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Zápis z  veřejného projednání  

 
návrhu koncepce  

 
„Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje  

pro období 2016 – 2025“  
 

 
Předmětem veřejného projednání bylo seznámení účastníků s návrhem Plánu 
odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 – 2025 (dále jen „POH 
OK“) a s vyhodnocením vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví  
ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých dalších zákonů. 

 
Datum:  pondělí 2. listopadu 2015 14:00 hod,  
 
Místo:   kongresový sál budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje,   
   Jeremenkova 40a, Olomouc.  
 
Účastníci:  

 
 Předkladatel koncepce Olomoucký kraj:   

 
Ing. Michal Symerský – náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast životní prostředí 

  a zemědělství 
Ing. Josef Veselský -  vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Olomouckého 

kraje 
RNDr. Zdenka Vymazalová – vedoucí Oddělení ochrany životního prostředí KÚ 

Olomouckého kraje 
Ing. Petr Březina –  odborný referent na úseku odpadového hospodářství KÚ 

Olomouckého kraje 
 

 
Zpracovatel návrhu koncepce POH OK:  

 
Ing. Radim Kovařík – FITE a.s. 
Ing. Rostislav Kuboš – FITE a.s. 

 
Zpracovatel Vyhodnocení vlivů návrhu koncepce POH OK:   

 
Ing. Vladimír Rimmel – Regionální centrum EIA s.r.o. 

 
 Ostatní účastníci veřejného projednání jsou uvedení v prezenční listině, která je přiložena 
v příloze č. 1 tohoto zápisu. 
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Program veřejného projednání: 
 
1. Úvodní slovo  
2. Harmonogram zpracování POH OK 
3. Prezentace návrhu POH OK pro období 2016-2025 
4. Prezentace návrhu vyhodnocení koncepce POH OK na životní prostředí 
5. Diskuze 
6. Závěr 

 
 

Průběh veřejného projednání: 
 

1. Veřejné projednání návrhu koncepce POH OK na období 2016 – 2025 zahájil náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Michal Symerský, přivítal přítomné, představil 
přednášející a seznámil přítomné s programem jednání.  
 

2. Ing. Petr Březina seznámil účastníky veřejného projednání s dosavadním průběhem prací 
souvisejících s přípravou a zpracováním POH OK od ledna 2015 do současnosti. 
 

3. Ing. Radim Kovařík, zástupce zpracovatele POH OK společnosti FITE a.s. představil 
základní rámec POH OK, jeho základní strukturu. POH OK obsahuje úvod, analytickou, 
závaznou a směrnou část. Struktura POH OK vychází z platné právní úpravy (zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech), současně však reflektuje obsah Plánu odpadového 
hospodářství ČR. POH OK obsahuje analytickou část, která hodnotí vývoj odpadového 
hospodářství v Olomouckém kraji v období působnosti předchozího POH OK, který byl v 
platnosti od roku 2004 na dobu 10 let. Závazná část vychází z Nařízení vlády č. 352/2014 
Sb. a je doplněna opatřeními specifickými pro území Olomouckého kraje. Směrná část 
uvádí přehled nástrojů pro plnění stanovených cílů a zejm. síť zařízení, která jsou stěžejní 
pro dosažení zákonných cílů v oblasti nakládání s odpady. Nedílnou součástí POH OK je 
Program předcházení vzniku odpadů. Zároveň podal informaci, že klíčovou oblastí celého 
POH OK je oblast nakládání s komunálními odpady, zejm. nakládání se zbytkovým 
komunálním odpadem, který se v současné době převážně skládkuje. Vzhledem k tomu, 
že skládkování zbytkových komunálních odpadů nebude od roku 2024 možné, bylo nutné 
v rámci zpracování POH kraje stanovit taková opatření na úrovni samospráv, která 
zabezpečí odklon zbytkového komunálního odpadu od skládkování. Kompletní prezentace 
návrhu koncepce POH OK 2016 – 2025 je uvedena v příloze č. 2 tohoto zápisu.  
 

4. Ing. Vladimír Rimmel, zástupce zpracovatele vyhodnocení vlivů návrhu koncepce POH OK 
seznámil přítomné s dokumentací Vyhodnocení vlivů koncepce POH OK na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Shrnul metodický přístup k hodnocení koncepce, 
prezentoval obsah jednotlivých částí dokumentace a závěrem shrnul, že realizací opatření 
POH OK dojde k pozitivnímu ovlivnění životního prostředí zejm. v oblasti zeefektivnění 
způsobu nakládání s odpady. Podal informaci, že ze závěru zjišťovacího řízení vyplynulo, 
že je nutné zpracovat hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti. Autorizovanou osobou bylo zpracováno toto vyhodnocení, jehož závěrem je, že 
POH OK nebude mít vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. V závěru 
hodnocení jsou uvedeny konkrétní kritéria pro následný výběr konkrétních projektů. Uvedl, 
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že součástí vyhodnocení vlivů je i návrh stanoviska pro příslušný orgán, v tomto případě 
MŽP a souhrnné hodnocení je, že zpracovatel navrhuje souhlasné stanovisko, za splnění 
definovaných podmínek. Prezentace návrhu vyhodnocení koncepce POH OK 2016 – 2025 
je uvedena v příloze č. 3 tohoto zápisu.  

 
5. Diskuze 

 
Mgr. Zuzana Indráková (MŽP, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence) uvedla, že připomínky k návrhu koncepce je možno zasílat na MŽP do 5 dnů 
ode dne konání veřejného projednání tedy do 9.11.2015. 
 
Ing. Ivo Kropáček (Hnutí Duha): Poděkoval Ing. Michalu Symerskému, za to, že neziskové 
organizace se mohly účastnit přípravy POH OK. Dále uvedl, že tak jak je POH definován, 
se obává zhoršení stavu životního prostředí, především z toho důvodu, že nebylo 
přihlédnuto k tzv. Plánu pro Evropu účinně využívající zdroje a na to navazující balíček 
evropské legislativy – cirkulární ekonomice, která bude představena koncem prosince 
2015. Návrh POH OK počítá s nižším procentem recyklace a pouze s mírným poklesem 
produkce SKO. Je tu vážná obava, že se postaví naddimenzované kapacity pro spalování 
směsných komunálních odpadů a tím bude ohroženo splnění vyšších recyklační cílů. 
Návrh Hnutí Duha je výrazně snížit produkci směsného komunálního odpadu (např. 
zavedením samostatného sběru bioodpadu podobně jako ve Šternberku), dále je tu 
požadavek navýšit cíle pro recyklaci komunálních odpadů 
 
Ing. Radim Kovařík:  Olomoucký kraj resp. celá ČR musí do roku 2024 vyřešit, jakým 
způsobem zajistí odklon zbytkových komunálních odpadů od skládkování, základní obava 
je, zda vůbec se do roku 2024 dostatečné kapacity na využívání SKO vybudují, zda 
naopak nebude muset TKO vyvážet do zahraničí, což nemusí být pro ČR ekonomicky a 
sociálně únosné. Zároveň uvedl v návaznosti na dotaz Ing. Kropáčka, že zpracovatel POH 
se musel striktně držet cílů, které jsou stanoveny v POH ČR, pokud bude národní POH 
reagovat na schválení cirkulární ekonomiky, předpokládá se změna i POH krajů. 
V současné době nemůže krajský plán obsahovat rozdílné cílové hodnoty oproti POH ČR. 
POH OK reaguje na hierarchii nakládání s odpady, bioodpad je v POH řešen, je zde 
několik cílů a opatření vedoucí k separaci a využití bioodpadu na území Olomouckého 
kraje. Dále uvedl, že POH OK nenavrhuje jako opatření spalování odpadů, ale energetické 
využívání odpadů. Zdůraznil, že cíle a opatření v POH OK povedou ke zlepšení ŽP nikoli 
k jeho zhoršení, bylo to potvrzeno i v hodnocení SEA. Co se týká evidence a porovnání 
s ostatními státy, základní problém: nejsou sjednoceny metodiky výpočtu, údaje nejsou 
vzájemně porovnatelné. 
 

Ing. Ivo Kropáček (Hnutí Duha): Hnutí Duha se nebrání výstavbě zařízení na využívání 
SKO, problém je s nastavením kapacit. Hovoří se o kapacitě v ČR – 2 mil. tun SKO, my se 
domníváme, že bude stačit méně jak 1 milion. Předpokládáme výrazný pokles produkce 
SKO z důvodu zejm. zvýšení poplatku za skládkování, oddělený sběr popela a TKO + 
další faktory. Souhlasíme s vybudováním překladišť s kapacitou 10-15 tis. tun, pokud by 
se uvažovalo s kapacitou 20-25 tis. tun, tak se domníváme, že tolik odpadů v daném 
regionu vzniknout nemůže. Cíle v POH OK pro recyklaci jsou nízké a zároveň prognóza 
poklesu SKO je příliš nízká, prostor pro recyklaci tu je. V případě poklesu produkce SKO 
by i náklady na vybudování zařízení ke zpracování SKO byly výrazně nižší, náš 
předpoklad je pokles produkce SKO o 60 tisíc tun. Připomínky za Hnutí Duha budou 
zaslány písemně, které budou obsahovat zejména tyto požadavky: 1) Zvýšení míry 
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recyklace komunálních odpadů na 50 % do roku 2020. 2) Podpořit cíl a opatření na 
snížení produkce SKO, nikoli se zaměřovat pouze jak s ním nakládat (energetické využití). 
Dále byl položen dotaz na zpracovatele SEA, zda POH OK naplňuje Plán pro Evropu 
účinně využívající zdroje? 
 
Ing. Vladimír Rimmel: Připomínka vypořádána již v rámci zjišťovacího řízení, každopádně 
vždy je prostor pro zlepšení. Nabízí se ovšem otázka, co lze účinně ekonomicky 
realizovat. 
 
Ing. Zuzana Ochmanová: Doporučila držet se současných cílů POH ČR. POH OK 
navrhuje 7 logistických center, POH OK nedefinuje přesné kapacity. Velikost a kapacita 
center bude dále zpracovávána na základě dalších podkladů a výpočtů včetně zahrnutí 
odděleného sběru bioodpadů. Obce Olomouckého kraje nepočítají se vznikem 
naddimenzovaných odpadových center, počítáme s kapacitou těch 10-15 tis. tun. Ta 
centra budou pojata jako centra kompletní tzn. možnost třídění, detailní třídění vybraných 
komodit (např. CD), prevence odpadů atd. Energetické využívání odpadů je nutno 
zahrnout do hierarchie nakládání s odpady v Olomouckém kraji, nepředpokládá se, že 
v ČR v každém kraji vznikne ZEVO. Stanovit kapacity v POH kraje není účel, účel je 
odklon od stávajícího způsobu nakládání s TKO, při konkrétních projektech s konkrétní 
kapacitou se předpokládá spolupráce krajů.  
 
Ing. Vladimír Rimmel: Doplnil, že každý konkrétní projekt na zařízení k nakládání s odpady 
bude nutno posoudit z pohledu EIA. 
 
Ing. Radim Kovařík: Vyslovil předpoklad, že možné koncové zařízení na zpracování SKO 
bude realizovat soukromý investor nikoli municipality a ten si záměr samozřejmě 
zkalkuluje, zda se vyplatí či nevyplatí investovat. 
 
Radim Tesař (AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.): Uvedl, že připomínky ze strany 
společnosti AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. budou zaslány písemně. Domnívá se, 
že systém, který je zaveden v Olomouckém kraji, který je formován trhem, je již funkční 
včetně logistiky. Nesouhlasí s výstavbou logistických center, domnívá se, že se bude 
jednat o uměle vytvořený systém. Vznesl dotaz, zda Olomoucký kraj má v plánu budovat 
ZEVO? Pokud ne, tak proč budovat logistická centra. 
 
Ing. Radim Kovařík: POH OK nedefinuje cíl realizovat konkrétní zařízení, pouze podporuje 
případnou výstavbu koncového zařízení na TKO. Do roku 2024 buď v Olomouckém kraji 
nebo v jiných regionech ČR bude nutné vybudovat zařízení, které bude schopno zpracovat 
směsný komunální odpad odkloněný od skládek. Jestli to bude formou ZEVA nebo jiného 
typu zařízení to v současné době není známo. V případě výstavby ZEVA jsou lokality 
v Olomouckém kraji determinovány určitými podmínkami, které byly definovány již 
předchozími studiemi, které Olomoucký kraj v minulosti nechal zpracovat. POH OK nemá 
ambice určit konkrétní technologii či lokalitu. Odpadová centra podpoří konkurenci pro 
výstavbu koncových zařízení. 
 
Milan Chromík MSc. (Veolia a.s.): Uvedl, že nejekonomičtější způsob nakládání 
s odpadem je skládka, vše ostatní je dražší. Čím více se recykluje, tím více se systém 
nakládání s odpadem prodražuje. Samozřejmě všechny články hierarchie nakládání 
s odpady mají své místo. V roli soukromého subjektu se ptáme, jaký odpad je 
recyklovatelný a jaký odpad je ještě ekonomicky recyklovatelný? Recyklovatelnost 
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některých materiálů má své omezení (např. papír). Náš názor je, pokud je to ekonomicky 
únosné, je nutné recyklovat, pokud ne a zároveň je tam podíl energie, zužitkujme teplo a 
pokud ani recyklace ani teplo, tak musíme skládkovat. Kde je tedy optimální hranice mezi 
recyklací a ekonomickou recyklací? V roce 2024 bude ukončeno skládkování, takže je 
nutné se aktivně zaobírat variantami, co se zbytkovým komunálním odpadem, který ve 
větší či menší míře bude vždycky vznikat. 
 
Ing. Ivo Kropáček (Hnutí Duha): Vyslovil názor, že na základě dat v EU nevzrůstá 
produkce komunálních odpadů s rostoucí životní úrovní obyvatel Evropy. Zároveň sdělil, 
že v Rakousku, Německu, Nizozemí si investoři neohlídali kapacity koncových zařízení 
v době, kdy bylo ukončeno skládkování. Naše představa je snížit produkci směsného 
komunálního odpadu na 100 kg/osobu. 
 
Ing. Tomáš Kovařík (MŽP OODP): Návrhy POH krajů v současné době s výjimkou POH 
Jihomoravského kraje nemají specifikované koncové zařízení s plánovanou kapacitou. 
V součtu za ČR činí odhadovaná celková kapacita k energetickému využití cca 1 mil tun 
odpadů. 
 
Ing. Petr Balner PhD. (Ekokom a.s.): Největší problém je ve výpočtu dat, každý stát má 
jinou výpočtovou metodiku pro vyhodnocení dat v odpadovém hospodářství např. rozdílný 
přístup při výpočtu údajů o recyklaci obalových odpadů. Otázka je, zda nám jde o čísla 
nebo aby systém správně fungoval. ČR má jednu z nejhustších sběrných míst v Evropě, 
velmi dobrou informační kampaň a přesto nám zbývá velká část zbytkového odpadu, který 
se nevytřídí zejména kvůli skupinám lidí, které nelze přesvědčit k třídění. POH by neměl 
být o plnění číselných hodnot, ale aby odpadové hospodářství v kraji fungovalo dobře. 
Např. Olomouc patří mezi nejlepší města ve třídění a stále jim zůstáva cca 150 kg na 
obyvatele, se kterým se musí dál nakládat. Lze uvést, že v případě vhodné lokality pro 
vybudování zařízení k energetickému využití je řešitelná i přeprava do vzdálenějších míst 
cca 200-300 km, podobně jako v zahraničí, otázkou zůstává, jestli ji bude zajišťovat 
svazek obcí nebo privátní sektor. Pokud na území ČR budou postupně vznikat kapacity na 
zpracování zbytkového komunálního odpadu do kapacity cca 1 – 1,2 mil tun odpadů, pak 
je nutné vytvořit logistický systém, který zajistí nashromáždění a odvoz do těchto 
koncovek. 
 

6. Závěr 
 
Ing. Michal Symerský poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup k uvedené 
problematice. Připomněl možnost zaslat písemné připomínky do 9.11.2015 na MŽP, 
zároveň uvedl, že zápis z jednání bude zveřejněn na informačním portále SEA. 
 

Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Prezentace návrhu POH OK 
Příloha č. 3: Prezentace vyhodnocení vlivů koncepce 
 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Petr Březina 
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Příloha 1: 
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Příloha 2: 
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Příloha 3: 
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