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1. Základní údaje o veřejném projednání 
 
Termín konání:    úterý 20. 10. 2015 
 
Čas začátku akce:   14:00 hodin 
 
Místo konání: Krajský úřad Pardubického kraje, adresa Komenského 

náměstí 120, 532 11 Pardubice. 

 

Předmět veřejného projednání: Předmětem veřejného projednání bylo seznámení 
účastníků s návrhem Plánu odpadového hospodářství 
Pardubického kraje 2016 - 2025 a jeho SEA vyhodnocením 
z hlediska potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. V rámci veřejného projednání měli účastníci 
možnost přímého připomínkování návrhu Plánu 
odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 
a jeho SEA vyhodnocení. 

 

Koordinace veřejného projednání:  Veřejné projednání bylo koordinováno zástupcem 

předkladatele Ing. Josefem Hejdukem (vedoucí odboru 

životního prostředí a zemědělství)  

 
 

1.2 Účastníci veřejného projednání ze strany předkladatele a SEA hodnotitele 

 

Zástupci předkladatele (Krajský úřad Pardubického kraje): 

Ing. Václav Kroutil (člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, 

zemědělství a venkov) 

Ing. Josef Hejduk (vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství) 

Ing. Richard Pinkas (vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství) 

 

Zástupci zpracovatele koncepce (ISES s.r.o.): 

Ing. Vladimír Klatovský, CSc. 

Ing. Karel Bursa 

Ing. Vlastimil Boháč 

Ing. Pavel Toman 

 

Zástupci týmu zpracovatele SEA vyhodnocení (FŽP ČZU v Praze): 

Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., odpovědný řešitel a koordinátor SEA posuzovatele  

Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., posouzení vlivů na životní prostředí 

 

Zástupce příslušného úřadu pro posuzování vlivů na životní prostředí (MŽP, odbor posuzování 

vlivů na životní prostředí a integrované prevence): 

Mgr. Zuzana Indráková 
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2. Průběh veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového 

hospodářství Pardubického Kraje 2016 - 2025 a jeho SEA vyhodnocení 
 

Z hlediska harmonogramu probíhalo veřejné projednání dle následujícího časového vymezení: 

 

Program veřejného projednání POH PK 2016 - 2025 a jeho SEA vyhodnocení 
 

 Čas  Téma  Přednášející  
14:00 – 14:10 Zahájení  Zástupce Pardubického kraje  
14:10 – 14:40  Představení dokumentu 

POH PK 2016 - 2025 
ISES s.r.o. 

14:40 – 14:55 Představení dokumentu 
SEA Vyhodnocení POH PK 
2016 - 2025 

FŽP ČZU v Praze 

14:55 – 16:00  Diskuse 
16:05 Předpokládaný závěr veřejného projednání 

 

Veřejné projednání zahájil v 14:00 Ing. Josef Hejduk, jako zástupce předkladatele, přivítal všechny 

přítomné. Následně se ujal slova Ing. Václav Kroutil (člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za 

životní prostředí, zemědělství a venkov), který taktéž přivítal všechny přítomné a pronesl úvodní 

řeč. Posléze byl vyzván Ing. Karel Bursa, aby stručně představil návrh koncepce Plán odpadového 

hospodářství Pardubického kraje 2016 - 2025. 

 

Zahájení prezentace návrhu koncepce Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 

- 2025 

Úvodní prezentace vedená Ing. Karlem Bursou interpretovala základní informace o obsahu 

a  struktuře Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 - 2025, jeho účelu a postavení 

v rámci odpadového hospodářství Pardubického kraje. Detailní obsah prezentace viz příloha č. 2, 

kde je její úplné znění.   

 

Po ukončení prezentace následovalo předání slova zástupci SEA vyhodnocení Plánu odpadového 

hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 k představení SEA Vyhodnocení. 
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Prezentace SEA vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 - 2025  

Prezentaci vedl zástupce SEA týmu Ing. Zdeněk Keken, Ph.D. Ve své řeči se zaměřil na legislativní 

rámec procesu SEA Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 - 2025 a specifika 

plynoucí z vyhodnocení POH PK 2016 - 2025. Detailní obsah prezentace viz příloha č. 3, kde je její 

úplné znění. 

 

 

Závěrem byly zdůrazněny veškeré relevantní časové milníky z hlediska možnosti zasílání písemných 

připomínek k návrhu Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 a jeho SEA 

vyhodnocení. Jednalo se zejména o: 

• zpracování zápisu z veřejného projednání do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání; 

• vypořádání připomínek veřejnosti zaslaných ve lhůtě do 5 dnů od konání veřejného 

projednání. 

• Byla zdůrazněna lhůta 26. 10. 2015, jako poslední možné datum, kdy lze odeslat písemnou 

připomínku k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 - 

2025 a jeho SEA vyhodnocení. 

 

3. Stručný záznam diskuse účastníků se zástupci předkladatele a SEA 

hodnotitele 
 

Veřejná rozprava byla zahájena zástupcem předkladatele Ing. Josefem Hejdukem přibližně v 15:00. 

  

Dotaz 1 

Ivo Kropáček (Hnutí Duha) 

1.1  

Jak byla v rámci SEA vyhodnocení zapracována připomínka, kterou hnutí Duna zaslalo již k Oznámení 

POH Pardubického kraje, aby Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje směřoval 

k prognóze Plánu odpadového hospodářství ČR. 

 

1.2  

Jak zpracovatel SEA vyhodnotil Plán Odpadového hospodářství Pardubického kraje vzhledem 

k přípravám balíčku cirkulární ekonomiky, kde se počítá s vyšší mírou recyklace (příklad u 

komunálních odpadů v roce 2030 cca 70% míra recyklace)? 

 

1.3 

Je nutné, aby u krajských POH byly ze sta procent cíle přejímány od POH ČR (musí být cíle doslova 

přepisovány)? 

 

1.4 

Zda cíle pro recyklaci komunálních odpadů nebyly definovány na příliš nízké úrovni (nejeví se příliš 

ambiciózně)? A dále, jak je to s obaly? 

Odpověď 1 
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1.1 

Ing. Zdražil (FZP ČZU) 

Krajské plány odpadového hospodářství vycházejí z Plánu odpadového hospodářství České 

republiky a to i na úrovni prognóz. 

 

1.2 

Ing. Zdražil (FŽP ČZU) společně s Ing. Bursou (ISES) 

Pro zpracování SEA Vyhodnocení jsou relevantní platné (schválené) dokumenty, metodiky, či 

dokumenty legislativní povahy (směrnice, zákony) evropské respektive národní úrovně. Pokud je na 

půdě Evropského parlamentu uvažováno o „oběhovém hospodářství“ (balíček cirkulární 

ekonomiky), nemůžou být tyto úvahy relevantní pro zpracování POH PK a jeho SEA vyhodnocení do 

té doby, než budou implementovány do platné legislativy. 

 

1.3 

Ing. Bursa (ISES) 

Přejímání cílů z republikové úrovně do úrovně krajské je vyžadováno platnou legislativou. 

 

1.4 

Ing. Bursa (ISES) 

Cíle pro recyklaci komunálních odpadů jsou definovány na realistické úrovni, a to i s přihlédnutím 

ke skutečnosti, že ještě není jednoznačně definovaná metodika výpočtu, z které se bude vycházet. 

Trend navýšení míry separace se zpomaluje. Z hlediska obalů kraje a obce obaly neřeší. 

Doplnění Ing. Zdražil (FZP ČZU) 

Posouzení vždy reagovalo na aktualizované znění koncepce, čili některé negativní aspekty byly 

řešeny již v průběhu přípravy koncepce a tudíž i samotného SEA Vyhodnocení. U většiny cílů je 

definováno dosáhnout minimálně definované míry recyklace, čili cíle jsou realistické, a v rámci 

provádění POH PK mohou být překonány. Jednotlivé cíle zásady a opatření jsou provázány tak, že 

je zde vyšší míra jistoty, že se dosáhne vyšších hodnot než těch minimálních. 

 

 

 

Dotaz 1 (rozšíření) 

Ivo kropáček (Hnutí Duha) 

1.5 

Pokud není známá základna, z které se vycházelo, poté jsou definované cíle irelevantní. 

Je definovaný cíl, o kterém nevíme, kde jsme v rámci v kraji (něco samozřejmě dokážete odhadnout, 

ale je to ošemetné).  

 

1.6 

V České republice budeme čelit věci, která zde ještě nebyla a to je zákaz skládkování nějakého druhu 

odpadů. Čím nižší cíle budou pro recyklaci, tím více nám bude zbývat pro zpracování (myšleno ZEVO) 

v případě Pardubického kraje to vychází cca 120 000 t směsných komunálních odpadů. 

Odpověď 1 (rozšíření) 

1.5 
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Ing. Bursa (ISES) 

Už to zde padlo, cíle jsou minimální. Skutečně je to o způsobu výpočtu, avšak v komoditách papír, 

plasty, sklo skutečně neplníme, čili cíle jsou reálné. U skla by neměl být problém, avšak cíle pro papír 

a plasty budeme dosahovat s obtížemi. 

 

1.6 

Ing. Hejduk (KU PK) 

Jestli si dobře pamatuji na straně 107 plánu je definováno, že chceme přednostně využívat stávající 

kapacity a tudíž podporovat zařízení na využití v cementářské oblasti, kde jsou současné kapacity 

na 70 000 t, avšak máme ověřeno, že lze toto zařízení rozšířit až na 115 000 t, což takřka pokryje 

budoucí potřeby. 

 

Dotaz 2  

p. Linhart (OS Zelená pro Pardubicko, člen Zastupitelstva města Pardubic) 

Souhlasím s kolegou Kropáčkem (Hnutí Duha), protože když si v tom plánu (myšleno POH PK) dáme 

nízké cíle, tak tím budeme evokovat skutečnost, že zde bude nutnost vybudovat kapacitu na 

odstranění zbylého množství jakýchsi 120 000 t směsného komunálního odpadu, čili se bude stavět 

spalovna. 

 

 

Odpověď 2 

Viz. bod 1.6 Ing. Hejduk 

 

Odpověď 2 (doplnění) 

Ing. Kroutil (KU PK) 

Ve vztahu k „cirkulární ekonomice“ se stavíme pozitivně. Je nutné, aby se tyto úvahy dostaly do 

hmatatelné podoby, poté s tím budeme moci pracovat. Co se týče definování cílů pro recyklaci, tak 

my neumíme poručit jakékoli odpadářské firmě, technickým službám či městu, aby naplňovali ty 

stávající kapacity. 

 

 

 

Závěrem Ing. Hejduk poděkoval všem přítomným za účast a uzavřel diskusi. 

 

 

V Praze dne 23.10 2015 

 

Zápis zapsal a zpracoval: Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.  
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Příloha č. 1 Prezenční listina Veřejného projednání návrhu koncepce Plánu odpadového 

hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 a jeho SEA vyhodnocení 
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Příloha č. 2 Prezentace zástupce předkladatele (ISES s.r.o.) 

 
  



Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje  2016 - 2025 na životní prostředí 
 

Zápis z veřejného projednání  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Stránka 11 
 

 
  



Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje  2016 - 2025 na životní prostředí 
 

Zápis z veřejného projednání  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Stránka 12 
 

 
  



Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje  2016 - 2025 na životní prostředí 
 

Zápis z veřejného projednání  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Stránka 13 
 

 



Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje  2016 - 2025 na životní prostředí 
 

Zápis z veřejného projednání  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Stránka 14 
 

 

  



Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje  2016 - 2025 na životní prostředí 
 

Zápis z veřejného projednání  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Stránka 15 
 

 

  



Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje  2016 - 2025 na životní prostředí 
 

Zápis z veřejného projednání  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Stránka 16 
 

 

 

  



Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje  2016 - 2025 na životní prostředí 
 

Zápis z veřejného projednání  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Stránka 17 
 

  



Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje  2016 - 2025 na životní prostředí 
 

Zápis z veřejného projednání  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Stránka 18 
 

Příloha č. 3 Prezentace zástupce SEA vyhodnocení (FŽP CŽU v Praze) 
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