ŽP, byly se zainteresovanými stranami projednány jeho aspekty (viz
záměr na zvýšení energetického využití odpadů).
Problémy při zpracování tohoto vyhodnocení vyplývaly především z podmínek, které byly pro toto
zpracování nastaveny. Jednalo se jednak o průběžné doplňování a úpravy podkladů, které sloužily jako
podklad pro vyhodnocení, ve shodě se specifikou přípravy POH JMK tak, jak je to uvedeno v prvním
odstavci této kapitoly. Úroveň konkrétnosti a způsobu zpracování jednotlivých kapitol tohoto
vyhodnocení odpovídá rovněž z časových dimenzí požadovaných zadavatelem v rámci zajištění
smluvních činností. Z jiného úhlu pohledu však lze tento problémový prvek hodnotit i z kladného
hlediska, protože v důsledku jeho působení došlo k omezení popisných částí vyhodnocení (kromě těch
kapitol, kdy je to přímo vyžadováno), což může přispět k přehlednosti a čitelnosti textu.
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9. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ) VLIVU
KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při řešení problematiky stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na životní
prostředí je nutno řešit dva základní přístupy:
1. Za respektování základní premisy, že účelem POH JMK jakožto koncepce je komplexní řešení
s odpadem na území JMK ve stanoveném časovém období v komplexním pojetí, jehož součástí
je respektování všech zásad a požadavků OŽP a ochrany veřejného zdraví, a proto koncepce
sama nesmí zakládat důvody k negativnímu působení v této oblasti, je nutno sledovat
účinnost uplatňování POH JMK. K tomu slouží Základní indikátory k hodnocení stavu
odpadového hospodářství, uvedené dále v kapitole 9.1.
2. Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví se projevují prostřednictvím realizace konkrétních
výstupů na základě uplatňování zásad, opatření a cílů POH JMK. Zde pak je při rozhodování
pro výběr vlastních konkrétních postupů, činností, projektů, při rozhodování o realizaci
konkrétních zařízení nutné zohledňovat kritéria uvedená dále v kapitole 9.2. Plnění těchto
kritérií pak představuje monitorovací ukazatele, které budou součástí mechanismu
vyhodnocování POH JMK.
9.1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH INDIKÁTORŮ K HODNOCENÍ STAVU ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Indikátory jsou základními ukazateli, kterými je průběžně hodnocen stav a vývoj odpadového
hospodářství v JMK. Používají se na úrovni kraje, případně menších územních celků i původců.
Indikátory umožňují sledovat plnění vytyčených cílů POH JMK. JMK vyhodnocuje soustavu indikátorů
odpadového hospodářství JMK a zabezpečuje její aktualizaci. Využívá metodiky MŽP pro výpočet plnění
cílů plánů odpadového hospodářství ČR a krajů, které stanovuje způsob výpočtu jednotlivých indikátorů.
Pro výpočty indikátorů odpadového hospodářství budou využita data z Informačního systému
odpadového hospodářství (ISOH), obsahujícího data od povinných subjektů dle zákona o odpadech a
zákona o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností, a z dalších resortních databází agend.
Základní indikátory soustavy indikátorů umožňují hodnocení odpadového hospodářství na celostátní
a krajské úrovni a mají vazbu na cíle uvedené v závazné části plánu odpadového hospodářství JMK i
ČR. Na základě potřeby je možno soustavu indikátorů odpadového hospodářství upravit nebo rozšířit
o další nové doplňkové indikátory.
Stanovení indikátorů je předmětem kapitoly 10 Závazné části POH JMK v následujícím rozsahu:
Tabulka 13: Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství
Druh
indikátoru
Indikátor
cíle

Kategorie
Národní/
krajská

Národní/
krajská

Název

Účel

Podíl obcí, které
Kontrola plnění cíle
zajišťují oddělený rozvoje tříděného sběru
papíru, plastů, skla a
čtyř složkový sběr
kovů v komunálních
(sklo, papír, plast,
odpadech.
kovy) komunálních
odpadů.

Míra recyklace
Kontrola plnění cíle na
papíru, plastu, skla,
zajištění přípravy k
kovů obsažených opětovnému použití či
recyklaci
v komunálních
50 % papíru, plastu,
odpadech.
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Vyjádření indikátoru

Zdroj dat

Indikátor vyjádřen
v (% počtu obcí)
a v (% obyvatel).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců - obcí
podle nových právních
předpisů v oblasti
odpadového
hospodářství. Zjišťování
stavu v obcích bez
ohlašovací povinnosti na
území kraje.
ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady
(případně statistický
dopočet neohlašovaných
odpadů).

Indikátor vyjádřen
v (%).
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Druh
indikátoru

Kategorie

Název

Účel

verze 2

Vyjádření indikátoru

skla, kovů
pocházejících
z domácností a
případně odpady jiného
původu, pokud jsou
tyto toky odpadů
podobné odpadům z
domácností.

Indikátor cíle

Národní/
krajská

Národní/
krajská

Množství BRKO
ukládaných na
skládky odpadů.

Podíl BRKO
Kontrola plnění cíle
Vztaženo k množství
ukládaných na
snížit podíl množství
BRKO z obcí.
skládky vzhledem ke BRKO ukládaných na Indikátor vyjádřen v (%).
srovnávací základně skládky do roku 2020
roku 1995
v porovnání s BRKO
vzniklými v roce 1995.

Míra využití a
Kontrola plnění cíle
materiálového
zvýšení recyklace a
využití stavebních a materiálového využití
demoličních odpadů.
stavebních a
demoličních odpadů na
úroveň 70 % do roku
2020.
Sledování vývoje
Národní/
Produkce odpadů
množství produkce
(celková,
krajská
ostatní odpady, odpadů dle jednotlivých
skupin (ostatní,
nebezpečné odpady,
komunální odpady, nebezpečné, komunální
komunální odpady z a komunální z obcí).
obcí)
Sledování produkce
Národní/
Produkce SKO
směsného komunálního
krajská
odpadu na území ČR a
příslušného kraje.

Národní/
krajská

Hlášení původců - obcí
podle nových právních
předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství. Analýzy
skladby komunálních
odpadů z obcí dle přijaté
metodiky pro stanovení
výskytu recyklovatelných
složek KO z obcí (bude
stanovena 1x za tři roky).

Kontrola plnění cíle
Vztaženo k množství
ISOH, hlášení o produkci
postupného omezování BRKO z obcí. (přepočet
a nakládání s odpady.
přes koeficienty podílu Hlášení původců – obcí a
množství BRKO
BRO v KO)
ukládaného na skládky
provozovatelů zařízení
Indikátor vyjádřen
podle nových právních
odpadů (pro porovnání
v (t/rok) a
předpisů. Podíl BRKO v
s odpady vzniklými v
(kg/obyv./rok).
odpadu bude stanoven
roce 1995).
1x za tři roky na základě
přijaté metodiky analýz
odpadů.

Národní/
krajská

Popisný
indikátor

Produkce
(výtěžnost)
odděleného sběru
komunálních
odpadů (4 složkový
sběr) původem
z obcí

Zdroj dat

Sledování výtěžnosti
(produkce) odděleného
sběru komunálních
odpadů jednotlivých
složek (sklo, papír,
plast, kovy) původem
z obcí na území ČR
a příslušného kraje.
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Indikátor vyjádřen
v (%).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců – obcí a
provozovatelů zařízení
podle nových právních
předpisů. Podíl BRKO v
odpadu bude stanoven
1x za tři roky na základě
přijaté metodiky analýz
odpadů.
ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení provozovatelů
zařízení podle nových
právních předpisů.

Indikátor vyjádřen v
(t/rok)
a v (kg/obyv./rok).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců a
oprávněných osob podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.

Indikátor vyjádřen v
(t/rok)
a v (kg/obyv./rok).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.
ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady,
Nové hlášení původcůobcí podle nových
právních norem v oblasti
odpadového
hospodářství. Pro
upřesnění množství může
být proveden statistický
dopočet produkce u obcí,
které nesplní ohlašovací

Indikátor vyjádřen
v (t/rok).
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Druh
indikátoru

Kategorie

Název

Účel

verze 2

Vyjádření indikátoru

Zdroj dat
limit.

Popisný
indikátor

Popisný
indikátor

Národní/
krajská

Úprava odpadů

Sledování vývoje
množství a podílu
upravovaných odpadů
dle jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné,
komunální) a
vybraných druhů
odpadů (například
směsný komunální
odpad, objemný
odpad).

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců a
oprávněných osob podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.

Národní/
krajská

Využití odpadů

Sledování vývoje
množství a podílu
využitých odpadů dle
jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné,
komunální) a
vybraných druhů
odpadů (například
směsný komunální
odpad, objemný
odpad).

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců a
oprávněných osob podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.

Národní/
krajská

Materiálové využití
odpadů

Sledování vývoje
množství a podílu
materiálově využitých
odpadů dle jednotlivých
skupin (ostatní,
nebezpečné,
komunální) a
vybraných druhů
odpadů.

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců a
oprávněných osob podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.

Národní/
krajská

Recyklace odpadů

Sledování vývoje
množství a podílu
recyklovaných odpadů
dle jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné,
komunální) a
vybraných druhů
odpadů.

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců a
oprávněných osob podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.

Národní/
krajská

Energetické využití
odpadů

Sledování vývoje
množství a podílu
energeticky využitých
odpadů dle jednotlivých
skupin (ostatní,
nebezpečné,
komunální) a
vybraných druhů
odpadů.

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců a
oprávněných osob podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.

Národní/
krajská

Odstraňování
odpadů

Sledování vývoje
množství
odstraňovaných
odpadů dle jednotlivých
skupin (ostatní,
nebezpečné,
komunální) a
vybraných druhů
odpadů (například
směsný komunální

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců a
oprávněných osob podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.
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Druh
indikátoru

Kategorie

Název

Účel

verze 2

Vyjádření indikátoru

Zdroj dat

odpad, objemný
odpad).

Popisný
indikátor

Národní/
krajská

Spalování odpadů

Sledování vývoje
množství a podílu
spalovaných odpadů
dle jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné,
komunální) a
vybraných druhů
odpadů.

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců a
oprávněných osob podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.

Národní/
krajská

Skládkování
odpadů

Sledování vývoje
množství a podílu
skládkovaných odpadů
dle jednotlivých skupin
(ostatní, nebezpečné,
komunální) a
vybraných druhů
odpadů.

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců a
oprávněných osob podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.

Národní/
krajská

Kapacity zařízení

Sledování vývoje
kapacit jednotlivých
druhů zařízení (v
členění dle Katalogu
zařízení).

Indikátor vyjádřen dle
druhu zařízení
3
v (t), v (m ).

Hlášení krajského úřadu
nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou
působností o vydaných
souhlasech a dalších
rozhodnutích.
Hlášení oprávněných
osob - provozovatelů
zařízení podle nových
právních předpisů v
oblasti odpadového
hospodářství.

Národní/
krajská

Počty zařízení

Sledování počtu
jednotlivých druhů
zařízení (v členění dle
Katalogu zařízení).

Indikátor se bude
vyjadřovat dle druhu
zařízení v (ks).

Hlášení krajského úřadu
nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou
působností o vydaných
souhlasech a dalších
rozhodnutích.
Hlášení oprávněných
osob - provozovatelů
zařízení podle nových
právních předpisů v OH.

Národní/
krajská

Produkce BRO
a BRKO

Sledování produkce
BRO a BRKO na území
ČR a příslušného kraje.

Indikátor vyjádřen
v (t/rok).

Sledování produkce
Produkce
objemného odpadu objemného odpadu na
území příslušného
kraje.

Indikátor vyjádřen
v (t/rok),
v (kg/obyv./rok).

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců podle
nových právních předpisů
v oblasti odpadového
hospodářství.
ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení původců podle
nových právních norem v
oblasti odpadového
hospodářství.
ISPOP, hlášení souhrnné
provozní evidence a
poplatkové hlášení

Národní/
krajská

Popisný
indikátor

Krajská

Emise NOx
vyjmenovaných
zpoplatněných
zařízení
Emise CO
vyjmenovaných
zpoplatněných
zařízení

Sledování emisí NOx do
ovzduší

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)

Sledování emisí CO do
ovzduší

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)
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Druh
indikátoru

Kategorie

Popisný
indikátor

Krajská

Popisný
indikátor

Krajská

verze 2

Název

Účel

Vyjádření indikátoru

Zdroj dat

Emise VOC
vyjmenovaných
zpoplatněných
zařízení
Emise NOx
zpoplatněných
zařízení
nakládajících s
odpady
Emise CO
zpoplatněných
zařízení
nakládajících s
odpady í
Emise VOC
zpoplatněných
zařízení
nakládajících s
odpady

Sledování VOC emisí do
ovzduší

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)

ISPOP, hlášení souhrnné
provozní evidence a
poplatkové hlášení

Sledování emisí NOx do
ovzduší u zařízení
nakládajících s odpady

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)

ISPOP, hlášení souhrnné
provozní evidence a
poplatkové hlášení

Sledování emisí CO do
ovzduší u zařízení
nakládajících s odpady

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)

ISPOP, hlášení souhrnné
provozní evidence a
poplatkové hlášení

Sledování VOC emisí do
ovzduší u zařízení
nakládajících s odpady

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)

ISPOP, hlášení souhrnné
provozní evidence a
poplatkové hlášení

Indikátor vyjádřen
pomocí výpočtu
v (t/rok)

ISOH, hlášení o produkci
a nakládání s odpady.
Hlášení zařízení podle
nových právních norem v
oblasti odpadového
hospodářství.

Indikátor se bude
vyjadřovat dle druhu
zařízení v (ks).

Hlášení krajského úřadu
nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou
působností o vydaných
souhlasech a dalších
rozhodnutích.
Hlášení oprávněných
osob - provozovatelů
zařízení podle nových
právních předpisů v OH.

Emise skleníkových
Sledování snížení
plynů vzhledem
množství skleníkových
k nakládání s BRO
plynů vzhledem
k nakládání s BRO

Počty zařízení
s integrovaným
povolením IPPC

Sledování počtu
zařízení s integrovaným
povolením IPPC.

9.2. INDIKÁTORY PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
1.

Kritéria pro rozhodovací proces

Při rozhodovacím procesu pro stanuvší konkrétních činností vyplývajících z realizace POH JMK je třeba
zohledňovat zejména následující kritéria (poznámka: Pojem „opatření“ je v následujícím textu
používán jako obecný, nikoli jako „terminus technicus“ užívaný v textu POH JMK):
1. účelnost opatření z hlediska charakteristiky spádové oblasti (charakteristika a zdrojů odpadů,
spektrum odpadů, charakteristika současných dodavatelů (producentů) odpadů, včetně jejich
identifikace;
2. vyhodnocení stávajícího stavu nakládání s odpady relevantními pro projekt, stávající množství
odpadů vznikajících ve spádové oblasti;
3. účelnost opatření ve vztahu ke konkrétním zařízením, která nakládají s odpovídajícími druhy
odpadů, které projekt řeší v dané spádové oblasti (včetně uvedení množství odpadů);
4. odůvodnění potřebnosti realizace projektu včetně ekonomické bilance;
5. odhad vývoje do budoucna pro odpovídající druhy odpadů vznikající ve spádové oblasti;
6. charakteristika potenciálních odběratelů výstupů z projektu;
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7. odůvodnění projektované kapacity zařízení v návaznosti na předchozí údaje a uvedení
množství odpadů, jaké je dané zařízení schopno zpracovávat z celkového množství „volných"
odpadů ve spádové oblasti;
8. uvedení % materiálového nebo energetického využití odpadů (pokud je relevantní) - poměr
mezi množstvím využitých a odstraněných odpadů z celkového množství odpadů přijatých do
zařízení;
9. možnost realizace opatření v určené oblasti z hlediska prvků ochrany přírody a krajiny (např.
ZCHÚ, určení využití dotyčných ploch územním plánem apod.);
10. základní charakteristika (predikce) očekávaných hlavních významných vlivů opatření na
jednotlivé oblasti životního prostředí a na veřejné zdraví (ve struktuře přizpůsobené
konkrétnímu charakteru opatření).
2.

Kritéria pro hodnocení konkrétních projektů:
1. charakteristika emisí hlavních znečišťujících látek, spojených s danou činností;
2. charakteristika emisí skleníkových plynů a emise prioritních nebezpečných látek, spojených s
danou činnost;
3. vlivy na povrchové a podzemní vody;
4. vlivy na půdu včetně ZPF a PUPFL;
5. vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje;
6. vlivy na faunu, flóru a ekosystémy s důrazem na ZCHÚ a prvky soustavy NATURA 20008;
7. vlivy na krajinu a funkční využití území;
8. vlivy na hmotný majetek a kulturní památky;
9. vlivy na veřejné zdraví (včetně vlivů hluku a vlivů na psychickou pohodu);
10. možnost přeshraničních vlivů;
11. možnost významných havárií;
12. využívání energetických a surovinových zdrojů;
13. využívání nejlepších dostupných technik Best Available Technique (BAT) definované v BREF
dokumentech;
14. odstraňování starých ekologických zátěží a rizik.

Detailnější monitoring konkrétních projektů musí být až požadavkem hodnocení postupy vyplývajícími
z příslušných obecně závazných právních předpisů (posuzování vlivů na životní prostředí, řízení podle
stavebního zákona).
Uvedená kritéria budou využita jako indikátory pro vyhodnocování vlivů POH JMKI v oblasti ŽP a
veřejného zdraví v rámci pravidelného vyhodnocování POH JMK.
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10. POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A
KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ
KONCEPCE
Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů POH jsou uvedena v kapitole č.
7 Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na
životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce.
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11. STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTU
Kritéria pro výběr projektů jsou stanovena ve Směrné část POH JMK, kap. č. 3 Kritéria pro typy,
umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, takto:
JMK stanovuje následující kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady
podporovaná z veřejných zdrojů:
a) Podporovat výstavbu zařízení a systémy sběru a svozu odpadů, u kterých bude ekonomicky a
technicky prokázána účelnost jejich provozování na regionální (případně i celostátní) úrovni,
vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s POH JMK.
b) Podporovat projekty, kde návrh nového zařízení bude v souladu s legislativními, technickými
požadavky a nejlepšími dostupnými technikami a kde bude záruka odborného provozování dané
technologie.
c)

Podporovat technologie na zpracování odpadů, pro které nejsou v JMK dostatečné kapacity (např.
úprava a využití objemných odpadů, nové technologie na úpravu využití kalů apod.). Nová zařízení
podporovat z veřejných zdrojů pouze v regionech, kde chybí zařízení pro reálné zpracování
daného druhu odpadu a zařízení musí odpovídat cílům POH JMK (např. maximálně upřednostňovat
materiálové a energetické využití).

d)

Doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou regionálnímu významu, která budou platnou
součástí systému nakládání s odpady JMK. Navrhovaná kapacita zařízení musí odpovídat
potenciálu uvažovaného regionu ve vazbě na reálné kapacity již schválených a provozovaných
zařízení (nevyhodnocovat pouze na základě povolených kapacit, ale na základě reálných kapacit
pro jednotlivé toky odpadů a komodity).

e) Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících areálů zařízení k nakládání
s odpady.
f)

V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k
nakládání s odpady z pohledu zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno,
včetně posouzení podkladů dokládajících, že v dané oblasti je dostatek odpadů pro technologii
nebo systém pro nakládání s odpady, a že zařízení je adekvátní z hlediska kapacity.

g) V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k
nakládání s odpady z pohledu smluvního zajištění odbytu výstupů ze zařízení.
V souladu z požadavky MŽP ČR v oblasti zájmů ochrany životního prostředí
krajiny se e navrhuje doplnit uvedený výčet kritérií o kritérium:

a přírodních hodnot

h) Při výběru projektů stanovit jako neopominutelné kritérium požadavky na co nejvyšší zohlednění
požadavků ochrany přírody a krajiny, ochrany lidského zdraví a přednostního využívání brownfields.
Dále je vhodné, v souladu se zásadou nepominutelnosti požadavků ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví, aby při výběru projektů byly vždy zvažovány následující aspekty (stanoveno
v souladu s materiálem: Fakulta životního prostředí ČZU v Praze (2014). Posouzení vlivu
provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí.).
•

Snížení emisí hlavních znečišťujících látek, spojených s danou činností.

•

Snížení emisí skleníkových plynů.

•

Snížení emisí prioritních nebezpečných látek, spojených s danou činností.

•

Využívání nejlepších dostupných technik Best Available Technique (BAT) definované v BREF
dokumentech.

•

Úspory energie.

•

Úspory spotřeby surovin.

•

Využívání obnovitelných či druhotných zdrojů surovin.

•

Zvýšení rozlohy zastavěných ploch (negativní aspekt).
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•

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa či půdy zemědělského půdního fondu první,
popřípadě druhé třídy ochrany (negativní aspekt).

•

Projekt zahrnuje environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

•

Snížení zdravotních rizik?

•

Odstraňování starých ekologických zátěží a rizik.

Poznámka:
Výběr uvedených hodnoticích kritérií se váže na konkrétní charakter projektu.
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12. VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Vlivy POH JMK jakožto koncepce lze hodnotit v zásadě ve dvou rovinách. Jednak se jedná o obecnou
normativní rovinu, kdy POH JMK působí jako koncepční dokument určující trendy v nakládání s odpady
na území JMK v následujícím období. Hodnotit specifické vlivy na zdraví obyvatelstva pomocí
hodnocení zdravotních rizik nebo jiných metod pro hodnocení vlivu na veřejné zdraví je v tomto
ohledu problematické.
V POH JMK se mj. uvádí:
V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky ČR a plnění POH ČR je nutno přijmout v JMK
následující zásady pro nakládání s odpady.
1) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“,
„Programu předcházení vniku odpadů JMK“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku
odpadů.
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 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.
3) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou
nahrazovány primární přírodní suroviny.
4) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.
5) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
6) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
7) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie nakládání s
odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu u tohoto odpadu a
nakládání s ním.
8) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a
předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
9) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické
proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
10) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí,
lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
11) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci Jihomoravského kraje musí vytvářet komplexní
celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.
Zásady akcentující požadavky ochrany veřejného zdraví se promítají např. v bodě 8, 10, 11.
Dále je třeba vzít v úvahu celkovou koncepci POH JMK, která je důsledně zaměřena na respektování
požadavků POH ČR a dalších strategických dokumentů, zejména:
1) Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2) Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
3) Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Vycházejíce z těchto premis, můžeme dále konstatovat, že na POH JMK lze vztáhnout vývody
k hodnocení veřejného zdraví, uvedené především v kapitole č. 12.4 HODNOCENÍ VLIVU ZÁKLADNÍCH
ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NA ZDRAVÍ materiálu Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
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(2014). Posouzení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na
životní prostředí. Vzhledem k tomu, že v u vedeném materiálu je problém řešen velmi podrobně,
jakékoliv další rozmělňování této problematiku je na tomto místě zbytečné.
Druhou rovinu hodnocení koncepce POH JMK na veřejné zdraví lze spatřovat v hodnocení konkrétních
projektů navržených koncepcí. Zde potom odkázat na Směrnou část POH JMK, kap. 4. Záměry na
potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů a to s ohledem na plnění
stanovených cílů POH JMK vztažené na odpadové toky dle závazné části POH JMK. I zde se však
nejedná o konkrétní specifikaci jednotlivých projektů, nýbrž o zásady, které je třeba respektovat při
jejich konkrétním výběru resp. lokalizaci. Pro vlastní odhad zdravotního rizika, který obecně zahrnuje
čtyři základní kroky:
a)
b)
c)
d)

identifikace nebezpečnosti;
charakterizace nebezpečnosti;
hodnocení expozice;
charakterizace rizika,

V tomto okamžiku není zatím k dispozici dostatek podkladů na takové úrovni, aby bylo možno činit
relevantní závěry.
Z hlediska prevence případného negativního působení uvedených záměrů v oblasti ochrany veřejného
zdraví v legislativním prostředí ČR nastaveny příslušné mechanismy, které mají dostatečné nástroje
k případné eliminaci uvedených rizik. Jedná se především o zákon č. 100/2001 Sb. (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona podléhají
všechny záměry uvedené v zákoně procesu posuzování vlivů na životní prostředí, kdy jsou řešeny
všechny možné vlivy konkrétních záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, v určených případech
potom se jedná o vypracování posouzení vlivů na veřejné zdraví zpracovatelem s příslušnou autorizací.
Záměry (investiční akce), a to i ty, které nepodléhají zákonu 100/2001 Sb., pak musí projít procesem
řízení podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Dále
pak jsou tyto záměry v rámci vyjádření dotčených orgánů státní správy předkládány k vyjádření
orgánům ochrany veřejného zdraví, které mohou uplatnit svoje požadavky.
Souhrnně lze vyhodnotit, že koncepce POH JMK sama o sobě prostřednictvím svého zaměření,
konstrukce zásad a cílů nepředstavuje potenciálně riziko ohrožení veřejného zdraví. Naopak principy
nakládání s odpadem, o něž se POH JMK opírá, vytvářejí předpoklad o eliminaci možných rizik v této
oblasti v co největší míře. Pokud pak jde o realizaci konkrétních projektů, tyto budou hodnoceny na
základě jejich specifikace v rámci jejich realizační přípravy za pomoci obecně závazných postupů, které
rovněž skýtají záruku zajištění požadavků ochrany veřejného zdraví.
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13. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Zpracování POH JMK vychází z požadavku § 41 a 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Do dokumentu „Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje na
období 2016 - 2025“ (dále jen „Plán odpadového hospodářství JMK“ nebo „POH JMK“) je promítnuta
strategie Jihomoravského kraje v oblasti odpadového hospodářství na následující desetileté období.
POH JMK je zpracován na dobu 10 let tj. období 2016 až 2025, a bude změněn bezprostředně po
každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.
POH JMK je strategickým dokumentem, který je dále závazný pro fungování dotčených subjektů
v oblasti odpadového hospodářství, které na území kraje působí. Základním východiskem pro řešení
dané problematiky jsou priority, principy a charakter postupů, dané POH ČR, zejména pak vyjádřené
ve formě strategických cílů, zásad pro nakládání s příslušnými druhy odpadů, včetně zásad pro
vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady a dalších aspektů souvisejících s nakládáním s odpady;
tak, jak to bylo
vyhlášeno nařízením vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o Plánu
odpadového hospodářství České republiky pro období 2016-2025.
POH JMK vychází ze zásady uplatňování požadavku na maximální míru respektování hierarchie
způsobů nakládání s odpady tak, jak je to uvedeno v § 9a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při
formulaci cílů a opatření uvedených v POH JMK je uplatňován Program předcházení vzniku odpadů,
který je součástí Plánu odpadového hospodářství České republiky.
POH JMK sestává z následujících hlavních částí:
I. Úvodní část
Úvodní část obsahuje obecná ustanovení, zejména základní identifikační údaje objednatele a
všeobecné údaje a poskytuje základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH JMK, stručnou
územní charakteristiku kraje, geografické a klimatické údaje, demografické a ekonomické údaje. Tato
charakteristika vymezuje základní rámec pro hospodaření s odpady v JMK.
II. Analytická část
Analytická část obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství JMK zejména:
a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce a nakládání,
b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území kraje minimálně pro
komunální odpady, směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné odpady, obalové odpady,
nebezpečné odpady, stavební odpady, výrobky s ukončenou životností, odpady podle části čtvrté
zákona, včetně tříděného sběru materiálově využitelných složek odpadů,
c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady podle písmene b) na území kraje včetně
posouzení kapacit pro jednotlivé způsoby nakládání, posouzení nezbytných změn a doplnění systémů
sběru a nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností s ohledem na jejich zlepšení v souladu s
principy soběstačnosti a blízkosti,
d) podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení
pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na plnění
stanovených cílů nezbytné.
III. Závazná část
Je součástí právního řádu JMK a tvoří přílohu Vyhlášky Jihomoravského kraje, kterou se stanoví
závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Stanovuje základní principy pro
nakládání s odpady v Jihomoravském kraji a obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a
stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu
indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje pro nakládání s komunálními
odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými odpady, nakládání se
stavebními odpady, nakládání s obalovými odpady, nakládání s výrobky s ukončenou životností a
vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, nakládání s dalšími odpady, zejména
nebezpečnými, přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů minimalizující
nepříznivý dopad na životní prostředí, snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména
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biologicky rozložitelných odpadů, snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném
komunálním odpadu.
IV. Směrná část
Směrná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje výčet nástrojů pro splnění cílů plánu
odpadového hospodářství kraje, kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán
odpadového hospodářství kraje zpracován, kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání
s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady,
pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné.
Směrná část Plánu odpadového hospodářství JMK obsahuje:
a) Výčet nástrojů pro splnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje:
Pro řízení odpadového hospodářství JMK jsou navrženy:
• Normativní nástroje
• Ekonomické nástroje
• Administrativní nástroje
• Informační nástroje
• Dobrovolné nástroje
b) Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství kraje
zpracován.
c) Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná
z veřejných zdrojů.
d) Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady, pokud je to s ohledem na plnění
stanovených cílů nezbytné.
V souladu s požadavkem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech je do Plánu
odpadového hospodářství JMK začleněn Program předcházení vzniku odpadů JMK.
V případě nerealizace POH JMK by došlo k negativnímu ovlivnění současného stavu v odpadovém
hospodářství Jihomoravského kraje v oblasti řídicí, koncepční a normativní a mohly by nastat též přímé
negativní dopady v jednotlivých oblastech životního prostředí. Neexistence koncepce by znamenala
možný nástup negativních trendů v nakládání s odpady, vyplývajících zejména z nemožnosti
prosazování požadované koncepce nakládání s odpady vytýčené na celostátní úrovni (zejména POH
ČR, Program předcházení vzniku odpadů), ale i na rovni EU. Neexistence POH JMK by se projevila
rovněž jako chybějící článek ve struktuře strategických dokumentů Jihomoravského kraje, který má
zajistit funkci neopominutelného prvku řízení příslušného územního celku.
Provedené hodnocení prokázalo, že POH JMK svým zaměřením vycházejícím z principů POH ČR je
jednoznačně prvkem kladně působícím v oboru své účinnosti.
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14. SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
14.1. VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
V Závěru zjišťovacího řízení (MŽP, č. j.: 39146/ENV/15, 11. června 2015) se uvádí:
„Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje jako koncepce naplňující dikci ustanovení § 10a
odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bude předmětem posuzování vlivů na
životní prostředí.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků daných zejména §
2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také se zaměřením na
níže uvedené aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména
1. Vyhodnotit, do jaké míry je POH JMK v souladu s relevantními evropskými strategiemi (jako jsou
např. Sdělení Evropské komise “Evropa 2020“, Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje,
Environmentální akční plán apod.).
2. Vyhodnotit, zda je POH JMK v souladu s relevantními národními koncepcemi, např. Aktualizace
Státní politiky životního prostředí ČR 2012 - 2020, Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR,
Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategický rámec udržitelného rozvoje,
Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020, Národní program snižování emisí ČR,
Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR, Národní strategie ochrany a podpory zdraví a
prevence nemocí Zdraví 2020 a Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva
ČR – Zdraví pro všechny v 21. Století, dále s Programem předcházení vzniku odpadů, Plánem
odpadového hospodářství ČR, Státní energetickou koncepcí, Surovinovou politikou v oblasti nerostných
surovin a jejich zdrojů, Politikou druhotných surovin. 3. Vyhodnotit, jak POH JMK zohledňuje krajské
koncepce, např. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, Program rozvoje Jihomoravského kraje,
Územně energetická koncepce Jihomoravského kraje.
3. Vyhodnotit, jak POH JMK zohledňuje krajské koncepce, např. Strategie rozvoje Jihomoravského
kraje, Program rozvoje Jihomoravského kraje, Územně energetická koncepce Jihomoravského kraje.
4. Vyhodnotit, zda a jak POH JMK přispívá k řešení stávajících problémů životního prostředí tak, jak
jsou uvedeny v oznámení koncepce.
5. Vyhodnotit, do jaké míry POH JMK přispěje k prevenci a omezování vzniku odpadů a jejich
negativního vlivu na životní prostředí a zda je problematika odpadového hospodářství řešena v rámci
POH JMK v souladu s hierarchií nakládání s odpady dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s unijním právem
(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech).
6. Posoudit, do jaké míry POH JMK přispívá ke snížení celkového množství biologicky rozložitelného
komunálního odpadu ukládaného na skládkách.
7. Posoudit, zda a jak POH JMK přispívá k řešení problematiky starých ekologických zátěží a k
odstraňování černých skládek.
8. Vyhodnotit na úrovni odpovídající POH JMK vliv na zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“)
kategorie NP, CHKO, NPR a NPP tzn., zda koncepce respektuje limity využití území, respektive základní
ochranné podmínky dané zákonem č. 114/1992 Sb. a bližší ochranné podmínky dané zřizovacím
předpisem dotčených ZCHÚ, zhodnotit možný vliv realizace na úroveň biodiverzity; s ohledem na
uvedené vyhodnotit návrh opatření k předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ
a dále porovnání a vyhodnocení případných variant řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírody a
krajiny.
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9. Vyhodnotit, zda opatření navrhovaná v rámci POH JMK nejsou v rozporu se zájmy chráněnými
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání lesních porostů, zvyšování
biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně v krajině.
10. Vyhodnotit, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chráněných dle zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění všech předpisů a dochované kulturní dědictví
(architektonické i archeologické).
11. Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci POH JMK zohledněny principy ochrany zemědělského
půdního fondu (dále též jen „ZPF“), zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké
míry koncepce vytváří podmínky pro omezení záboru půdy a volné krajiny.
12. Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody a krajiny,
ochranu lidského zdraví a přednostní využívání brownfields.
13. V případě, že jsou v koncepci POH JMK konkrétní investiční záměry uvedeny a lokalizovány,
vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení příslušného regionu a přírodní
hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování stávajícího stavu.
14. Stanovit podmínky a limity pro navrhovaná opatření k zajištění ochrany a eliminaci negativních
vlivů na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000.
15. Provést zhodnocení koncepce POH JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením zejména na problematiku hluku a
ovzduší.
16. Vyhodnotit, zda koncepce POH JMK ovlivní stávající imisní zatížení ovzduší, doplnit údaje týkající se
pachových látek, rizika imisí suspendovaných částic PM10, PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého,
benzo-a-pyrenu apod.
17. Posoudit možné kumulativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými koncepcemi a
synergické vlivy navrhovaných strategických, hlavních a dílčích cílů.
18. Stanovit kritéria pro výběr podporovaných projektů s vyšším pozitivním vlivem na stav životního
prostředí.
19. Vyhodnotit možné přeshraniční vlivy jednotlivých investičních záměrů uvedených v koncepci.
20. Vypořádat požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP
obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení.
V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku, zda jsou
jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále požadujeme určení
pořadí jednotlivých přípustných variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém
jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k
předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se
může lišit k jednotlivým variantám.“
Vypořádání:
ad 1.:
Vyjádření zpracovatelů POH:
POH JMK byl zpracován tak, že priority, zásady, opatření i cíle POH JMK jsou v souladu s relevantními
evropskými strategiemi v oblasti odpadového hospodářství. Jednalo se zejména o dokumenty
Evropské komise a parlamentu:
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Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie
Evropa 2020 – COM(2011) 21 final;
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU o všeobecném akčním programu
Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ - 7.
Akční plán pro životní prostředí;
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů – Směrem k oběhovému hospodářství: Program nulového odpadu
pro Evropu - COM(2014) 398 final;
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/98/ES
o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o
skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice
2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice
2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - COM(2014) 397 final;
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-post evaluation of Five Waste Stream
Directives Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council reviewing the targets in Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on
packaging and packaging waste, and 1999/31/EC on the landfill of waste, amending Directives
2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste
batteries and accumulators, and 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment;
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů – Příležitosti k účinnému využívání zdrojů ve stavebním sektoru –
COM(2014) 445 final;
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů – Iniciativa zeleného zaměstnávání - COM(2014) 446 final;

Při zpracování POH JMK se vycházelo z toho, že POH JMK bude platný v době, kdy již EU bude mít
novou rámcovou politiku nakládání s odpady (Circular economy package - CEP), novou rámcovou
směrnici o odpadech a ČR bude mít nový zákon o odpadech. Proto se v Závazné i Směrné části POH
JMK, prioritách, strategických a hlavních cílech a navazujících opatření klade zvýšený důraz na
využívání odpadů jako surovin a to především formou recyklace hlavních toků odpadů (např. KO, SDO
apod.) a jsou reflektovány schválené evropské i české politiky v OH a s předstihem reagováno na
tento vývoj v oběhovém hospodářství.
ad 2.:
Vypořádání zpracovatele POH JMK:
Plán odpadového hospodářství JMK, zejména jeho Závazná a Směrná část byl vypracován v souladu
s výše uvedenými relevantními národními koncepcemi ČR, tj. Aktualizace Státní politiky životního
prostředí ČR 2012 – 2020; Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR; Aktualizace Státního
programu ochrany přírody a krajiny ČR; Strategický rámec udržitelného rozvoje; Strategie regionálního
rozvoje ČR na období 2014 – 2020; Národní program snižování emisí ČR; Strategie ochrany
klimatického systému Země v ČR; Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Zdraví 2020 a Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro
všechny v 21. Století; Program předcházení vzniku odpadů, Plán odpadového hospodářství ČR; Státní
energetickou koncepci; Surovinová politiku v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a Politika
druhotných surovin.
Každá národní koncepce byla analyzována, jak se odráží v Závazné, případně Směrné části POH JMK a
ty pak byly zesouladěny s touto národní koncepcí.
ad 3.:
Vypořádání zpracovatele POH JMK:
Při zpracování POH JMK, zejména v jeho Závazné a Směrné části, byly využity a zohledněny
následující dokumenty a koncepce JMK, které byly do nich relevantně zapracovány :
• Program rozvoje Jihomoravského kraje;
• Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020;
• Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020;
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Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na léta 20112020;
Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 až 2024.
Vyhodnocení Plnění plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje za jednotlivé roky
2009-2013;
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, schválený dne 17. 6. 2004 na 26. zasedání
Zastupitelstva JMK - usnesení č. 1095/04/Z 26 (závazná část POH JMK byla vyhlášena vyhláškou
JMK viz Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, částka č. 16, vyhláška č. 309/2004,
kterou se vyhlašuje závazná část POH JMK);
Aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje;
Aktualizovaná Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje – 2008.

ad 4.:
Vyhodnocení je provedeno v kapitole vyhodnocení 4.1 Problémy životního prostředí, které jsou
významné pro POH JMK:
Z koncepčních materiálů Jihomoravského kraje vyplývají následující základní problémy životního
prostředí v kraji, které mohou mít vztah k předkládané koncepci:
Odpadové hospodářství
• Nízký podíl kompostování bioodpadů (především z městské zástavby, částečně též ze zástavby
vesnické a městské rodinné).
• Nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, zejm. kvůli nedostatečnému odbytu.
Oba problémy jsou předmětem řešení POH JMK.
Ovzduší
• Dlouhodobě je překračován doporučený emisní strop pro oxidy dusíku. Základním problémem je
automobilová doprava, která je nevýznamnějším zdrojem emisí NOx na území Jihomoravského
kraje.
• Hlavními producenty emisí jsou zdroje REZZO3 (v případě zastavěných částí obcí) a REZZO4, která
je na území Jihomoravského kraje a zvláště pak na území města Brna dlouhodobě neřešeným
problémem. Řešením je rozložení automobilové dopravy do větší plochy v kombinaci s omezením
osobní automobilové dopravy.
• Za extrémních klimatických podmínek na velké části území dochází k překračování imisních limitů
denních koncentrací částic PM10. Tuto imisní charakteristiku lze jen těžko omezit restrikcemi na
zdrojích znečišťování ovzduší.
• Na značné části především obytných území dochází k překračování imisních limitů pro
benzo(a)pyren, přičemž postiženy jsou zejména lokality s vyšším počtem obyvatel v lokalitách s
výrazným vlivem automobilové dopravy a neplynofikovaných obcích.
Uvedené problémy je nutno zohledňovat při výběru a přípravě projektů v rámci příslušných řízení – viz
výše kap. 3, poslední odstavec.
Hluk
• Překračování stanovených hygienických limitů hluku pro hluk z dopravy v chráněném venkovním
prostoru staveb na území zástavby sídelních útvarů.
Na problémy hlukové zátěže reaguje POH JMK strategií zvýšeného využití přepravy odpadů po
železnici, pro výběr konkrétních řešení platí konstatování u odstavce Ovzduší.
Horninové prostředí, geologie staré ekologické zátěže
• Zvýšená zranitelnost podzemní vody hydrologických rajonů, vázaných především na kvartérní
uloženiny na dolních tocích řek a na neogén Vyškovské brány.
• Chybějící kategorizace starých ekologických zátěží pro stanovení priorit k sanaci dosud
neodstraněných rizikových lokalit.
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Zamezení ovlivnění podzemní vody bude řešeno na úrovni konkrétních projektů postupem uvedeným
výše.
Řešení starých ekologických zátěží je předmětem opatření g) Podporovat bezpečné odstranění starých
zátěží v Závazné části POH JMK v kapitole 3.6 Nebezpečné odpady, konkretizace postupů bude
předmětem koordinace příslušných útvarů KÚ JMK.
Příroda a krajina
• Nedostatečně účinná ochrana údolních niv před zástavbou.
Požadavek bude zohledňován při výběru a přípravě projektů v rámci příslušných řízení – viz výše kap.
3, poslední odstavec.
Voda
• Eutrofizace vodních nádrží a významných vodních toků.
• Převaha vodních útvarů silně ovlivněných a vodních útvarů rizikových z hledisek ekologického a
chemického stavu.
• Znečištění vodních toků vlivem chybějící kanalizační sítě a likvidace odpadních vod.
Principy nakládání s odpady stanovené v POH JMK mohou přispět k řešení uvedených problémů
v důsledku snížení zátěže ŽP odpady.
Půda
• Vysoká zastoupení půd ohrožených působením degradačních činitelů (větrná, vodní eroze, sesuvy,
hutnění podorniční půdy používáním těžké mechanizace v agrotechnice aj.).
Principy nakládání s odpady stanovené v POH JMK mohou nepřímo přispět k omezení případných
příspěvků nakládání s odpady jako degradačního činitel půdy.
ad 5.:
Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí je v POH JMK
řešena v následujících souvztažnostech:
Závazná část POH JMK, v kapitole 1. Úvod uvádí strategický cíl vytyčený na období 2016-2025:
1) Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
a dále v kapitole 7 Program předcházení vzniku odpadů JMK v souladu s požadavkem směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech je do Plánu odpadového hospodářství JMK
začleněn Program předcházení vzniku odpadů JMK (dále zkráceně „Program PVO JMK“, nebo „PPVO
JMK“).
Program PVO JMK široce zasahuje různá odvětví hospodářství JMK, dotýká se nejen sektoru nakládání
s odpady, ale rovněž těžebního a výrobního průmyslu, designu, služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné i
soukromé spotřeby. Rovněž se zde promítá snaha snižovat spotřebu primárních surovin a energií.
Tento rozměr musel být zohledněn při přípravě cílů a opatření.
Cíle a opatření PPVO JMK jsou nastaveny takovým způsobem, aby jejich účinek byl efektivní.
Prevence v odpadovém hospodářství bude směřovat jak ke snižování množství vznikajících odpadů,
tak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí a
zdraví obyvatel. Za prevenci v této oblasti je rovněž považováno opětovné využití výrobků a příprava k
němu. Cíle a opatření PPVO jsou zaměřeny obecně na prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním
prevence u vybraných toků.
Hlavní přínosy Programu PVO JMK lze očekávat v oblasti zabezpečení dostupných informací na různých
úrovních, zvýšení povědomí o problematice, zvýšení pocitu vlastní zodpovědnosti, reálného
prosazování opatření jak u občana, institucí, tak u zainteresované podnikatelské sféry, zvyšování
konkurenceschopnosti zapojených subjektů JMK a celé České republiky, rozvoje vědy a výzkumu v
oblasti prevence vzniku odpadů.
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Směrná Část POH JMK, kapitola č. 4 Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a
systém sběru a svozu odpadů uvádí:
Součástí POH JMK je posouzení záměrů na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a
svozu odpadů a to s ohledem na plnění stanovených cílů POH JMK vztažené na nejdůležitější
odpadové toky dle závazné části POH JMK a stanoveny zásady pro:
a) prevenci vzniku odpadu
b) třídění, sběr a svoz odpadu
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
e) relevantní záměry podpory z veřejných zdrojů
Požadavek na dodržení hierarchie nakládání odpady je jedním z klíčových principů řešení POH JMK a
promítá se zejména v oblastech:
Závazná část POH JMK:
V kapitole 2. Zásady pro nakládání s odpady v Závazné části POH JMK jsou uvedeny následující
zásady:
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
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.
8) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a
předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
9) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické
proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
10) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního
prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
Směrná část POH JMK:
V kapitole 1. Nástroje na prosazování a kontrolu plnění Směrná část POH JMK uvádí:
Cíle, zásady a opatření vytyčené v POH JMK jsou navrženy tak, aby podporovaly hierarchii
nakládání s odpady definovanou zákonem o odpadech a stanovily dlouhodobou strategii rozvoje
odpadového hospodářství JMK. K tomuto účelu budou aplikovány jednotlivé nástroje. Při tvorbě
nástrojů se vychází z POH ČR, kde je uveden podrobný přehled v současnosti používaných nástrojů
uplatňovaných v oblasti pro usměrňování odpadového hospodářství ČR. Většina těchto nástrojů
bude používána k řízení odpadového hospodářství i nadále. Podmínkou pro realizaci některých nástrojů
je jejich definice a ukotvení v nových právních předpisech, které budou upravovat oblast nakládání
s odpady v ČR. Jedná se především o nový zákon o odpadech, zákony týkající se zpětného
odběru vybraných výrobků s ukončenou životností a novelu zákona o obalech.
Pro řízení odpadového hospodářství JMK jsou navrženy:
a) Normativní nástroje
b) Ekonomické nástroje
c) Administrativní nástroje
d) Informační nástroje
e) Dobrovolné nástroje
ad 6.:
Řešení nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem je jedním z neopominutelných
směrů strategického směřování POH JMK a promítá se např. v oblastech:
Závazná část POH JMK:
Kapitola 3.4 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

168

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015

verze 2

Za účelem splnění cílů POH ČR, zákona o odpadech a směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů
omezit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a v souladu
s POH ČR chce JMK dosáhnout:
Cíl:
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky
tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
Zásady:
a) V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nakládání
s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich zpracování.
d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky rozložitelných
odpadů.
Zásady jsou dále rozpracovány do příslušných opatření v této kapitole 3.4.
Směrná část POH JMK:
Kapitola . Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů a to
s ohledem na plnění stanovených cílů POH JMK vztažené na odpadové toky dle Závazné části POH
JMK
4.1 Komunální odpady (zahrnuje komunální odpady, směsný komunální odpad, živnostenské odpady,
BRO a BRKO)
4.1.1 Biologicky rozložitelné odpady včetně komunálních
a) prevence vzniku odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat domácí kompostování, komunitní kompostování tak, aby nemělo negativní dopady pro
lidské zdraví a životní prostředí.
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat sběr „door to door“, výstavbu sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů obcí cca
nad 800 obyvatel, nádobový sběr a svoz a svoz velkoobjemovými kontejnery.
Podporovat optimalizaci svozových tras a logistiky sběru BRKO a BRO k využití stávajících
zpracovatelských kapacit.
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat nízkokapacitní zařízení tzv. malá zařízení, bioplynové stanice, kompostárny, (doplnit
stávající síť dle analytické části POH JMK).
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat domácí kompostéry, „door to door“ sběr, pořízení sběrových nádob a
velkoobjemových kontejnerů pro sběr, drtiče a štěpkovače.
Podporovat výstavbu nových sběrných dvorů a optimalizaci vybavení sběrných dvorů obcí cca nad
800 obyvatel, optimalizaci kapacit stávajících a výstavbu nových kompostáren s kapacitou nad
2 000 tun/rok s dojezdovou vzdáleností cca do 20 km.
Podporovat inovativní technologie na základě analýzy nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit realizaci kompostárny v ORP Boskovice (Letovicko), dle analýzy nositele projektu a
hodnocení výsledků POH JMK.
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Další projekty zařízení na zpracování BRKO a BRO posuzovat dle analýzy nositele projektu a
hodnocení výsledků POH JMK.
Závazná část POH JMK:
Přehled cílů POH JMK:
Umístění
Pořav
dové
kapitole
číslo
POH JMK

Definice cíle

Typ cíle

3.2

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných
složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů)
Hlavní cíl
zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v
souladu s platnou legislativou.

3.4

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v
roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství Hlavní cíl
biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných
v roce 1995.

41.

3.9.1

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven
a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním
Dílčí cíl
odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení
(restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další
obdobná zařízení).

42.

3.9.1

Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven
a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky Dílčí cíl l
spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

7.

8.

Pozornost, která je v POH JMK věnována nakládání s BRKO lze hodnotit jako adekvátní.
ad 7.:
Problematika starých ekologických zátěží a odstraňování černých skládek je předmětem řešení POH
JMK následujícím způsobem:
Směrná část POH JMK:
Kapitola 4. Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů a to
s ohledem na plnění stanovených cílů POH JMK vztažené na odpadové toky dle závazné části POH JMK
4.3. Nebezpečné odpady:
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat projekty udržitelné výroby a spotřeby v průmyslových podnicích na základě analýzy
nositele projektu.
Podporovat projekty k bezpečnému odstranění starých zátěží na základě analýzy nositele projektu.
Podporovat technologie na materiálové využití nebezpečných odpadů a technologie na snižování
nebezpečných vlastností odpadů a/nebo jeho množství u původce odpadu na základě analýzy
nositele projektu.
Závazná část POH JMK:
Kapitola 3.6 Nebezpečné odpady
Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku nebezpečných odpadů a nakládání s nimi na lidské
zdraví a životní prostředí v JMK v souladu s POH ČR zabezpečit:
Cíl:
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e)
Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
V zájmu dosažení cíle přijmout zejména na úrovni JMK následující opatření:
Opatření:
g) Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží.
Kapitola 6. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s
odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
V souladu plněním POH ČR v rámci opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a
zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl stanovit:
Cíle:
a) Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
b) Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s
odpady,
V zájmu dosažení cíle přijmout zejména na úrovni obcí, i JMK, následující opatření:
Opatření:
l) Podpořit zavedení na úrovni obcí komunikačních kanálů (např. s využitím mobilních a internetových
technologií), přes které by občané měli možnost hlásit nelegálně uložené odpady na veřejných
prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných hnízd a kontejnerů.
m) Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany samospráv obcí
pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství včetně aktivit spojených s odstraňováním odpadů
odložených mimo místa k tomu určená.
Přehled cílů POH JMK:
Pořa- Umístění
dové v kapitole
číslo POH JMK
13.

3.6

Definice cíle

Typ cíle

Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.

Dílčí cíl

Z hlediska vyhodnocení koncepce:
Problematika starých ekologických zátěží a odstraňování černých skládek je v POH JMK řešena výše
uvedeným způsobem, v návaznosti na jiné okruhy.
ad 8.:
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.
Pro konkrétní projekty pak platí:
Z hlediska prevence přecházení vzniku odpadů jejich případného negativního působení jsou
v legislativním prostředí ČR nastaveny příslušné mechanismy, které mají dostatečné nástroje
k případné eliminaci uvedených rizik. Jedná se především o zákon č. 100/2001 Sb. (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona podléhají
všechny záměry uvedené v zákoně procesu posuzování vlivů na životní prostředí, kdy jsou řešeny
všechny možné vlivy konkrétních záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Záměry (investiční
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akce), a to i ty, které nepodléhají zákonu 100/2001 Sb., pak musí projít procesem řízení podle
stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), jehož součástí je
rovněž řešení předmětné problematiky. Protože KÚ JMK je v případech zmiňovaných MŽP v závěru
zjišťovacího řízení neopominutelným účastníkem příslušných řízení, má k dispozici nástroje na
prosazování takových způsobů řešení, které nebudou příčinou uváděných potenciálních rizik.
Uvedenou premisu POH JMK nikterak nezpochybňuje.
ad 9.:
Platí vyjádření k bodu 8. Žádné z opatření navrhovaných v rámci POH JMK nejsou v rozporu se zájmy
chráněnými zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání lesních porostů,
zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně v krajině. Toto tvrzení se opírá o
vývody učiněné k charakteru POH JMK jakožto koncepce a k případné realizaci konkrétních projektů,
které z POH JMK vyplývají, tak, jak je to uvedeno např. v kapitole vyhodnocení č. 3. Charakteristiky
životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením koncepce významně zasaženy.
ad 10.:
Z důvodů uvedených výše v bodech 8. a 9. se nepředpokládá žádný negativní vliv koncepce POH JMK
na památkovou hodnotu území chráněných dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění všech předpisů a dochované kulturní dědictví (architektonické i archeologické). Pokud jde o
případnou realizaci konkrétních projektů, platí vývod uvedený v bodě 8., 3. odstavec.
ad 11.:
Z důvodů uvedených výše v bodech 8. a 9. se nepředpokládá negativní vliv koncepce POH JMK na
zábory kvalitní zemědělské půdy. Pokud jde o případnou realizaci konkrétních projektů, platí vývod
uvedený v bodě 8., 3. odstavec.
Princip omezování a útlumu skládkování je jedním z neopominutelných směrů strategického řešení
POH JMK. V případě budování nových zařízení je preferováno využití již existující infrastruktury zařízení
pro nakládání s odpady stejného, obdobného nebo pro dané účely vhodného charakteru.
Z hlediska konkrétních cílů je k této problematice v Závazné části POH JMK uvedeno v Kapitole 4:
4.1 Komplexní síť zařízení k nakládání s odpady
Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH ČR a POH JMK bude komplexní síť zařízení k nakládání s
odpady v JMK optimálně nastavena jak z regionálního tak celostátního hlediska v souladu s POH ČR
s cílem:
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady
na území Jihomoravského kraje.
S následujícími zásadami:
b) Navrhovat nová zařízení v souladu s legislativními, technickými požadavky a nejlepšími
dostupnými technikami.
c) Prioritně využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické úrovni podle
bodu b), včetně rozšiřování či navyšování jejich kapacit.
Z hlediska konkrétních cílů je k této problematice ve Směrné části POH JMK uvedeno:
Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů a to
s ohledem na plnění stanovených cílů POH JMK vztažené na odpadové toky dle Závazné
části POH JMK
Kaly z čistíren odpadních vod
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Vyhodnocovat množství kalů a jejich množství využitých k aplikaci na půdu (kompostování a přímé
použití kalů na zemědělské půdě) s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

172

Vyhodnocení koncepce dle zák. 100/2001 Sb.:
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
červenec 2015

verze 2

Podporovat inovativní technologie výroby substrátů a dalších následně aplikovatelných využitelných
produktů.
Podporovat inovativní technologie na zvýšení úrovně materiálového a energetického využití kalů s
ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
Z uvedeného je patrné, že POH JMK zohledňuje požadavek na minimalizaci vlivu nakládání s odpady
na ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF).
Pokud jde o případnou realizaci konkrétních projektů, platí vývod uvedený v bodě 8., 3. odstavec.
ad 12.:
Podpora ochrany přírody a krajiny, ochrany lidského zdraví a přednostního využívání brownfields se
projevuje jako jeden ze základních principů strategie POH JMK. Promítá se např. do těchto oblastí:
Závazná část POH JMK, kap. 2 Zásady pro nakládání s odpady
V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky ČR a plnění POH ČR je nutno přijmout v JMK
následující zásady pro nakládání s odpady.
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 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.
10) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí,
lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
11) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci Jihomoravského kraje musí vytvářet komplexní
celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.
Ve Směrné části POH JMK se uvedené požadavky promítají do kapitoly č. 4 Záměry na potřebná
zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů a to s ohledem na plnění stanovených
cílů POH JMK vztažené na odpadové toky dle závazné části POH JMK, a to v rovině konkrétních cílů.
Kapitola č. 3 Směrné části POH JMK se zabývá stanovením kritérií pro typy, umístění a kapacity
zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů. Zde tento požadavek není explicitně
vyjádřen, což může být hodnoceno jako nedostatek z hlediska komplexnosti stanovených principů
POH. Proto se navrhuje doplnit uvedený výčet kritérií o kritérium:
h) Při výběru projektů stanovit jako neopominutelné kritérium požadavky na co nejvyšší zohlednění
požadavků ochrany přírody a krajiny, ochrany lidského zdraví a přednostního využívání brownfields.
ad 13.:
Pokud se jedná o konkrétní záměry stanovené v POH JMK, tento materiál je materiálem koncepčním a
určuje základní směry, cíle, zásady, opatření a principy OH. Jsou-li uvedena ve Směrné části POH,
kapitola č. 4 Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů, je
tak činěno v rovině podpory jejich realizace bez specifikace konkrétních podrobností k záměru (což je
logické vzhledem k deklarovanému charakteru POH JMK jako koncepce). Pro případ realizace
konkrétních toho vyplývajících záměrů platí:
Z hlediska prevence jejich případného negativního působení v uvedené oblasti jsou v legislativním
prostředí ČR nastaveny příslušné mechanismy, které mají dostatečné nástroje k případné eliminaci
uvedených rizik. Jedná se především o zákon č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona podléhají všechny záměry uvedené
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v zákoně procesu posuzování vlivů na životní prostředí, kdy jsou řešeny všechny možné vlivy
konkrétních záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Záměry (investiční akce), a to i ty, které
nepodléhají zákonu 100/2001 Sb., pak musí projít procesem řízení podle stavebního zákona (zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), jehož součástí je rovněž řešení předmětné
problematiky.
Pokud jde o strategické cílení POH JMK, potom je požadavek na zohlednění ekologického potenciálu a
ekologického zatížení příslušného regionu a přírodní hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování,
respektive nezhoršování stávajícího stavu, promítnut jak v Závazné části POH JMK v kapitolách 8, 9 a
zejména ve Směrné části POH JMK, kap. 3 Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro
nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů:
JMK stanovuje následující kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady
podporovaná z veřejných zdrojů:
e) Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících areálů zařízení k nakládání s odpady.
Uvedené kritérium je v souladu se zásadami minimalizace vlivů záměrů na přírodu a krajinu.
ad 14.:
Problematika vlivu POH JMK na lokality soustavy Natura 2000 je 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:
V rámci zpracování oznámení koncepce byla vyžádána stanoviska těchto orgánů:
•

KÚ JMK, Odbor ŽP, č.j. JMK 53102/2015, 29.4.2015;

•

Správa Národního parku Podyjí, č.j. NPP 0515/2015, 30.4.2015;

•

MŽP, odbor výkonu státní správy VII Brno, č.j. 889/560/15; 32673/ENV/15, 12.5.2015;

•

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Jižní Morava, č.j.
SR/0016/JM/2015-2, 5.5.2015 – koordinované stanovisko za území JMK;

•

Územní úřad vojenského újezdu Březina, č.j.4/31/9/2015-1493, 4.5.2015.

Podle všech uvedených stanovisek nemůže mít uplatnění koncepce POH JMK vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
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. Na základě uvedeného principu je přistupováno k realizaci všech
opatření, včetně těch, která by mohla mít negativní vlivy na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy
Natura 2000. U žádného opatření a cíle navrhovaných POH JMK se nepředpokládá jejich situování
v oblastech ZCHÚ nebo v lokalitách jinak významných z hlediska přírodních nebo krajinných hodnot.
ad 15.:
Zhodnocení koncepce POH JMK z hlediska vlivů na veřejné zdraví je předmětem kapitoly 12. Vlivy
koncepce na veřejné zdraví, a to následujícím způsobem:
Vlivy POH JMK jakožto koncepce lze hodnotit v zásadě ve dvou rovinách. Jednak se jedná o obecnou
normativní rovinu, kdy POH JMK působí jako koncepční dokument určující trendy v nakládání s odpady
na území JMK v následujícím období 2016 - 2015. Hodnotit specifické vlivy na zdraví obyvatelstva
pomocí hodnocení zdravotních rizik nebo jiných metod pro hodnocení vlivu na veřejné zdraví je
v tomto ohledu problematické.
V POH JMK se mj. uvádí:
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V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky ČR a plnění POH ČR je nutno přijmout v JMK
následující zásady pro nakládání s odpady.
1) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“,
„Programu předcházení vniku odpadů JMK“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku
odpadů.
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 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.
3) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou
nahrazovány primární přírodní suroviny.
4) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.
5) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
6) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
7) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie nakládání s
odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu u tohoto odpadu a
nakládání s ním.
8) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a
předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
9) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické
proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
10) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí,
lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
11) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci Jihomoravského kraje musí vytvářet komplexní
celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.
Zásady akcentující požadavky ochrany veřejného zdraví se promítají např. v bodě 8, 10, 11.
Dále je třeba vzít v úvahu celkovou koncepci POH JMK, která je důsledně zaměřena na respektování
požadavků POH ČR a dalších strategických dokumentů, zejména:
5) Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
6) Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
7) Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
8) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Vycházejíce z těchto premis, můžeme dále konstatovat, že na POH JMK lze vztáhnout vývody
k hodnocení veřejného zdraví, uvedené především v kapitole č. 12.4 HODNOCENÍ VLIVU ZÁKLADNÍCH
ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NA ZDRAVÍ materiálu Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
(2014). Posouzení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na
životní prostředí. Vzhledem k tomu, že v u vedeném materiálu je problém řešen velmi podrobně,
jakékoliv další rozmělňování této problematiku je na tomto místě zbytečné.
Druhou rovinu hodnocení koncepce POH JMK na veřejné zdraví lze spatřovat v hodnocení konkrétních
projektů navržených koncepcí. Zde potom je nutno odkázat na Směrnou část POH JMK, kapitolu
4. Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů a to
s ohledem na plnění stanovených cílů POH JMK vztažené na odpadové toky dle závazné části POH
JMK. I zde se však nejedná o konkrétní specifikaci jednotlivých projektů, nýbrž o zásady, které je
třeba respektovat při jejich konkrétním výběru resp. lokalizaci. Pro vlastní odhad zdravotního rizika,
který obecně zahrnuje čtyři základní kroky:
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identifikace nebezpečnosti;
charakterizace nebezpečnosti;
hodnocení expozice;
charakterizace rizika,

pak v tomto okamžiku není k dispozici dostatek podkladů na takové úrovni, aby bylo možno činit
relevantní závěry.
Z hlediska prevence případného negativního působení uvedených záměrů v oblasti ochrany veřejného
zdraví v legislativním prostředí ČR nastaveny příslušné mechanismy, které mají dostatečné nástroje
k případné eliminaci uvedených rizik. Jedná se především o zákon č. 100/2001 Sb. (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona podléhají
všechny záměry uvedené v zákoně procesu posuzování vlivů na životní prostředí, kdy jsou řešeny
všechny možné vlivy konkrétních záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, v určených případech
potom se jedná o vypracování posouzení vlivů na veřejné zdraví zpracovatelem s příslušnou autorizací.
Záměry (investiční akce), a to i ty, které nepodléhají zákonu 100/2001 Sb., pak musí projít procesem
řízení podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Dále
pak jsou tyto záměry v rámci vyjádření dotčených orgánů státní správy předkládány k vyjádření
orgánům ochrany veřejného zdraví, které mohou uplatnit svoje požadavky.
Souhrnně lze vyhodnotit, že koncepce POH JMK sama o sobě prostřednictvím svého
zaměření, konstrukce zásad a cílů nepředstavuje potenciálně riziko ohrožení veřejného
zdraví. Naopak principy nakládání s odpadem, o něž se POH JMK opírá, vytvářejí
předpoklad o eliminaci možných rizik v této oblasti v co největší míře. Pokud pak jde o
realizaci konkrétních projektů, tyto budou hodnoceny na základě jejich specifikace
v rámci jejich realizační přípravy za pomoci obecně závazných postupů, které rovněž
skýtají záruku zajištění požadavků ochrany veřejného zdraví.
ad 16.:
Realizace koncepce POH JMK může být zdrojem ovlivnění ovzduší pouze prostřednictvím realizace
konkrétních projektů podporovaných POH JMK. Jedná se např. o následující záměry:
Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů
Biologicky rozložitelné odpady včetně komunálních:
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat nízkokapacitní zařízení tzv. malá zařízení, bioplynové stanice, kompostárny, (doplnit
stávající síť dle analytické části POH JMK).
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat domácí kompostéry, „door to door“ sběr, pořízení sběrových nádob a
velkoobjemových kontejnerů pro sběr, drtiče a štěpkovače.
Podporovat výstavbu nových sběrných dvorů a optimalizaci vybavení sběrných dvorů obcí cca nad
800 obyvatel, optimalizaci kapacit stávajících a výstavbu nových kompostáren s kapacitou nad
2 000 tun/rok s dojezdovou vzdáleností cca do 20 km.
Podporovat inovativní technologie na základě analýzy nositele projektu.
e)relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit realizaci kompostárny v ORP Boskovice (Letovicko), dle analýzy nositele projektu a
hodnocení výsledků POH JMK.
Další projekty zařízení na zpracování BRKO a BRO posuzovat dle analýzy nositele projektu a
hodnocení výsledků POH JMK.
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Velkoobjemový komunální odpad:
b)třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat výstavbu sběrných dvorů a optimalizaci vybavení sběrných dvorů obcí cca nad 800
obyvatel, mobilní sběr a svoz, svoz velkoobjemovými kontejnery, překládání stanice.
c)zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat stacionární a mobilní demontážní, drtící a třídící linky.
Podporovat energetické využití v ZEVO SAKO Brno a.s.
Podporovat výrobu „alternativních paliv“ pro spoluspalování a energetické využití. Podporovat
materiálové využití odpadů na bázi dřeva pro výrobu stavebních polotovarů např. v kraji Vysočina
(doplnit stávající síť dle analytické části POH JMK).
Omezit skládkování do roku 2024.
d)prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat systémy a technologie pro opětovné použití dle analýzy nositele projektu.
Podporovat „door to door“ sběr, pořízení velkoobjemových kontejnerů pro sběr.
Podporovat výstavbu nových sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů obcí cca nad 800
obyvatel, optimalizaci stávajících a výstavba nových překládacích a vykládkových stanic s celkovou
kapacitou nad 5 000 tun/rok, demontážních, drtících a třídících linek s kapacitou nad 3 000
tun/rok s obsluhovaným počtem min. 30 000 obyvatel.
Podporovat inovativní technologie na základě analýzy nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit překladiště a drtící linku pro ORP Znojmo, překladiště a drtící linku pro ORP Kyjov, drtící
linku pro ORP Hustopeče (Hantály a.s.) na základě analýzy nositele projektu.
Další projekty na prevenci vzniku a na zpracování velkoobjemového komunálního odpadu
posuzovat dle analýzy nositele projektu a hodnocení výsledků POH JMK.
Směsný komunální odpad:
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK
Podporovat „door to door“ sběr, výstavbu sběrných dvorů a optimalizaci sběrných dvorů obcí cca
nad 800 obyvatel, nádobový sběr a svoz, třídění materiálově využitelných a využitelných složek vč.
nebezpečných.
Podporovat environmentálně příznivější systémy svozu odpadů (např. s využitím železniční
přepravy, kontejnerové přepravy apod.).
Podporovat periodický mobilní sběr a svoz nebezpečných odpadů.
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat energetické využití v ZEVO SAKO Brno a.s.
Podporovat zařízení k úpravě před materiálovým nebo energetickým využitím.
Podporovat překládací a vykládkové stanice (doplnit stávající síť dle analytické části POH JMK).
Omezit skládkování do roku 2024 a od roku 2024 přestat tento odpad skládkovat. Vyžadovat, aby
skládky měly akční plán pro postupné uzavírání a přípravu na rekultivaci.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
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Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat domácí kompostéry, „door to door“ sběr, pořízení sběrových nádob pro sběr.
Podpořit optimalizaci stávajících a výstavbu nových zařízení k úpravě před materiálovým nebo
energetickým využitím s kapacitou cca nad 5 000 tun/rok s obsluhovaným počtem obyvatel cca
min. 30 000.
Podpořit optimalizaci stávajících a výstavbu nových překládacích a vykládkových stanic s celkovou
kapacitou nad 10 000 tun/rok.
Podporovat environmentálně příznivější systémy svozu odpadů (např. s využitím železniční
přepravy, kontejnerové přepravy apod.) na základě analýzy nositele projektu.
Podporovat realizaci dotřiďovacích linek s kapacitou nad 3 000 tun/rok s obsluhovaným počtem
min. 30 000 obyvatel.
Podporovat inovativní technologie na základě analýzy nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit navýšení kapacity ZEVO SAKO Brno a.s.
Podpořit výstavbu vykládkové stanice ZEVO SAKO Brno a.s. (příp. využití ZEVO i pro další kraje),
Podpořit výstavbu překladiště v ORP Znojmo.
Podpořit výstavbu překladiště a dotřiďovací linky v OPR Kyjov.
Další projekty na zpracování zbytkového komunálního odpadu a SKO posuzovat dle analýzy
nositele projektu a hodnocení výsledků POH JMK.
Stavební a demoliční odpady:
b) třídění, sběr a svoz odpadu
Opatření:
Podporovat optimalizaci sběrných dvorů obcí pro sběr stavebních odpadů.
Podporovat vznik skutečných recyklačních elonií obsluhovaných mobilními recyklačními linkami
(bez možnosti dlouhodobého „skladování“ odpadů tak, aby nevznikaly nové zátěže).
c) zařízení k využití a/nebo k odstranění
Opatření:
Podporovat projekty zařízení k recyklaci stavebních odpadů, které lze využít jako recyklované
kamenivo (beton, cihly, asfalt, a jejich směsi).
Podporovat realizaci projektů zaměřených na podporu a rozvoj oběhového hospodářství v oblasti
úpravy, zpracování a využívání stavebních a demoličních odpadů, zejména těch projektů, které
budou zaměřeny na produkci výrobků ze stavebních a demoličních odpadů (např. různých směsí,
stavebních tvarových a zdících prvků apod.).
Upřednostnit materiálové využití neupravených stavebních odpadů, které lze využít jako
recyklované kamenivo, před jejich využitím na povrchu terénu a před odstraněním na skládce.
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat optimalizaci sběrných dvorů obcí pro sběr stavebních odpadů.
Podporovat výstavbu nových a optimalizaci stávajících recyklačních elonií obsluhovaných i
mobilními recyklačními linkami o kapacitě min. 1 000 t/rok v dojezdové vzdálenosti cca do 30 km.
Podporovat využívání stavebních a demoličních odpadů pro výrobu stavebních výrobků.
Další inovativní technologie na základě analýzy nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Zařízení posuzovat dle analýzy nositele projektu, hodnocení výsledků POH JMK a s ohledem na
růst a rozvoj stavební výroby.
Nebezpečné odpady:
d) prioritní směřování podpory z veřejných zdrojů
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Opatření:
Podporovat osvětu v rámci Programu PVO JMK.
Podporovat projekty udržitelné výroby a spotřeby v průmyslových podnicích na základě analýzy
nositele projektu.
Podporovat projekty k bezpečnému odstranění starých zátěží na základě analýzy nositele projektu.
Podporovat technologie na materiálové využití nebezpečných odpadů a technologie na snižování
nebezpečných vlastností odpadů a/nebo jeho množství u původce odpadu na základě analýzy
nositele projektu.
e) relevantní záměry dle bodu d)
Opatření:
Podpořit projekty k bezpečnému odstranění starých zátěží, na základě analýzy nositele projektu.
Podporovat technologie na snižování nebezpečných vlastností odpadů a jeho množství u původce
odpadů na základě analýzy nositele projektu.
Z uvedeného vyplývá, že POH JMK stanoví strategické cíle a záměry takovým způsobem, aby byly
využity v maximální míře stávající zařízení,popř. byla doplněna jejich infrastruktura především
v místech již existujících zařízení. Proto je minimalizována potřeba realizace nových zdrojů znečištění
ovzduší. Některé záměry naopak přímo směřují ke snížení současné zátěže emisemi (např. oblast
logistiky odpadů, preference využití železnice).
V případě realizace konkrétních projektů pak platí:
Z hlediska prevence jejich případného negativního působení v oblasti ovzduší jsou v legislativním
prostředí ČR nastaveny příslušné mechanismy, které mají dostatečné nástroje k případné eliminaci
uvedených rizik. Jedná se především o zákon č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona podléhají všechny záměry uvedené
v zákoně procesu posuzování vlivů na životní prostředí, kdy jsou řešeny všechny možné vlivy
konkrétních záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Záměry (investiční akce), a to i ty, které
nepodléhají zákonu 100/2001 Sb., pak musí projít procesem řízení podle stavebního zákona (zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), jehož součástí je rovněž řešení problematiky
ovlivnění imisní situace v ovzduší. Součástí hodnocení je v případech stanovených zákonem o ochraně
ovzduší rovněž vypracování rozptylové studie, která zohledňuje příspěvky emisí těch škodlivin, které
jsou pro daný projekt relevantní. Z toho pak vyplývá míra řešení pro uvedené škodliviny (pachové
látky, rizika imisí suspendovaných částic PM10, PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzo-apyrenu apod.).
Viz dále komentář k bodu 17.
ad 17.:
Z hlediska možných kumulativních vlivů na životní prostředí na veřejné zdraví s jinými koncepcemi a
synergických vlivů navrhovaných strategických, hlavních a dílčích cílů je nutno posuzovat POH JMK
jakožto koncepci principiálně ve dvou rovinách. Jednak se jedná o obecnou normativní rovinu, kdy
POH JMK působí jako koncepční dokument určující trendy v nakládání s odpady na území JMK
v následujícím období 2016 - 2015. V tomto ohledu vycházíme ze základních principů konstrukce POH
JMK, který se řídí požadavky stanovenými na celostátní úrovni prostřednictvím POH ČR. Jako hlavní
zásady formuluje POH JMK ve shodě s POH ČR:
1) Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2) Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
3) Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
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Za uvedených předpokladů lze pak na hodnocení případného synergického působení POH JMK jakožto
koncepce plně vztáhnout závěry materiálu (Fakulta životního prostředí ČZU v Praze (2014).
Posouzení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní
prostředí.) , kde se uvádí:
„Plán odpadového hospodářství … obsahuje cíle, zásady a opatření, od jejichž realizace lze očekávat
převážně pozitivní vlivy a jejich kumulace případě synergie v rámci odpadového hospodářství a jeho
působení na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
…
Z hlediska provádění Plánu odpadového hospodářství …lze očekávat synergie u:
• snížení celkového dopadu odpadového hospodářství na životní prostředí ve všech hlavních
odvětvích;
• účinnější využívání primárních zdrojů;
• zajištění bezpečnějšího nakládání s odpadem jakožto zdrojem;
• zabránění škodám na životním prostředí a veřejném zdraví, tak aby byla snížena produkce
odpadu v absolutním vyjádření a produkce odpadu na obyvatele;
• omezení skládkování na zbytkový (tj. nerecyklovatelný či jinak nevyužitelný) odpad;
• provést strukturální změny ve výrobě, technologii a inovacích a rovněž modelech spotřeby a
životního stylu aby snížily celkový dopad výroby a spotřeby na životní prostředí;
• vyšší míry recyklace a energetické účinnosti při odstraňování odpadů;
• optimalizací účinnosti využívání primárních zdrojů díky řešení otázek možnosti opětovného využití
či účinnější recyklace stávajících výrobků;
• přeměny odpadu ve zdroj;
• ke snížení produkce odpadu na obyvatele a produkce odpadu v absolutním vyjádření;
• v oblasti předcházení vzniku, opětovného použití, recyklace, využití a snižování množství odpadu
ukládaného na skládky.“
Z hlediska druhé roviny, tj. roviny konkrétních projektů, pak plně platí vývody uvedené výše např.
v komentáři k bodu 16. V této oblasti však byla věnována zvláštní pozornost záměru „ Podporovat
energetické využití v ZEVO SAKO Brno a.s.“, protože konkrétní realizace v této oblasti by s sebou
mohla nést zvýšené dopady do životního prostředí zejména v oblasti emisí do ovzduší. Proto byl
záměr vyhodnocen ve spolupráci se zástupci ZEVO SAKO Brno a se zpracovatelem Generální
rozptylové studie JMK s následujícími závěry:
„Výchozími podklady jsou.
d) Plán odpadového hospodářství JMK (POH JMK)
e) Národní program snižování emisí (NPSE)
f) Program ke zlepšení kvality ovzduší JMK (PZKO JMK)
CZT Statutárního města Brna potřebuje obnovu minimálně ve výši 80 MWt a to především na kotelně
teplárny Brno Sever, a nebo v jiné lokalitě s možností zásobování Líšně a Vinohrad.
POH JMK vychází z předpokladu výstavby cca 40 MWt třetího kotle v zařízení pro energetické využití
odpadu (ZEVO) SAKO Brno, jenž by částečně navýšil množství energeticky využitého komunálního
odpadu oproti stávajícímu stavu a částečně by sloužil jako záloha provozu stávajících dvou kotlů
provozovaných v ZEVO SAKO Brno.
Teplárny Brno zvažují možnost výstavby nového kotle na spalování biomasy o výkonu až 80 MWt na
teplárně Brno sever.
Z hlediska dokumentů NPSE a PZKO nejsou oba dva záměry v rozporu s těmito programy. NPSE
jednoznačně navrhuje, z hlediska teplárenských zdrojů, diverzifikaci paliv a příklon k obnovitelným
zdrojům energie. Oba dva záměry tento požadavek splňují.
PZKO oproti NPSE navíc požaduje snižování emisí u zdrojů, který mají významné emise a nebo
významný imisní dopad na kvalitu ovzduší. Těmito zdroji však ani ZEVO SAKO Brno a ani teplárna
Brno Sever nejsou. Pokud vezmeme celkové zatížení ovzduší města Brna, tak Teplárna Brno sever se
pro jednotlivé škodliviny podílí na celkové zátěži takto:
0.05 %
SO2
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0.07 %
0.009 %
0.007 %

Příspěvky emisí ZEVO SAKO jsou pak na následující úrovni:
0.1 %
SO2
0.09 %
NO2
0.015 %
PM10
0.011 %
PM2.5
Významné by tyto příspěvky byly za předpokladu, že jejich imisní zátěž by byla větší než 10% imisního
limitu. To však nejsou pro žádnou z uvedených škodlivin. O něco málo vyšší příspěvky SAKO jsou dány
rozdílem ve výšce komínů ZEVO SAKO a teplárny Brno sever.
Tedy z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší má menší imisní dopad teplárna Brno Sever.
Z hlediska množství vypouštěných emisí na jednotku vyrobeného tepla má menší množství
vypouštěných emisí SAKO Brno.
Při posouzení záměrů z hlediska vlivu na ovzduší platí následující:
6) Oba dva záměry nejsou v rozporu s koncepčními dokumenty z hlediska ovzduší.
7) Zdroje Teplárna Brno Sever a ani ZEVO SAKO Brno nemají významný vliv na kvalitu ovzduší ve
městě Brně.
8) Záměr ZEVO SAKO navýšit kapacitu cca o 40 MWt způsobí, že se bude vypouštět méně emisí
na jednotku vyrobeného tepla.
9) Záměr biomasového kotle bude mít menší dopad na kvalitu ovzduší díky výrazné vyšší výšce
komínu na teplárně Brno Sever.
10) Za nejvýhodnější řešení obnovy a výstavby teplárenských zdrojů pro město Brno lze z hlediska
koncepčních dokumentů a kvality vlivu na ovzduší považovat diverzifikaci nejenom paliva, ale i
umístění těchto zdrojů. Tedy část emisí vypouštět na ZEVO SAKO Brno a část emisí vypouštět
na teplárně Brno Sever.
Z hlediska vyhodnocení koncepce lze konstatovat, že v rámci POH JMK je odpovídajícím způsobem
zohledňován požadavek na vyloučení nebo minimalizaci případných negativních synergických efektů
při realizaci dotčené koncepce.
ad 18.:
Kritéria pro výběr podporovaných projektů jsou stanovena v POH JMK, Směrná část, kapitola 3.
Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů:
JMK stanovuje následující kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady
podporovaná z veřejných zdrojů:
a) Podporovat výstavbu zařízení a systémy sběru a svozu odpadů, u kterých bude ekonomicky a
technicky prokázána účelnost jejich provozování na regionální (případně i celostátní) úrovni,
vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s POH JMK.
b) Podporovat projekty, kde návrh nového zařízení bude v souladu s legislativními, technickými
požadavky a nejlepšími dostupnými technikami a kde bude záruka odborného provozování dané
technologie.
c) Podporovat technologie na zpracování odpadů, pro které nejsou v JMK dostatečné kapacity (např.
úprava a využití objemných odpadů, nové technologie na úpravu využití kalů apod.). Nová zařízení
podporovat z veřejných zdrojů pouze v regionech, kde chybí zařízení pro reálné zpracování
daného druhu odpadu a zařízení musí odpovídat cílům POH JMK (např. maximálně upřednostňovat
materiálové a energetické využití).
d) Doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou regionálnímu významu, která budou platnou
součástí systému nakládání s odpady JMK. Navrhovaná kapacita zařízení musí odpovídat
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potenciálu uvažovaného regionu ve vazbě na reálné kapacity již schválených a provozovaných
zařízení (nevyhodnocovat pouze na základě povolených kapacit, ale na základě reálných kapacit
pro jednotlivé toky odpadů a komodity).
e) Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících areálů zařízení k nakládání
s odpady.
f) V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k
nakládání s odpady z pohledu zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno,
včetně posouzení podkladů dokládajících, že v dané oblasti je dostatek odpadů pro technologii
nebo systém pro nakládání s odpady, a že zařízení je adekvátní z hlediska kapacity.
g) V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k
nakládání s odpady z pohledu smluvního zajištění odbytu výstupů ze zařízení.
Mezi uvedenými kritérii jsou taková, která zohledňují požadavky na akcentaci požadavku vyššího
pozitivního vlivu na stav životního prostředí, viz např. kritérium b), kde požadavek souladu s nejlepšími
dostupnými technikami v sobě integruje uvedenou problematiku v nejvyšší možné v současné době
legislativně zakotvené úrovni. Z hlediska vyhodnocení je hledání dalších kritérií zbytečným
rozmělňováním uvedeného požadavku, nesoucím v sobě riziko ztráty informace v informačním šumu.
ad 19.:
POH JMK v zásadě nestanoví takové cíle a záměry, které by se projevovaly přeshraničními vlivy.
Problematice řešení možných přeshraničních vlivů se věnuje kapitola 5. v Závazné části POH JMK, kde
je uvedeno:
Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
V zájmu dosažení cíle neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů zdraví lidí a životní
prostředí, postupovat při rozhodování ve věcech přeshraniční přepravy, dovozu a vývozu odpadů
podle zásad vyplývajících z evropského předpisu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1013/2006, o přepravě odpadů, ve znění pozdějších předpisů („nařízení o přepravě odpadů“).
V souladu s POH ČR stanovit:
Cíl:
Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a životní prostředí
v České republice.
Zásady:
o) Vnitrostátní a mezistátní spolupráce při prosazování nařízení o přepravě odpadů, zejména v
oblasti kontroly a metodiky přeshraniční přepravy odpadů se sousedními státy a v České republice
se řeší mezi orgány veřejné správy navzájem.
p) Odpad vzniklý v JMK se přednostně odstraňuje v České republice.
q) Akceptovat, že přeshraniční přeprava odpadů z JMK za účelem jejich odstranění se povoluje pouze
v případě, že v České republice není dostatečná kapacita k odstranění určeného druhu odpadu
způsobem účinným a příznivým z hlediska vlivu na životní prostředí.
r) Akceptovat, že přeshraniční přeprava odpadu do JMK za účelem odstranění je zakázána.
s) Odpad vzniklý v JMK se přednostně využívá v České republice, nejedná-li se o jeho využití v
jiných členských státech Evropské unie.
t) Akceptovat, že přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem využití se povoluje
pouze do zařízení, která jsou provozována v souladu s platnými právními předpisy, a která mají
dostatečnou kapacitu.
u) Akceptovat, že se posuzují všechny fáze nakládání s odpadem až do jeho předání do konečného
zařízení k využití nebo odstranění.
v) Pokud jsou do JMK přepravovány odpady určené k předběžnému využití v režimu obecných
požadavků na informace podle článku 18 nařízení o přepravě odpadů, akceptovat, že se vyžaduje
uvedení informací o následném jiném než předběžném využití v doprovodném dokladu podle
přílohy VII nařízení o přepravě odpadů nebo v jeho příloze.
w) Přeshraniční přeprava odpadu do JMK za účelem energetického využití ve spalovně komunálního
odpadu je zakázána, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odstraňován odpad
vznikající v JMK nebo by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odpad vznikající v JMK
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zpracován způsobem, který není v souladu s POH JMK.
x) Akceptovat, že směsný komunální odpad se posuzuje, včetně případů, kdy byl podroben pouze
mechanické úpravě, gravitační separaci hustotních frakcí nebo obdobnému zpracování, které
podstatně nezměnilo jeho vlastnosti, vždy v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení o přepravě odpadů.
y) Akceptovat, že zpětně odebrané výrobky se při přeshraniční přepravě z JMK do zahraničí považují
za odpady okamžikem předání zpětně odebraných výrobků k přeshraniční přepravě.
z) Akceptovat, že MŽP může vznést námitku proti oznámené přeshraniční přepravě odpadu, pokud
byla oznamovateli nebo příjemci v době pěti let před vydáním rozhodnutí o přepravě odpadu
pravomocně uložena sankce za porušení právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.
aa) Akceptovat, že MŽP může vznést námitku proti oznámené přeshraniční přepravě odpadu, pokud
bylo oznamovateli nebo příjemci v době pěti let před vydáním rozhodnutí o přepravě odpadu
uloženo nápravné opatření za porušení právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a je
prokázáno, že toto nápravné opatření v uloženém termínu nesplnil.
Osoby, které odpovídají za nedokončenou nebo nedovolenou přepravu, jsou povinny uhradit náklady
spojené s dopravou, využitím, odstraněním a uskladněním odpadu. Tyto osoby odpovídají za úhradu
nákladů společně a nerozdílně. Pokud takové osoby nejsou zjištěny, náklady nese stát.
Pokud se jedná o konkrétní záměry stanovené v POH JMK, tento materiál je materiálem koncepčním a
určuje základní směry, cíle, zásady, opatření a principy OH. Jsou-li uvedeny v části POH Záměry na
potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů cíle týkající se realizace
konkrétních záměrů, je tak činěno v rovině podpory jejich realizace bez specifikace konkrétních
podrobností k záměru (což je logické vzhledem k deklarovanému charakteru POH JMK jako koncepce).
Pro případ realizace konkrétních toho vyplývajících záměrů platí:
Z hlediska prevence jejich případného negativního působení v uvedené oblasti jsou v legislativním
prostředí ČR nastaveny příslušné mechanismy, které mají dostatečné nástroje k případné eliminaci
uvedených rizik. Jedná se především o zákon č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona podléhají všechny záměry uvedené
v zákoně procesu posuzování vlivů na životní prostředí, kdy jsou řešeny všechny možné vlivy
konkrétních záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Záměry (investiční akce), a to i ty, které
nepodléhají zákonu 100/2001 Sb., pak musí projít procesem řízení podle stavebního zákona (zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), jehož součástí je rovněž řešení předmětné
problematiky.
ad 20.:
Vypořádání požadavků stanovených v závěru zjišťovacího řízení je předmětem kapitoly 14.1.
Vypořádání požadavků ze závěru zjišťovacího řízení.
Vypořádání všech vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, je předmětem kapitoly
. 14.2. Vypořádání obdržených vyjádření
ad „Varianty řešení“:
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.

14.2. VYPOŘÁDÁNÍ OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K předloženému oznámení a samotné koncepci POH JMK bylo doručeno celkem 9 vyjádření.
V následujícím textu je uveden text připomínek a požadavků z těchto vyjádření s následným
vypořádáním autorů koncepce a tohoto vyhodnocení.

14.2.1. ČIŽP OI Brno
Č.j.: ČIŽP/47/ŘI/1506958 002/15/BLV, 2.6.2015
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Připomínky:
Po prostudování předložené dokumentace ČIŽP OI Brno sděluje, že na str. 73 je uvedeno, citace:
"Skládková kapacita v JMK pro odstraňování nebezpečných odpadů činí je nadprůměrná v porovnání s
jinými kraji a činí 73 331 m3 ". Tento údaj nebude odpovídat skutečnosti, protože do počtu skládek s
možností ukládání nebezpečných odpadů je zahrnuta skládka:
1. Únanov - nemá vybudovanou novou sekci pro ukládání nebezpečných odpadů, volná kapacita je
tedy 0.
2. Hantály - Velké Pavlovice - doskládkovává se pouze poslední zbytek volné kapacity pro nebezpečné
odpady a výstavba nové s nebezpečnými odpady nepočítá
3. FOSFA - Břeclav - Poštorná - slouží výlučně pro technologické odpady provozovatele, nelze tedy
využít pro jiné subjekty.
Vypořádání:
Analytická část POH JMK je upravena dle připomínky ČIŽP OI Brno na následující text:
Skládková kapacita v JMK pro odstraňování nebezpečných odpadů pro období 2016 – 2025 je
v podstatě vyčerpaná. Skládka společnosti .A.S.A. ES Únanov nemá vybudovanou novou sekci pro
ukládání nebezpečných odpadů a nemá volnou kapacitu, na skládce Hantály v katastru Velké Pavlovice
se doskládkovává pouze poslední zbytek volné kapacity skládky pro nebezpečné odpady a s výstavbou
nové sekce pro nebezpečné odpady se nepočítá. Skládka Fosfa v Břeclavi Poštorná slouží výlučně pro
technologické odpady provozovatele, nelze ji využít pro jiné subjekty. Skládka SATESO ve Šlapanicích
předpokládá ukončení provozu v roce 2018 a zbývající kapacita skládky k 31.12. 2014 činila 32 620
m3.
V celkové koncepci POH JMK (Závazná a Směrná část) se tato změna neprojeví.

14.2.2. Městský úřad Hodonín, odbor ŽP
Č.j.: MUHOCJ 42422/2015 OŽP-vyj, 03.06.2015
Připomínky:
Bez připomínek.
Vypořádání:
K dokumentu nebyly uplatněny připomínky.

14.2.3. Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně
Č.j.: KHSJM 23833/2015/BM/HOK, 5.6.2015
Připomínky:
Vyjádření KHS formulováno formou doporučení:
• do oblasti zásad a opatření pro nakládání s odpady ze zdravotnických a veterinárních zařízení je
třeba pojmout alespoň v obecné rovině také zásady pro nakládání s odpady v zařízeních, kde je
poskytována zdravotní péče a zdravotní služby (stacionární zařízení, péče a služby řešené docházkou k
pacientovi nebo klientovi „home care“) a kde jsou produkovány obdobné druhy odpadů; při nakládání
s nebezpečnými zdravotnickými odpady a jejich odstranění vycházet z § 10 odst. (5) vyhlášky MZ č.
306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Vypořádání:
V Závazné části POH JMK 3.7.8 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče je doplněn text:
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„Odpady ze zdravotnických a veterinárních zařízení jsou uvažovány v obecné rovině také pro nakládání
s odpady v zařízeních, kde je poskytována zdravotní péče a zdravotní služby (stacionární zařízení, péče
a služby řešené docházkou k pacientovi nebo klientovi „home care“) a kde jsou produkovány obdobné
druhy odpadů; při nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady a jejich odstranění vycházet z §
10 odst. (5) vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.“
V Směrné části POH JMK je za 4.4.4 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče je doplněn text:
„Odpady ze zdravotnických a veterinárních zařízení jsou uvažovány v obecné rovině také pro nakládání
s odpady v zařízeních, kde je poskytována zdravotní péče a zdravotní služby (stacionární zařízení, péče
a služby řešené docházkou k pacientovi nebo klientovi „home care“) a kde jsou produkovány obdobné
druhy odpadů; při nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady a jejich odstranění vycházet z §
10 odst. (5) vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.“

14.2.4. Magistrát města Brna – Kancelář strategie města
MMB/0196736/2015, 21.5.2015
Připomínky:
Bez připomínek.
Vypořádání:
K dokumentu nebyly uplatněny připomínky.

14.2.5. Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru odpadů
MZPNBHQ6MRL9; 32781/ENV/15; 2012/720/15; (odpověď pod stejným čj.) 4136/710/15, 19.5.2015
Připomínky:

Formální připomínky:

1) Obsah – Obsah pod hlavním nadpisem –bez dvojtečky
2) Seznam zkratek v obsahu – bez dvojtečky
3) Str. 10 - kap. B.3. – „….s jeho závaznou částí“,“ popř. jejími změnami.“ (místo tečky –
čárka)
4) Str. 13 – b) Kritéria hodnocení změn podmínek – Plán odpadového hospodářství kraje
…………….zprávu o stavu plnění Plánu OH ……
5) Str. 14 – kap. B.6.1 – Závazná část Plánu OH….
6) Str. 16 – kap. B.6.2. - „V následující tabulce jsou přehledně uvedeny cíle POH JMK, ….“
7) Str. 23 – kap. B.6.3. – „Síť zařízení k nakládání s odpady JMK je nutno optimálně nastavit

hlavně z regionálního hlediska JMK. Možnost získání povolení k provozu bude mít každé
zařízení v JMK, které splní zákonné požadavky pro svůj provoz a bude v souladu s POH
JMK. Bude sledována reálnouá potřebnost, ekonomickouá konkurenceschopnost a
udržitelnost zařízení pro nakládání s odpady v JMK.“Formální připomínky:
Věcné zásadní připomínky:

1) Str. 8 - kap. B2 – upravit období na desetileté – do roku 2025.
Směrná část obsahuje „Její součástí je soustava indikátorů, na jejichž základě se průběžně
vyhodnocuje odpadové hospodářství a plnění cílů závazné části POH JMK.“ – To neodpovídá znění
nového zákona o odpadech, který je v současnosti v legislativním procesu (viz sněmovní tisk č. 409).
Požadavky této novely by měly být již při přípravě krajského POH zohledněny.
2) Str. 10 - kap. B3 – je uvedeno: „Zpracování POH JMK vychází z požadavku § 41 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.“ Chybí odkaz na § 43
zákona.
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„…o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2016-2025…“ – chybně uvedeno

období.

3) V kap. B4 - je uvedeno: „POH JMK je zpracován na základě § 41 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů.,…“ - Chybí odkaz na § 43 zákona.
4) Str. 11 - kap. B5 – je uvedeno: „…o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období
2016-2025.“ – chybně uvedeno období.
5) Str. 15 - kap. B 6.1 – je uvedeno: „…příslušné indikátory na období 2016-2024.“ a „… a
strategické cíle POH JMK na období 2016 – 2024…“ – upravit období 2016 – 2025. Tato kapitola není v
souladu s popisem závazné části POH kraje uvedenou v úvodní části dokumentu.
6) Není jasné, jak budou aplikovány do praxe některé části Závazné části POH kraje např. „Zásady pro
rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů“ (rozhodování v této věci náleží MŽP).
7) Liší se hodnoty produkcí oproti vykazovanému množství produkce uvedené ve vyhodnocení POH za
rok 2013.
Vypořádání:
ad Formální připomínky:
Nedostatky, které jsou předmětem formálních připomínek, nemají vliv na relevanci obsahu POH, a
proto se tyto připomínky ponechávají bez komentáře.
ad Věcné zásadní připomínky:
Poznámky k některým připomínkám ze strany zpracovatele oznámení:
ad 1):
Akceptováno do příslušných částí POH JMK následujícím způsobem:
III. Závazná část
Je součástí právního řádu JMK a tvoří přílohu Vyhlášky Jihomoravského kraje, kterou se stanoví
závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Stanovuje základní principy pro
nakládání s odpady v Jihomoravském kraji a obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a
stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu
indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje pro nakládání s komunálními
odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými odpady, nakládání se
stavebními odpady, nakládání s obalovými odpady, nakládání s výrobky s ukončenou životností a
části čtvrté tohoto zákona, nakládání s dalšími odpady, zejména
vybranými odpady podle
nebezpečnými, přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů minimalizující
nepříznivý dopad na životní prostředí, snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména
biologicky rozložitelných odpadů, snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném
komunálním odpadu.
¨
IV. Směrná část
Směrná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje výčet nástrojů pro splnění cílů plánu
odpadového hospodářství kraje, kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán
odpadového hospodářství kraje zpracován, kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání
s odpady podporovaná z veřejných zdrojů,záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady, pokud
je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné.
POH JMK byl zpracován tak, že priority, zásady, opatření i cíle POH JMK jsou v souladu s relevantními
evropskými strategiemi v oblasti odpadového hospodářství. Tyto evropské strategie musí být
respektovány rovněž v národním obecně závazném právním předpise. Při zpracování POH JMK se
vychází z toho, že POH JMK bude platný v době, kdy již EU bude mít novou rámcovou politiku
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nakládání s odpady (Circular economy package - CEP), novou rámcovou směrnici a ČR bude mít nový
zákon o odpadech. Proto je v Závazné i Směrné části POH JMK klást zvýšený důraz na využívání
odpadů jako surovin a to především formou recyklace hlavních toků odpadů (např. KO, SDO apod.) a
reflektovány schválené evropské i české politiky v OH a s předstihem reagováno na tento vývoj CEP.
Pokud by došlo k vydání jakéhokoliv obecně závazného právního předpisu nebo jeho novely, které by
měly vliv na obsah POH JMK, bude nutno zajistit jeho aktualizaci.
ad 2):
Upraveno v textu POH JMK.
ad 3):
Dtto ad 2).
Vypořádání ze strany zpracovatele POH JMK:
ad 4):
Je upraveno v Úvodní části POH JMK.
ad 5):
Je upraveno v celém POH JMK na správné období 2016 – 2015.
ad 6):
KÚ akceptuje, že rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů náleží MŽP, a bude
v rámci osvěty a konzultací s potenciálními žadateli z JMK uplatňovat „Zásady pro rozhodování při
přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů“ tyto zásady převzaté z POH ČR.
ad 7):
Hodnoty produkce odpadů byly vypočítány na základě databází převzatých z KÚ, přičemž metodika
pro výpočet krajských indikátorů v minulém období se liší od současné metodiky výpočtu použité při
zpracování POH ČR.

14.2.6. Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod
MZPMPHQ9EY0N; 32781/ENV/15; 1533/740/15; (odpověď pod stejným čj.) 4136/710/15, 28.5.2015
Připomínky:
Bez připomínek.
Vypořádání:
K dokumentu nebyly uplatněny připomínky.

14.2.7. Ministerstvo životního prostředí, ředitelka odboru zvláštní územní
ochrany přírody a krajiny
MZPMZHQ7NFRU; 32781/ENV/15; 1155/620/15; (odpověď pod stejným čj.), 27.5.2015
4136/710/15
Vyřizuje: Michal Zelenka
Připomínky:

Připomínka v textu vyjádření:

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování směrné části POH JMK bude zahrnovat mimo jiné záměry na
potřebná zařízení pro nakládání s odpady a systém sběru a svozu odpadů a to s ohledem na plnění
stanovených cílů POH JMK vztažené na odpadové toky dle závazné části POH JMK, požadujeme v
případě, že by zpracovatel koncepce vyhodnotil negativní vliv takového záměru na zvláště chráněná
území, navrhnout v rámci vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví opatření k
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předcházení, vyloučení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na předměty ochrany dotčených
zvláště chráněných území.

Formální připomínky:

1) K seznamu zkratek (str. 4 a 5);
U zkratky "AOPK" požadujeme upravit význam této zkratky na "Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky"; u zkratky "ZCHÚ" požadujeme opravit význam zkratky na "zvláště chráněné území"
2) K textu 3. odstavce kapitoly C.3.1. Charakteristika území (str. 43);
Požadujeme upravit větu "Kromě toho se zde nachází nebo sem zasahuje 258 maloplošných
chráněných území s řadou přírodních parků , národních přírodních rezervací a národních přírodních
památek, např. Lednické rybníky či oblast Novomlýnských nádrží, které stejně jako parky nebo
krajinné oblasti jsou sídlem vzácných rostlin a živočichů." do znění "Kromě toho se zde nachází nebo
sem zasahuje 342 maloplošných zvláště chráněných území reprezentovaných mimo jiné řadou
národních přírodních rezervací a národních přírodních památek , např. NPR Lednické rybníky, které
jsou stejně jako národní parky nebo chráněné krajinné oblasti sídlem vzácných rostlin a živočichů."
Oblast Novomlýnských nádrží jsme neuvedli záměrně proto, že se zde nenachází žádné MZCHÚ
vyhlášené v národní kategorii. Místo toho doporučujeme uvést např. NPP Pouzdřanská step - Kolby.
3) K textu podkapitoly "Zvláště chráněná území přírody – maloplošná" (str. 62); Uvedené počty
MZCHÚ vztažené k datu 31.12. 2012 považujeme za neaktuální, a proto je požadujeme nahradit
aktuálními daty , která poskytuje Ústřední seznam ochrany přírody. Na území JMK se v současnosti
nachází 17 NPR, 16 NPP, 96 PR a 213 PP, celkem tedy 342 MZCHÚ.
4) K textu 2. odstavce podkapitoly "Zvláště chráněná území přírody – maloplošná" (str. 62);
Příslušnost orgánů ochrany přírody ve ZCHÚ není ve všech případech uvedena v souladu s příslušnými
ustanoveními zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vzhledem k účelu
uvedené koncepce však nepovažujeme uvedení příslušnosti orgánů ochrany přírody za nezbytné a
doporučujeme ho z textu oznámení koncepce vyjmout.
Vypořádání:
ad Připomínka v textu vyjádření:
Účelem POH JMK jakožto koncepčního materiálu určujícího trendy nakládání s odpady pro vymezené
období je zajistit funkci odpadového hospodářství na území kraje v souladu s požadavky minimalizace
negativního ovlivnění životního prostředí dotčeného území. Principy řešení POH JMK vycházejí
z požadavků nadřízených obecně závazných právních aktů platných v rámci ČR i Evropské unie a jsou
rovněž voleny tak, aby byly zohledněny požadavky dalších koncepcí na úrovni EU, ČR a kraje.
Z těchto výchozích premis vyplývá, že POH JMK nemůže být řešen tak, aby jeho uplatnění s sebou
neslo významné zásahy do jednotlivých (nebo některých) oblastí ŽP (rozumí se v negativním slova
smyslu).
Potenciálně negativní zásahy by mohly být sledovány prostřednictvím realizace konkrétních projektů
vyplývajících s uplatňování POH JMK. Jedná se potom např. o emise do ovzduší (prostřednictvím
zařízení na úpravu, využití, energetické využití odpadů nebo prostřednictvím případných zvýšených
nároků na dopravu atp.). Dále mohou být potenciálně sledovány ze stejných důvodů např. vlivy na
vodní a horninové prostředí (např. prostřednictvím ukládání odpadů) a podobně.
Z hlediska zvláštních požadavků pak je nutno sledovat vlivy na prvky požívající zvláštní ochrany podle
zákona o ochraně přírody a krajiny (umísťování zařízení pro nakládání s odpady).
Z hlediska prevence tohoto případného negativního působení jsou v legislativním prostředí ČR
nastaveny příslušné mechanismy, které mají dostatečné nástroje k případné eliminaci uvedených rizik.
Jedná se především o zákon č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona podléhají všechny záměry uvedené v zákoně procesu
posuzování vlivů na životní prostředí, kdy jsou řešeny všechny možné vlivy konkrétních záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví. Záměry (investiční akce), a to i ty, které nepodléhají zákonu
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100/2001 Sb., pak musí projít procesem řízení podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu), jehož součástí je rovněž řešení předmětné problematiky.
ad Formální připomínky:
Oznámení koncepce je uzavřená záležitost a proto nelze požadavky na úpravu jeho textu uplatnit.
Uvedené připomínky budou zohledněny při úpravě textu POH JMK a při zpracování textu vyhodnocení
koncepce.
K připomínkám 1) – 4):
Požadavky jsou zohledněny v textu úvodní části POH JMK následovně:
je upravena zkratka "AOPK" na "Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky"; a zkratka
"ZCHÚ" na "zvláště chráněné území".
V kraji se nachází jeden ze čtyř našich národních parků a to Národní park (NP) Podyjí (62 km2) a dále
významné chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava (83 km2), Bílé Karpaty (178 km2 v rámci JMK) a
Moravský kras (94 km2). Kromě toho se zde nachází nebo sem zasahuje 342 maloplošných zvláště
chráněných území (17 národních přírodních rezervací (NPR), 16 národních přírodních památek (NPP),
96 přírodních parků (PP) a 213 přírodních památek (PP)) reprezentovaných mimo jiné řadou národních
přírodních rezervací a národních přírodních památek , např. NPR Lednické rybníky, které jsou stejně
jako národní parky nebo chráněné krajinné oblasti sídlem vzácných rostlin a živočichů. CHKO Pálava a
Bílé Karpaty jsou zařazeny do světové sítě biosférických rezervací UNESCO.
Uvedené požadavky byly dále zohledněny v úpravě textu příslušných pasáží vyhodnocení.

14.2.8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Zn. SBS 15488/2015/OBÚ-01/1, 15.5.2015
Připomínky:
OBÚ v Brně požaduje respektování hranic výše uvedených dobývacích prostorů (tj. na území JMK). V
případě dotčení hranic dobývacích prostorů je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 19 odst. 1
a 2 horního zákona, tj. povolení případné stavby je možno vydat kompetentními orgány podle
stavebních předpisů na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaným
po projednání s OBÚ v Brně. Přitom žádost o povolení stavby a zařízení musí žadatel doložit
vyjádřením organizace (pro kterou je dobývací prostor stanoven) spolu s návrhem podmínek ochrany
výhradního ložiska.
Vypořádání:
Předmětem koncepce POH není konkretizace jednotlivých staveb. V případě, že dojde na základě
schváleného POH k přípravě jakékoliv stavby dotýkající se zájmů spravovaných Obvodním báňským
úřadem, bude postupováno v souladu splatnými předpisy, tedy bude respektován citovaný požadavek.

14.2.9. Hnutí DUHA, Brno
8.6.2015
Připomínky:
Jsme přesvědčeni, že vyhodnocení koncepce by mělo být zpracováno nejen v rámci základních
zákonných požadavků daných zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také se zaměřením
na tyto níže uvedené aspekty:
- Dokument by měl být v souladu s českým Plánem odpadového hospodářství 2014-2024 (dále jen
POH ČR) a především s cíly jeho prognózy, která je nedílnou součástí POH ČR.
-1. Dokument by měl zohlednit míru předcházení vzniku odpadů, opakovaného použití, recyklace, i
míru spalování a skládkování odpadů a vzít v potaz při tomto posuzování v úvahu závaznou
pětistupňovou hierarchii nakládání s odpady.
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-2. Dokument by měl naplňovat také „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“, ze dne 20. září
2011. Konkrétně se domníváme, že je třeba, aby dokument zohlednil cíl „Energetické využití odpadů je

omezeno pouze na nerecyklovatelné suroviny, skládkování je virtuálně eliminováno a vysoká kvalita
recyklace je zajištěna.“ Tento cíl je zmíněn také v „Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května
2012 o Evropě účinněji využívající zdroje č. 2011/2068 (INI)“, kde je zmíněna výzva: „do konce
desetiletí také postupný zákaz spalování recyklovatelného a kompostovatelného odpadu“.

-3. Dokument by měl zohlednit také naplnění 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“.
-4. Posoudit do jaké míry dokument přispívá ke zvýšení materiálového využití komunálních odpadů a k
omezení energetického využívání odpadů pouze na nerecyklovatelné suroviny.
Závěr
Předložené oznámení POH JMK důležitou politikou, kterou kraj potřebuje. Musí však být pečlivě
připraven a priority i opatření POH JMK musí být v souladu s českou i zahraniční politikou. POH JMK
bude platný v době, kdy již EU bude mít novou rámcovou politiku nakládání s odpady (Cirkular
economy package - CEP), novou rámcovou směrnici a ČR bude mít nový zákon o odpadech. Všechny
tyto politiky budou klást zvýšený důraz na využívání odpadů jako surovin a to především formou
recyklace. Ostatně prognóza POH ČR předpokládá, že v roce 2024 bude v ČR recyklováno a
kompostováno 60 % komunálních odpadů. Návrh CEP požadoval zvýšit současnou více než 40% míru
recyklace komunálních odpadů v EU na 70 % v roce 2030. Priority POH JMK by měly reflektovat
schválené evropské i české politiky a s předstihem reagovat na tento vývoj
Vypořádání:
Stanovisko zpracovatelů POH:
ad -1:
Závazná a směrná část POH JMK, včetně strategických a hlavních cílů POH JMK zohledňují míru
předcházení vzniku odpadů, opakovaného použití, recyklace, i míru spalování a skládkování odpadů
danou POH ČR, přičemž berou v potaz při tomto posuzování v úvahu závaznou pětistupňovou
hierarchii nakládání s odpady.
ad -2:
Závazná a směrná část POH JMK, včetně strategických cílů POH JMK směřují k naplňování „Plánu pro
Evropu účinněji využívající zdroje“, ze dne 20. září 2011, kde se zohledňuje cíl „Energetické využití
odpadů je omezeno pouze na nerecyklovatelné suroviny, skládkování je virtuálně eliminováno a
vysoká kvalita recyklace je zajištěna.“ a Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o
Evropě účinněji využívající zdroje č. 2011/2068 (INI).
ad -3:
Závazná a směrná 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“.

ad -4:
Zásady pro nakládání s odpady v Závazné části v POH JMK podporují zvýšení materiálového využití
komunálních odpadů a omezení energetického využívání odpadů pouze na nerecyklovatelné suroviny.
ad Závěr:
Vyjádření zpracovatelů POH
POH JMK je pečlivě zpracován tak, že priority, zásady, opatření i cíle POH JMK jsou v souladu s českou
i zahraniční politikou v oblasti odpadového hospodářství. Při zpracování POH JMK se vychází z toho, že
POH JMK bude platný v době, kdy již EU bude mít novou rámcovou politiku nakládání s odpady
(Cirkular economy package - CEP), novou rámcovou směrnici a ČR bude mít nový zákon o odpadech.
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Proto je v Závazné i Směrné části POH JMK klást zvýšený důraz na využívání odpadů jako surovin a to
především formou recyklace hlavních toků odpadů (např. KO, SDO apod.) a reflektovány schválené
evropské i české politiky v OH a s předstihem reagováno na tento vývoj CEP.

14.3. ZVEŘEJNĚNÍ „OZNÁMENÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU PLÁNU
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-2025“
V termínu od 15.5.2015 do 15.6.2015 bylo zveřejněno oznámení (vyvěšeno 14.5.2015, sňato
17.6.2015), že je zpracován návrh Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje pro období
2016-2025 (dále jen „POHJMK“), a to v souladu s ust. § 43 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“), kdy bylo možné nahlédnout do návrhu POHJMK, činit si výpisy, opisy nebo kopie. Veřejné
nahlédnutí do návrhu POHJMK bylo umožněno po dobu nejméně 30 kalendářních dnů ode dne
oznámení možnosti veřejného nahlédnutí tzn. do 15.6.2015, a v této lhůtě bylo možné uplatnit k
návrhu POHJMK písemné vyjádření. Dále byla veřejnost informována o projednávání koncepce
POHJMK dle zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.
Jihomoravský kraj neobdržel žádné vyjádření k návrhu POHJMK dle zákona o odpadech, a to ve
stanoveném termínu do 15.6.2015, ani po tomto termínu.
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15. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI
15.1. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025 (dále jen „POH JMK“) stanoví v
souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území
Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“).
POH JMK je strategickým dokumentem, který je dále závazný pro fungování dotčených subjektů
v oblasti odpadového hospodářství, které na území kraje působí. Základním východiskem pro řešení
dané problematiky jsou priority, principy a charakter postupů, dané POH ČR, zejména pak vyjádřené
ve formě strategických cílů, zásad pro nakládání s příslušnými druhy odpadů, včetně zásad pro
vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady a dalších aspektů souvisejících s nakládáním s odpady;
tak, jak to bylo
vyhlášeno nařízením vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o Plánu
odpadového hospodářství České republiky pro období 2016-2025.
V souladu s požadavkem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech je do Plánu
odpadového hospodářství JMK začleněn Program předcházení vzniku odpadů JMK.
V případě nerealizace POH JMK by došlo k negativnímu ovlivnění současného stavu v odpadovém
hospodářství Jihomoravského kraje v oblasti řídicí, koncepční a normativní a mohly by nastat též přímé
negativní dopady v jednotlivých oblastech životního prostředí. Neexistence koncepce by znamenala
možný nástup negativních trendů v nakládání s odpady, vyplývajících zejména z nemožnosti
prosazování požadované koncepce nakládání s odpady vytýčené na celostátní úrovni (zejména POH
ČR, Program předcházení vzniku odpadů), ale i na rovni EU. Neexistence POH JMK by se projevila
rovněž jako chybějící článek ve struktuře strategických dokumentů Jihomoravského kraje, který má
zajistit funkci neopominutelného prvku řízení příslušného územního celku.
Provedené hodnocení prokázalo, že POH JMK svým zaměřením vycházejícím z principů POH ČR je
jednoznačně prvkem kladně působícím v oboru své účinnosti.
Proto se doporučuje schválení POH JMK a při jeho uplatňování důsledně respektovat zásady a
principy, které stanoví.

15.1. NÁVRH STANOVISKA KE KONCEPCI
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 Jihomoravského kraje 2016 - 2025"
Předkladatel koncepce:

Jihomoravský kraj

Zpracovatel posouzení

Ing. Jaromír Pokoj,
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení
číslo: MŽP č.j. 3041/460/OPV/93 z 30.3.1993,
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Bc. Lenka Hefková
Mgr. Jakub Bucek

Stručný popis koncepce:
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Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025 (dále jen „POH JMK“) stanoví v
souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území
Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“).
POH JMK se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadů vyjmenovaných v § 2 odst. 1
písmena a) až i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Závaznou část POH JMK a její změnu vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou. Závazná část je
závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí JMK a pro rozhodovací a
koncepční činnosti příslušných správních úřadů působících na území JMK, kraje a obcí JMK v oblasti
odpadového hospodářství.
POH JMK je zpracován na dobu 10 let a bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně
podmínek, na jejichž základě byl zpracován.
Závazná část POH JMK obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví zásady pro
nakládání s odpady, cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání
a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů POH JMK pro:
a) prioritní odpadové toky (komunální odpady (KO), směsné komunální odpady (SKO), biologicky
rozložitelné odpady (BRO) a biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), stavební a demoliční
odpady, nebezpečné odpady, výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru, kaly z
čistíren komunálních odpadních vod, odpadní oleje, odpady ze zdravotnické a veterinární péče),
specifické skupiny nebezpečných odpadů a další skupiny odpadů (vedlejší produkty živočišného
původu a BRO, z kuchyní a stravoven, odpady železných a neželezných kovů);
b) vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady;
c) rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů;
d) opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady,
jejichž vlastník není znám nebo zanikl;
e) Program předcházení vzniku odpadů JMK.
Strategické cíle POH JMK:
1) Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2) Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
3) Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Průběh posuzování:
Oznámení koncepce POH JMK, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí“), bylo zveřejněno od 15. 5. 2015 do 15. 6. 2015.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 18. 5. 2015 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom,
kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední desce Jihomoravského kraje.
Informace
byla
rovněž
zveřejněna
v
Informačním
systému
SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce MZP212K, a zaslána dotčeným
územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce
byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.
Zjišťovací řízení vedené Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence, jež je příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů koncepce
POH JMK na životní prostředí, bylo ukončeno vydáním závěru zjišťovacího řízení č. j.: 39146/ENV/15
ze dne 11. června 2015.
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Návrh koncepce včetně zpracovaného vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví (dále jen „vyhodnocení SEA“) v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí… (dále se doplní text podle skutečnosti).
Veřejné projednání koncepce včetně vyhodnocení se konalo dne… (dále se doplní text podle

skutečnosti)

Stručný popis posuzování:
Vyhodnocení SEA bylo zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a
vypracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona a požadavků na jeho rozsah a obsah uvedených v
závěru zjišťovacího řízení vydaného podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Pro zhodnocení možných významných vlivů na životní prostředí byly definovány jednotlivé významné
složky životního prostředí, které jsou brány jako kritéria pro určení míry potenciálního vlivu. Byly
zhodnoceny vlivy všech stanovených cílů POH JMK.
Pro hodnocení významnosti vlivů bylo použito stupnice od hodnoty -2 – významný negativní vliv,
který vylučuje schválení koncepce, mohl by mít významný rušivý až likvidační vliv. Hodnota -1 – mírně
negativní vliv, který schválení koncepce nevylučuje, dále nulový vliv, který nemá prokazatelný vliv na
jednotlivé složky životního prostředí. Hodnota +1 – mírně pozitivní vliv, který bude mít mírný příznivý
stav na složky životního prostředí a hodnota +2 – která značí významný pozitivní vliv na jednotlivé
složky životního prostředí. V některých případech byla použita hodnota ?, kdy vliv díky obecnosti
zadání koncepce nelze vyhodnotit.
Z hlediska samotného posouzení lze usuzovat, že dopad POH JMK na životní prostředí jako na celek
bude v dlouhodobém horizontu pozitivní. Provedené hodnocení prokázalo, že POH JMK svým
zaměřením vycházejícím z principů POH ČR je jednoznačně prvkem kladně působícím v oboru své
účinnosti. V případě nerealizace POH JMK by došlo k negativnímu ovlivnění současného stavu
v odpadovém hospodářství Jihomoravského kraje v oblasti řídicí, koncepční a normativní a mohly by
nastat též přímé negativní dopady v jednotlivých oblastech životního prostředí. Neexistence koncepce
by znamenala možný nástup negativních trendů v nakládání s odpady, vyplývajících zejména
z nemožnosti prosazování požadované koncepce nakládání s odpady vytýčené na celostátní úrovni
(zejména POH ČR, Program předcházení vzniku odpadů), ale i na rovni EU. Neexistence POH JMK by
se projevila rovněž jako chybějící článek ve struktuře strategických dokumentů Jihomoravského kraje,
který má zajistit funkci neopominutelného prvku řízení příslušného územního celku.
Z hlediska dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany z uvedených
hledisek dle § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny byla shromážděna stanoviska všech dotčených
správních orgánů na území Jihomoravského kraje. Podle všech těchto stanovisek nemůže mít
uplatnění koncepce POH JMK vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast na území
kraje.
Součástí vyhodnocení bylo rovněž vypořádání požadavků ze závěru zjišťovacího řízení a došlých
vyjádření. Požadavky byl zapracovány do předkládané verze POH JMK.
Závěry posuzování:
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena 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 vydává:
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
„Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 - 2025“
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za dodržení níže uvedených podmínek:
1. V případě vydání jakéhokoliv obecně závazného právního předpisu nebo jeho novely, které by
měly vliv na obsah POH JMK, je nutno zajistit jeho aktualizaci.
2. V kapitole č. 3 Směrné části POH JMK, která se zabývá stanovením kritérií pro typy, umístění a
kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů doplnit uvedený výčet
kritérií o kritérium:
h) Při výběru projektů stanovit jako neopominutelné kritérium požadavky na co nejvyšší
zohlednění požadavků ochrany přírody a krajiny, ochrany lidského zdraví a přednostního využívání
brownfields.
3. Při návrhu realizace konkrétních projektů vyplývajících z uplatňování POH JMK zohledňovat
požadavky na řešení příslušných problémů ochrany životního prostředí významných pro koncepci.
zapracováním environmentálních kritérií podle kapitoly 11 vyhodnocení SEA do celkového systému
hodnocení a výběru projektů.
4. Umisťovat nová zařízení 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. Následně hledat optimální řešení, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění předmětů
ochrany těchto území v souladu s platnou legislativou ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany
přírody a krajiny.
5. V rámci výstavby nových projektů minimalizovat zábor zemědělského půdního fondu, přednostně
využívat zemědělskou půdu v nižších třídách ochrany a současně efektivněji využívat stávající
nevyužívané plochy.
6. Při volbě umístění projektů preferovat průmyslově využívané plochy včetně brownfields, zamezit
novým záborům zemědělské půdy.
7. Při realizaci aktivit respektovat ochranu podzemních a povrchových vodních zdrojů. V
odůvodněných případech zpracovat hydrogeologický průzkum, který stanoví možné ohrožení
podzemních vod včetně návrhu opatření k minimalizaci vlivů.
8. Při realizaci aktivit minimalizovat zábor a zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa,
především do lesů zvláštního určení a lesů ochranných.
9. Při realizaci aktivit zajistit odpovídající ochranu veřejného zdraví, v odůvodněných případech
zpracovat vyhodnocení zdravotních rizik včetně rozptylové a hlukové studie.
10. 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. Nepřekračovat hygienické limitní hodnoty.
11. Projekty, které naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem o posuzování vlivů na životní
prostředí, budou samostatně posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní
prostředí (EIA). Bez provedení tohoto posouzení nelze podpořit realizaci navrhovaného záměru a
ani ho uskutečnit. Toto se týká i projektů, které nejsou v koncepci uvedeny, ale v budoucnu
budou v rámci koncepce podporovány.
12. 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. A dále dodržovat soulad s legislativou Evropské unie.
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13. Vyhodnocovat vlivy provádění POH JMK na životní prostředí v souladu se stanovenými kritérii a
indikátory (kap. 9.2. vyhodnocení).
14. U biologicky rozložitelných komunálních odpadů přednostně zařadit kompostování a anaerobní
rozklad před energetickým využití odpadů, tam, kde je to především z hlediska environmentálních
a zdravotních rizik možné.
15. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých došlých
vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení.
Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce zajistí u každého
navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti.
Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor
vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10h
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

(podpis, datum, razítko)
 Konec textu vyhodnocení 

.
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verze 2

PŘÍLOHA
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.
218/2004 Sb. k lokalitě nově navrhovaného zařízení – kompostárna v působnosti ORP Boskovice
(Letovicko)
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