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Z Á P I S 
 

z veřejného projednání návrhu koncepce 
 

„Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025“, 
včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

 
 

 

1. Místo a čas veřejného projednání 
 

Veřejné projednání se uskutečnilo dne 27. listopadu 2015 od 14:00 do 15.30 
hod. v zasedací místnosti zastupitelstva Jihočeského kraje v budově Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. 
 

2. Řízení veřejného projednání 
  

Řízením veřejného projednání byla pověřena Ing. Hana Pacáková vedoucí 
oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví krajského úřadu. 
 
3. Předmět veřejného projednání.  
 
 Předmětem veřejného projednání bylo projednání návrhu koncepce „ Plán 
odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025“ včetně jeho 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále POH JčK). 

 
4. Účastníci veřejného projednání 
 
Předkladatel koncepce – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice    
Ing. Hana Tůmová, Ph.D. - radní za životní prostředí Jihočeského kraje 
Ing. Karel Černý – vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ - JčK 
Ing. Hana Pacáková – vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady KÚ - 
JčK 
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)  
Ing. Petr Hosnedl 
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Zpracovatel návrhu koncepce POH JčK  
Bc. Marek Záveský - vedoucí realizačního týmu 
Ing. Jan Maňhal - člen realizačního týmu 
 
Dotčené územní samosprávné celky:  
Ing. Ivo Moravec - Statutární město České Budějovice 
 
Dotčené správní úřady:  
Ing. Jan Fišer, Ing. Lenka Koubková -  Městský úřad Tábor  
Ing. Miloslav Šatra - Městský úřad Písek   
RNDr. Václav Braun - Správa národního parku Šumava   
Mgr. Vojtěch Pilnáček - Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů  
 
Veřejného projednání se zúčastnilo cca 30 osob. 
 
5. Program veřejného projednání 
 
1.  Úvod  
2. Vystoupení zpracovatele koncepce a zpracovatele vyhodnocení SEA  
3. Diskuze  
4. Závěr  
 
 
PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
 
I. Úvod 
 
 Veřejné projednání zahájila radní Ing. Hana Tůmová, Ph.D. V úvodu přivítala 
všechny přítomné, seznámila přítomné s cílem veřejného projednání, jeho programem 
a s dalšími kroky procesu posuzování vlivů na životní prostředí, které budou 
následovat bezprostředně po skončení veřejného projednání. Následovalo představení 
zpracovatele koncepce a představení zpracovatele vyhodnocení koncepce. Následně 
bylo předáno slovo Ing. Haně Pacákové. 
 
II. Vystoupení zpracovatele koncepce a zpracovatele vyhodnocení SEA  
 
 Ing. Hana Pacáková vystoupila s organizačními záležitostmi a předala slovo 
zpracovateli POH JčK, aby stručně prezentoval návrh koncepce POH JčK. 

Zástupce zpracovatele koncepce Bc. Marek Záveský seznámil účastníky 
veřejného projednání s průběhem a podstatou koncepce. POH JčK je zásadním 
strategickým dokumentem v oblasti odpadového hospodářství Jihočeského kraje na 
období následujících deseti let. Plán je rozdělen do tří základních částí, které společně  
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utváří komplexní pohled na problematiku odpadového hospodářství a stanovují cílové 
parametry pro hlavní odpadové toky.  

Následně Bc. Marek Záveský hovořil o jednotlivých částech koncepce 
z promítané prezentace tj. k analytické části, závazné části a směrné části POH JčK. 
Analytická část detailně charakterizuje současný stav odpadového hospodářství v kraji. 
Popisuje hlavní odpadové toky, produkci a nakládání s odpady hlavních skupin a 
prognózu produkce pro následující období. Součástí je i popis současných způsobů 
nakládání s odpady v Jihočeském kraji, management odpadového hospodářství a 
stávající zařízení pro nakládání s odpady. 
 Závazná část přináší seznam přijatých cílů a opatření v oblasti jednotlivých 
skupin odpadů. Jsou zde formulovány závazné zásady pro nakládání s odpady a 
stanoveny indikátory a odpovědnosti plnění přijatých opatření. Celkový soubor cílů, 
zásad a opatření plně respektuje závaznou část POH ČR. 

Směrná část shrnuje přehled nástrojů na podporu prosazování a kontroly 
přijatých cílů POH JčK a představuje hlavní východiska přijatá Jihočeským krajem, na 
jejichž základě budou konkretizovány postupy pro dosažení přijatých cílů. Směrná část 
byla řešena v rámci zřízeného řídícího výboru, kde zástupci významných odpadových 
firem, měst, obcí a nevládních organizací seznámili kraj se svými záměry plánovanými 
na období 2016-2025. Projekty jsou ve fázi záměru a budou vždy posuzovány 
samostatně v rámci schvalovacího řízení. Je potřeba vždy posoudit, zda záměr naplní 
cíle POH JčK.  

Dále v průběhu veřejného projednání vystoupil zpracovatel vyhodnocení SEA 
Ing. Petr Hosnedl, který seznámil účastníky veřejného projednání s průběhem 
posouzení koncepce POH JčK podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Ing. Hosnedl představil cíle koncepce, způsob hodnocení vlivů 
(bodové hodnocení) a závěrem shrnul výsledky hodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí.  
 
III. Diskuze 

 
Za Hnutí Duha se přihlásila do diskuze paní Růžena Šandová, která považuje 

koncepci za velmi špatnou, horší než má země Bulharsko. Hlavní připomínkou je 
stanovit závazný cíl, aby výrazně ubylo směsného komunálního odpadu, a dále 
požadavek recyklovat 50 % odpadů do roku 2020, nesouhlasí s budováním pěti 
spaloven na území Jihočeského kraje.  

Odpověď Ing. Hana Pacáková: Nevládní organizace i zástupci za Hnutí Duha 
byli součástí řídícího výboru a všechny jejich připomínky během jednání řídícího výboru 
k POH JčK byly zapracovány. Koncepce POH JčK byla řídícím výborem odsouhlasena 
v tomto znění. Zároveň vyjádřila překvapení nad touto připomínkou.  

 
Za stranu Zelení Kaplice se přihlásil do diskuze pan Ondřej Šanda, který 

kritizoval koncepci jako málo vizionářskou, nepřinášející žádné nové cíle a je zapotřebí 
nesoustředit se pouze na spalování odpadů. Jako příklad uvedl Belgii, kde se třídí více  
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než 60 % komunálního odpadu oproti Jihočeskému kraji. V Jihočeském kraji tvoří podíl 
třídění komunálního odpadu pouze 23 %. Kritizuje malou podporu třídění odpadů a 
nedostatečná opatření pro předcházení vzniku odpadů.  

Odpověď Ing. Hana Pacáková: Jihočeský kraj léta spolupracuje se společností 
EKO-KOM na pilotním projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití 
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Jihočeského kraje“ 
(vysvětlivka k projektu EKO-KOM: Projekt je každoročně využíván zejména na nákup 
kontejnerů ke sběru tříděného odpadu a na osvětu a výchovu občanů ke třídění a 
předcházení vzniku komunálních odpadů, a to prostřednictvím tzv. celokrajové 
informační kampaně). Každoročně se koná soutěž obcí v třídění odpadů a podle 
výsledků této soutěže si Jihočeský kraj nevede špatně. V třídění odpadů je 
v Jihočeském kraji znát velký posun k lepší a vyšší míře recyklace. V republikovém 
srovnání jsme v průměru. Velké problémy v třídění a recyklaci mají malé obce, 
zejména kvůli dopravní vzdálenosti. Avšak i zde dochází k posunu k lepšímu.  
  
 Za hnutí Calla se přihlásil do diskuze pan Edvard Sequens: 23% recyklace 
odpadů v Jihočeském kraji oproti 30% republikového průměru je slabé číslo, požaduje 
zvýšit míru recyklace. Dále uvedl, že koncepce nevyhodnotila poměrové složení 
komunálních odpadů a ptá se, jakým způsobem se budou vyhodnocovat jednotlivé 
indikátory. 
 Odpověď Bc. Marek Záveský: Celková recyklace v Jihočeském kraji je okolo 78 
%, 23% recyklace je směsný komunální odpad. Neříkejme, že je Jihočeský kraj na 
tom tak špatně. Oproti republice jsme velice dobře v recyklaci nebezpečných odpadů, 
ostatních odpadů. Struktura zařízení v Jihočeském kraji nedovoluje výrazně zvýšit míru 
recyklace komunálního odpadu, je zde velký počet skládek a podíl skládkování. 
V koncepci jsou nastavena opatření pro zamezení skládkování odpadů a je předpoklad 
navýšení míry třídění a recyklace. Poměrové složení směsného komunálního odpadu je 
obecně známé. Existují dvě nebo tři studie zabývající se analýzou složení směsného 
komunálního odpadu a dokonce i naše společnost ECO-Trend s.r.o. takovou analýzu 
prováděla. Firmy, které plánují vybudovat určité zařízení si analýzy odpadů pečlivě 
hlídají s ohledem na ekonomiku investice. Z hlediska hodnocení indikátorů je to těžké, 
neboť se pracuje s určitými vstupními daty tj. číselné hodnoty. Doplňuje Ing. Hana 
Pacáková: Metodiku výpočtu indikátorů stanovuje ministerstvo životního prostředí a na 
základě této metodiky je kraj povinen každoročně vyhodnotit svůj POH JčK.  
  
 Za stranu Zelení Kaplice se přihlásil do diskuze pan Ondřej Šanda, který 
požadoval odpověď jakým způsobem byl zapracován do koncepce POH JčK -  Program 
předcházení vzniku odpadů a dále vidí rezervy v předcházení vzniku odpadů konkrétně 
v domácím kompostování.  
 Odpověď Ing. Jan Maňhal: Program předcházení vzniku odpadů je uveden 
v koncepci v Závazné části na straně 44. Jedno z opatření je také podporovat 
technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování 
biologicky rozložitelných odpadů. Konkrétní opatření stanovena nejsou.   
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Doplňuje Ing. Hana Pacáková: Konkrétní opatření k předcházení vzniku biologicky 
rozložitelných odpadů např. domácí kompostování by měly uvést obce a města ve 
svých plánech odpadového hospodářství jako povinnost původců. Už dnes je řada 
obcí, které se aktivně zapojují do budování systému nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady.  Nemyslím si, že se tímto směrem kroky nekonají. 
 Doplňuje Ing. Lenka Koubková: Od roku 2014 bylo poskytnuto občanům 1120 
kompostérů. Do současné doby byla zahájena 3. etapa svozu bioodpadů a rozmístěno 
1600 nádob na bioodpad. 
 Doplňuje Ing. Jan Fišer: Krajská koncepce nemůže řešit konkrétní projekty. Má 
dát prostor obcím a městům vejít se se svými záměry do POH JčK. Zákazem 
skládkování budeme muset všichni řešit budoucí nakládání s komunálním odpadem i 
s ohledem na co nejmenší finanční zatížení občana. Pokud koncepce uvádí pět 
spaloven, neznamená to, že tu bude pět spaloven, pouze dává možnost obcím 
spalovnu vybudovat, pokud zbude určitá část dále nerecyklovatelného odpadu. 
 Doplňuje Ing. Hana Pacáková: Uvedené záměry spaloven jsou naprosto 
transparentní a vznikly na základě dotazu ministerstva životního prostředí v rámci 
tvorby nového operačního programu, aby ministerstvo vědělo, jaké záměry jsou 
v rámci republiky plánovány. Kraj tyto záměry obcí a měst transparentně uvedl i ve 
své koncepci, není zde jiný důvod a domníváme se, že je to správné.   
 
 Dále pan Ondřej Šanda nesouhlasí s budováním pěti spaloven. Požaduje 
maximální množství odpadů recyklovat a nevyužitelný zbytek případně energeticky 
využít. Příkladem je Belgie, kde recyklují přes 60 % komunálního odpadu, tak proč by 
to nemohlo být cílem Jihočeského kraje. Špatný příklad je Brno, kde se celá léta 
nerecyklují směsné plasty. Důvodem je vybudovaná spalovna, která tyto plasty spálí.  
 Odpověď Ing. Hana Pacáková: Nejedná se o pouhé spalování bez užití 
vyrobeného tepla a energie. V původním POH JčK bylo spočítáno, kolik můžeme 
maximálně recyklovat a kolik zbude zbytkových odpadů k energetickému využití. 
V žádném případě by v novém POH JčK nebylo postupováno jinak. Cílem je maximálně 
odpady třídit a recyklovat, zbylou část dále nevyužitelného odpadu energeticky využít. 
 Doplňuje Bc. Marek Záveský: V koncepci je plně respektována hierarchie 
nakládání s odpady a třídění odpadů je vždy před energetickým využitím odpadů. 
S paní Jitkou Strakovou z hnutí Arnika, která byla členkou řídícího výboru bylo do 
koncepce všude doplněno v první řadě dodržovat hierarchii nakládání s odpady.   
 Doplňuje Ing. Hana Pacáková: Po roce 2024 bude zakázáno skládkování 
neupravených odpadů a obce a města se na tuto změnu musí připravit jiným 
způsobem nakládání s odpady. Musíme pracovat v určitém časovém předstihu a stejně 
každý jednotlivý záměr bude samostatně posuzován a schvalován v horizontu 
pěti,sedmi,deseti let od myšlenky po realizaci.  
 Doplňuje Ing. Miloslav Šatra: Město Písek více jak 63 % materiálově využívá 
odpady. Část lidí nikdy třídit nebude a energetická složka v odpadu zde vždy bude. 
Koncepce POH JčK musí dát možnost obcím a městům vybudovat zařízení, ve kterém 
budou zpracovávány odpady odkloněné od skládek. Mezi takové zařízení patří i  
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zařízení na energetické využívání odpadů. V žádném případě Město Písek neuvažuje o 
tom, že nebudeme třídit, aby odpad mohlo posléze spálit. Např. u kompostování „Lidé 
v Písku si zvykli na třídění biologicky rozložitelného odpadu do popelnic, a pokud 
bychom jim teď řekli, že třídění skončí, tak se domnívám, že bychom spíše skončili 
my“.   
 
Vzhledem k tomu, že nebylo dalších příspěvků do diskuze, byla ukončena.  
 
IV. Závěr 
 
V závěru veřejného projednání Ing. Hana Pacáková poděkovala za účast, aktivní 
přístup v diskuzi na veřejném projednání a za to, že účastníci věnovali svůj čas návrhu 
koncepce POH JčK. Z veřejného projednání bude zpracován zápis a zveřejněn na 
internetu tj. v informačním portálu SEA. 
 
 
Zpracoval:  
Ing. Luboš Jelínek 
Mgr. Olga Řepková 
 
Ověřil: 
Ing. Hana Pacáková 
 
Datum zápisu: 27. 11. 2015 
 
Příloha: 
Prezenční listina 
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