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SEZNAM ZKRATEK
BAT

Nejlepší dostupná technika

BRKO

Biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu

BRO

Biologicky rozložitelný odpad

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČOV

Čistička odpadních vod

ČR

Česká republika

ČR

Česká republika

EHS

Evropské hospodářské společenství

EU

Evropská unie

EU

Evropská unie

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHKO

chráněná oblast přirozené akumulace vod

ISOH

Informační systém odpadového hospodářství

KIC

Krajské integrované centrum

KIC

Krajské integrované centrum

KO

Komunální odpad

KO

Komunální odpad

KÚ

Krajský úřad

LF

Lehká frakce

LVS

Lesní vegetační stupeň

MBÚ

Mechanicko biologická úprava

MSK

Moravskoslezský kraj

MSK

Moravskoslezský kraj

NV

Nařízení vlády

OEEZ

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

OH

Odpadové hospodářství

ORP

Obec s rozšířenou pravomocí

ORP

Obec s rozšířenou působností

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PCB

Polychlorované bifenyly

PCDD/F

Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany

PDISOH

Pracovní databáze Informačního systému odpadového hospodářství

PLO

Přírodní lesní oblast
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POH

plán odpadového hospodářství

POH

Plán odpadového hospodářství

POH

Program odpadového hospodářství

POPs

Perzistentní organická látka

REZZO

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

SKO

Směsný komunální odpad

TAP

Tuhá alternativní paliva

TZL

Tuhé znečišťující látky

ZEVO

Zařízení na energetické využití odpadů

ZKO

Zbytkový komunální odpad

ŽP

životní prostředí
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ÚVOD
Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 - 2026 je
vypracováno ve smyslu § 10e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění. Předkládané vyhodnocení je zpracováno v rozsahu dle přílohy 9 zákona, a v souladu
s požadavky obsaženými v Závěru zjišťovacího řízení č.j. 54450/ENV/15, ze dne 11. srpna 2015.
Plán odpadového hospodářství kraje je zpracován na dobu nejméně 10 let a musí být změněn při
každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Podkladem pro zpracování Plánu
odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje je Plán odpadového hospodářství České
republiky. Závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje nebo její změna je
závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a
koncepční činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství a
podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace kraje v souladu s ust. § 43, odst. 11
zákona o odpadech.
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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

Moravskoslezský kraj

1.1.2

IČ

70890692

1.1.3

1.1.3. Sídlo

28. října 117
702 18 Ostrava

1.1.4

Jméno, příjmení, bydliště (pracoviště), telefon a e-mail oprávněného zástupce
oznamovatele

Zastoupení Moravskoslezského kraje:
zastoupený:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
e-mail:
ID datové schránky:
Web:
1.1.5

Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 18 Ostrava
70890692
CZ70890692
595 622 222
595 622 126
posta@kr-moravskoslezsky.cz
8x6bxsd
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

Platnost koncepce

2016 až 2026

1.2

OBSAH PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Struktura Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje je dána především §§ 42 a
43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “zákon o odpadech“), a dalšími souvisejícími právními předpisy, včetně prováděcích
předpisů a včetně Nařízení vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového
hospodářství České republiky 2015-2024 a příslušným Usnesením 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.
Do dokumentu „Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“ (dále jen „Plán
odpadového hospodářství MSK“ nebo „POH MSK“ je promítnuta strategie Moravskoslezského kraje
v oblasti odpadového hospodářství pro následující desetileté období.
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POH MSK sestává z následujících hlavních částí:
I. Úvodní část (samostatný svazek, 35 číslovaných stran, 2 grafy, 6 obrázků, 2 přílohy)
Obsah
1. Úvod
1.1. Působnost a doba platnosti POH MSK
1.1.1. Celková charakteristika MSK
1.1.2. Územní charakteristika kraje
1.1.3. Demografický vývoj, počty obyvatel a sídelní struktura
1.1.4. Životní prostředí
1.1.5. Charakteristika hospodářství kraje
1.1.6. Návaznost na strategické dokumenty kraje
Seznam grafů
Graf č. 1: Celková výše vyplacené podpory z OPPI
Graf č. 2: Počet projektů podpořených z OPPI
Seznam obrázků
Obrázek č. 1: Mapa rozvodné soustavy MSK
Obrázek č. 2: Přehled stacionárních zdrojů
Obrázek č. 3: Mapa primární spotřeby paliv ve stacionárních zdrojích
Obrázek č. 4: Vývoj spotřeby paliv ve stacionárních zdrojích REZZO 1 a REZZO 2 [TJ]
Obrázek č. 5: Přehled tepláren využívajících k výrobě energií biomasu, 2014
Obrázek č. 6: Vývoj instalovaného tepelného výkonu zdrojů REZZO 1 a REZZO 2 [MWt]
Seznam příloh
Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
Příloha č. 2: Zdroje
II. Analytická část (samostatný svazek, 196 číslovaných stran, 54 grafů, 19 obrázků, 5 příloh)
Obsah
2. Analytická část
2.1. Datové zdroje
2.1.1. Agregace odpadových druhů do odpadových toků
2.2. Základní souhrnná data o produkci odpadů a nakládání s nimi
2.2.1. Přehled produkce a nakládání se všemi odpady
2.2.2. Přehled produkce odpadů dle skupin (1-20) odpadů
2.2.3. Přehled produkce a nakládání s komunálními odpady
2.2.4. Přehled produkce a nakládání se směsným komunálním odpadem
2.2.5. Přehled produkce a nakládání s objemným odpadem
2.2.6. Přehled produkce a nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem
2.2.7. Přehled produkce a nakládání s materiálově využitelnými složkami komunálních odpadů
2.2.8. Přehled produkce a nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu
2.2.9. Přehled produkce a nakládání s obalovými odpady
2.2.10. Přehled produkce a nakládání se stavebními odpady
2.2.11. Přehled produkce a nakládání s kovy
2.2.12. Přehled produkce a nakládání s výrobky s ukončenou životností
2.2.13. Přehled produkce a nakládání s odpady podle části IV. zákona
2.2.14. Aktuální přehled indikátorů odpadového hospodářství
2.3. Souhrn analytické části POH MSK
2.3.1. Trendy a vyhodnocení odpadového hospodářství
2.3.2. Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady
2.3.3. Vyhodnocení stávajících systému sběru odpadů
2.4. Předpokládaný vývoj produkce komunálních odpadů do roku 2025
2.4.1. Výsledná data předpokládaného vývoje (Varianta 1)
2.4.2. Výsledná data předpokládaného vývoje (Varianta 2)
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2.4.3. Materiálový pohled na předpokládaný vývoj produkce KO
2.5. Předpokládaný vývoj nakládání s komunálními odpady v MSK
2.5.1. Tříděný sběr papíru, plastů, skla a kovů
2.5.2. Tříděný sběr bioodpadu
2.5.3. SKO a objemný odpad
2.5.4. Potenciál nakládání s komunálními odpady vzhledem k jejich složení
2.6. Politika odpadového hospodářství kraje
2.6.1. Dosavadní cíle a opatření
2.6.2. Projekt Krajského integrovaného centra (KIC)
2.7. Strategie a priority OH kraje pro období 2015 - 2026
2.8. Rozvoj infrastruktury OH kraje
2.8.1. Posouzení potřeby nových systémů sběru
2.8.2. Síť zařízení k nakládání s odpady v kraji
2.8.3. Pohyb odpadů přesahující hranice kraje nebo státu
2.9. Vyhodnocení stávajících přístupů a opatření v oblasti předcházení vzniku odpadů
2.9.1. Stávající stav v kraji a indikátory plnění prevenčních opatření
3. Přílohy
Seznam příloh
Příloha č. 1: Přehled sběrných dvorů (provozovaných dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech
Příloha č. 2: Přehled sběrných dvorů (nejsou provozovány dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech
Příloha č. 3: Záměry sběru a zpracování BRKO v obcích MSK podpořené z OPŽP
Příloha č. 4: Seznam použitých zkratek
Příloha č. 5: Zdroje
III. Závazná část (samostatný svazek, 56 číslovaných stran, 4 přílohy)
Úvod do závazné části
3. Závazná část
3.1. Strategické cíle a zásady odpadového hospodářství kraje
3.2. Obecné zásady pro nakládání s odpady
3.3. Cíle, zásady a opatření kraje na období 2016 – 2026
3.3.1. Prioritní toky odpadů
3.3.2. Specifické skupiny nebezpečných odpadů
3.3.3. Další skupiny odpadů
3.4. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
3.5. Zásady při rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
3.6. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená (černé skládky, littering) a
zajištění nakládání s odpady, jejichž majitel není znám anebo zanikl
3.7. Program předcházení vzniku odpadů
Opatření pro přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů
minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí
Opatření pro snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky
rozložitelných odpadů
Opatření pro snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu
3.8. Odpovědnost za plnění POH kraje a zabezpečení kontroly plnění POH kraje
3.8.1. Odpovědnost za plnění POH MSK, kontrola plnění a změny POH MSK
3.8.2. Hodnocení stavu OH kraje a plnění POH kraj
3.8.3. Soustava indikátorů k hodnocení stavu OH kraje a plnění POH kraje
3.9. Zajištění datové základny pro hodnocení odpadového hospodářství a POH kraje
4. Přílohy:
Seznam příloh:
Příloha č. 1: Seznam cílů
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Příloha č. 2: Indikátory
Příloha č. 3: Přehled nejdůležitějších opatření pro splnění stanovených cílů
Příloha č. 4: Seznam použitých zkratek
IV. Směrná část (samostatný svazek, 81 číslovaných stran, 24 obrázků, 3 přílohy)
4. Směrná část
4.1. Podmínky a předpoklady pro splnění navržených cílů
4.2. Přehled nástrojů pro prosazování a kontrolu plnění cílů POH obecně
4.2.1. Normativní nástroje
4.2.2. Ekonomické nástroje
4.2.3. Administrativní nástroje
4.2.4. Informační nástroje
4.2.5. Dobrovolné nástroje
4.3. Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH MSK zpracován
4.4. Orientační kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná
z veřejných zdrojů
4.4.1. Systémy sběru, shromažďování a výkupu odpadů
4.4.2. Sběrné dvory
4.4.3. Třídící a dotřiďovací linky na separovaný sběr komunálních odpadů
4.4.4. Zařízení na zpracování vytříděných využitelných odpadů
4.4.5. Zařízení na využívání biologicky rozložitelných odpadů
4.4.6. Zařízení pro nakládání se zbytkovými komunální odpady
4.5. Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady, pokud je to s ohledem na plnění
stanovených cílů nezbytné
4.5.1. Zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z
materiálů jako je papír, plast, kov a sklo
4.5.2. Záměry nezbytné pro plnění cíle 2.1 - Energetické využívání SKO (po vytřídění materiálově
využitelných, nebezpečných složek a BRKO)
4.5.3. Systémy odděleného sběru svozu a zpracování biologicky rozložitelných komunálních
odpadů
5. Přílohy
Seznam příloh:
Příloha č. 1:
Právní předpisy a normy v oblasti odpadového hospodářství ČR a EU
Právní předpisy a vybrané normy v oblasti odpadového hospodářství ČR:
Zákony:
Právní předpisy EU v oblasti odpadového hospodářství:
Příloha č. 2: Seznam použitých zkratek
Příloha č. 3: Zdroje

1.3

CÍLE A OBSAH KONCEPCE

Strategické cíle a zásady odpadového hospodářství kraje
Závazná část POH MSK 2016 - 2026 vychází ze strategických cílů a zásad uváděných v závazné
části POH ČR a plně se s nimi ztotožňuje, rozvíjí je a aplikuje pro podmínky odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje.
Cíl 1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Cíl 2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
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Cíl 3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Cíl 4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.

Obecné zásady pro nakládání s odpady
V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky kraje přijímá Moravskoslezský kraj tyto
zásady pro nakládání s odpady.
a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů“ a
dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů.
b) 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. c) Podporovat způsoby
nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány primární
přírodní suroviny.
d) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.
e) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
f) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
g) 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. h) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné
opatrnosti a předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
i) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické
proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
j) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí,
lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
k) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České republiky musí vytvářet komplexní celek
zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.

Prioritní toky odpadů
Dále navržené cíle, zásady a opatření vycházejí z požadavků evropských právních předpisů,
především z ustanovení rámcové směrnice o odpadech, směrnice o obalech, směrnic o výrobcích
s ukončenou životností (elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou
životností), směrnice o skládkách a požadavků POH ČR a odpovídají platné hierarchii nakládání
s odpady.
Při stanovení zásad, cílů a opatření jsou vzaty v úvahu priority odpadového hospodářství České
republiky s ohledem na jeho stav a možnosti. Za účelem splnění cílů směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech plnit tyto stanovené cíle.

Komunální odpady
Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech plnit tyto
stanovené cíle.
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Cíle:
a) Do roku 2015 zavést na území kraje tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů,
skla a kovů.
b) 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.
Zásady:
a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy, 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.
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
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) Zachovat a rozvíjet spoluúčast a spolupráci 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 celorepublikovém 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) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
b) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů,
minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy a biologicky rozložitelný komunální odpad.
c) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady a jeho kapacitní
možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
d) Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích jako komunální odpady
(s obsahem obalové složky), tj. do skupiny 20 Katalogu odpadů.
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e) Na úrovni obce informovat min. 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.
f) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na obecní a regionální úrovni.

Směsný komunální odpad
Cíl:
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných
složek a biologicky rozložitelných komunálních odpadů) zejména energeticky využívat
v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
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.
Opatření:
a) Podporovat úpravu poplatku za skládkování využitelných komunálních odpadů tak, aby jeho
výše postupně 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.
b) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení
materiálového a energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu).
c) Energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez
jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/ spoluspalováním za dodržování
platné legislativy.
d) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní a
regionální úrovni.

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
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odpadu a směsného 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) Průběžně vyhodnocovat systém obce pro nakládání s komunálními odpady v souvislosti
s možností zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání s komunálními odpady, které produkují.
b) Na úrovni obce stanovit kritéria, například maximální množství produkce komunálních odpadů
(nebo překročení minimální roční produkce směsných komunálních odpadů obce), při jejichž dosažení
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.
c) Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v bodě b) a upravovat je dle aktuálních podmínek
v obci.
d) Na úrovni obce vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně právnické osoby a podnikající
fyzické osoby a účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu
odděleného sběru odpadů a o nakládání s nimi a o možnosti a výhodách zapojení právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání do obecních systémů nakládání s komunálními odpady.
e) Poskytovat obcím metodickou pomoc při volbě možnosti zapojení živnostníků do obecního
systému nakládání s komunálními odpady.
f) Poskytovat metodickou pomoc živnostníkům při volbě možnosti zapojení do obecního systému
nakládání s komunálními odpady.

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
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.
Opatření:
a) Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů.
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b) Systém bude vycházet z technických možností a způsobů využití biologicky rozložitelných
odpadů v obci v návaznosti na nakládání s komunálními odpady v regionu. Přičemž mechanickobiologická 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.
c) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému
nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky rozložitelných
odpadů a o nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace
vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky
odpadového hospodářství obce.
d) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování
biologicky rozložitelných odpadů. Program podpory domácího, komunitního a obecního kompostování
a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje zapracovat do krajských plánů odpadového
hospodářství.
e) Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické využití a
přípravu k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů. Podporovat vytvoření přiměřené
sítě těchto zařízení v regionech pro nakládání s odděleně sebranými biologickými rozložitelnými
odpady z obcí a od ostatních původců, včetně kalů z čistíren odpadních vod.
f) Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních odpadů,
tj. biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů,
k aplikaci do půdy. Vytvořit podmínky k odbytu výstupních produktů ze zpracování odděleně
sebraných biologicky rozložitelných odpadů, tj. kompostu a digestátu, především pro využití
v zemědělské výrobě a také v obcích.
g) Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu.
h) 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.
i) Důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání biologicky rozložitelných
odpadů provozovaných v areálech skládek odpadů s cílem zamezit skládkování těchto odpadů.
j) Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení.
k) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na regionální
úrovni.
l) 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.
m) Zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných odpadů a nakládání
s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
n) U zemědělských odpadů podporovat jejich zpracování technologiemi jako je anaerobní rozklad
(digesce, fermentace), aerobního rozklad (kompostování) nebo jinými biologickými metodami.
o) V rámci povolování zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů důsledně trvat na
dodržování minimálních požadavků na technologie pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a
na kvalitě výstupních produktů, za účelem dosažení vysokého využití produktů a splnění všech nároků
na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Metodicky podporovat obce tak, aby byly schopny
splnit povinnost stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, odděleného sběru
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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 minimálně biologicky rozložitelné odpady
rostlinného původu.

Stavební a demoliční odpady
Cíl:
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 odpadů2 pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).
Cíl vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech.
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.
Opatření:
a) Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za
přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a
ekonomicky možné.
b) Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou výkopových
zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností.
c) Zjednodušit pravidla 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.
d) Podporovat zpracování a využívání veškerých využitelných hmot, vznikajících v rámci
demoličních činností.

Nebezpečné odpady
Cíle:
a) Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
b) Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.
c) Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a
životní prostředí.
d) Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí 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.
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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
k technickému zabezpečení skládky.

nebezpečných

odpadů

jako

technologického

materiálu

g) Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu.
Opatření:
a) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady na regionální úrovni.
b) Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů.
c) Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných vlastností
odpadů na zdraví člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik.
d) Podporovat výstavbu nových inovativních výrobních technologií směřujících ke snížení
množství vznikajících nebezpečných odpadů a odpadové náročnosti technologických procesů.
e) Podporovat v případě potřeby počet zařízení na využívání nebezpečných odpadů a zařízení na
úpravu odpadů ke snižování a odstraňování nebezpečných vlastností.
f) Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží.
g) Důsledně kontrolovat množství nebezpečných odpadů používaných jako technologický materiál
pro technické zabezpečení skládek odpadů.

Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru
Vycházet z odpovědnosti výrobce vybraných výrobků v souladu s principem „znečišťovatel platí“
zahrnující finanční odpovědnost za odpad z výrobků s ukončenou životností, zajištění zpětného
odběru výrobků a environmentálně šetrného nakládání s odpady z výrobků, a to v souladu s právem
Evropské unie.
Pro splnění cílů a požadavků příslušných směrnic o výrobcích s ukončenou životností a pro
přiblížení České republiky „recyklační společnosti“, za účelem zlepšení nakládání s dále uvedenými
skupinami odpadů a minimalizace jejich nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí,
podporovat cíle a opatření ČR pro následující skupiny výrobků na konci jejich životnosti.

Obaly a obalové odpady
Za účelem splnění recyklačního cíle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o
odpadech a splnění cílů recyklace a využití stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady
94/62/ES o obalech a obalových odpadech zabezpečit a dosáhnout:
Cíle:
a) Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
b) Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
c) Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
d) Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
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e) Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.
f) Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.
Opatření:
a) Zachovat, rozvíjet a podporovat další rozvoj stávajícího integrovaného systému třídění
komunálních odpadů v každé obci kraje, včetně jejich obalové složky.
b) Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady.
c) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné složky komunálních
odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
d) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
e) Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání s komunálními
odpady, kapacitní možnosti systému a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
f) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na regionální úrovni.
g) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních technologií se
zaměřením na využití surovin z obalů.
h) Podporovat výstavbu a modernizaci technologií na materiálové využívání obalových odpadů,
zejména zařízení, jejichž výstupem jsou opětovně obaly využitelné pro balení potravin.
i) Podporovat výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využívání plastových odpadů,
zejména zařízení koncová, jejichž výstupem je výrobek k přímému využití (tj. bez nutnosti dalšího
zpracování).

Odpadní elektrická a elektronická zařízení
Za účelem splnění cílů nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních podporovat činnosti vedoucí ke splnění cílů ČR pro tříděný
sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení pro jejich využití, recyklaci a přípravu
k opětovnému použití.
Cíle:
a) Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických
zařízení.
b) Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu.

Opatření:
a) Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného odběru, například
s ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných dat, dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele v souladu
s legislativou nebo realizaci osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení množství odděleně
sebraného elektrozařízení.
b) Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a posilovat vazbu sběrné sítě na
obecní systémy nakládání s komunálními odpady.
c) Lépe zabezpečit stávající sběrnou infrastrukturu proti krádežím a nelegální demontáži.
d) Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat provoz sběren a výkupen kovového odpadu.
e) Podporovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá
elektrozařízení.
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f) Zintenzivnit informační kampaně, zejména zvýšit informovanost občanů i firem o registru míst
zpětného odběru dostupném na portálu veřejné zprávy.
g) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním opětovného použití elektrozařízení
ze strany státních i soukromých institucí.
h) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
i) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních
technologií se zaměřením na využití odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Odpadní baterie a akumulátory
Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a
akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech zabezpečit a dosáhnout:
Cíle:
a) Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.
b) Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a
akumulátorů.
Opatření:
a) Podporovat posilování vazby sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady.
b) Podporovat zahušťování sběrné sítě.
c) Kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
d) Podporovat výzkum a vývoj recyklačních technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí a
nákladově efektivní.
e) Podporovat vzdělávání v dané oblasti a zintenzivnit informační kampaně.

Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech
s ukončenou životností podporovat činnosti vedoucí k dosažení cílů ČR pro využití, materiálové a
opětovné použití frakcí z autogramů
Cíl:
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků).
Opatření:
a) Důsledně vymáhat nastavené standardy pro sběr a zpracování vybraných vozidel s ukončenou
životností (vybraných autovraků), standarty pro opětovné použití dílů z vybraných vozidel s ukončenou
životností (vybraných autovraků).
b) V rámci kontrol činnosti kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
c) 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.
d) Podporovat sběr 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.
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e) Podporovat, 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.

Odpadní pneumatiky
V zájmu odpadového hospodářství České republiky podporovat prohloubení principu odpovědnosti
výrobců za odpadní pneumatiky a splnění cílů ČR pro úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik a
míry využití při zpracování odpadních pneumatik.
Cíle:
a) Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
b) Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.
Opatření:
a) Podporovat posilování vazby sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady.
b) Zintenzivnit informační kampaně.
c) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
d) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
e) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních technologií se
zaměřením na využití surovin.
f) Podporovat nové moderní technologie na zpracování pneumatik.

Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Cíl:
Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod.
Opatření:
a) Podporovat využívání kalů z ČOV v místě jejich vzniku.
b) Podporovat hygienizaci kalů z čistíren komunálních odpadních vod již v samotném
technologickém procesu
c) Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních vod a množství
využívaných kalů (kompostování, přímé použití kalů na zemědělské půdě).
d) Na základě legislativně stanovených mikrobiologických a chemických parametrů důsledně
kontrolovat kvalitu upravených kalů určených k aplikaci na půdu.
e) Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené s energetickým využíváním kalů z čistíren
komunálních odpadních vod odpovídající produkci kalů.
f) 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.
g) 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 odevzdáním do lékárny.
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Odpadní oleje
Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí přijmout:
Cíl:
Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.
Opatření:
a) Zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování s ohledem na
jejich následné využití.
b) Přednostně podporovat materiálové využití olejů.
c) Odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně energeticky využívat v souladu
s platnou legislativou.
d) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
e) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpadními oleji.

Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí přijmout:
Cíl:
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče
na lidské zdraví a životní prostředí.
Opatření:
a) 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.
b) Zabezpečit nakládání s odpadem ze zdravotnických, veterinárních a jím podobných zařízení
v souladu s platnou legislativou se zaměřením zejména na důsledné oddělování od odpadu
komunálního, zařazování odpadu do kategorie dle jeho skutečných vlastností.
c) Zabezpečit důsledné třídění ostatních odpadů ze zdravotnických, veterinárních a jím podobných
zařízení od odpadů nebezpečných.

Specifické skupiny nebezpečných odpadů

Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů
Cíle:
a) 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.
b) Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení oprávněných osob
k nakládání s odpady do konce roku 2028.
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Opatření:
V rámci úřední činnosti usilovat, aby odpady polychlorovaných bifenylů byly předávány přímo
subjektu, který má souhlas k provozování zařízení k jejich odstraňování.

Odpady s obsahem persistentních organických znečišťujících látek
Za účelem zlepšení nakládání s odpady perzistentních organických znečišťujících látek a
minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách
přijmout následující cíle:
Cíle:
a) Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na
lidské zdraví a životní prostředí.
b) 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.
Opatření:
a) V rámci úřední činnosti napomáhat identifikaci zdrojů možných úniků perzistentních organických
znečišťujících látek.
b) V rámci úřední činnosti usilovat, aby odpady perzistentních organických znečišťujících látek
byly předávány přímo subjektu, který má souhlas k provozování zařízení k jejich odstraňování.

Odpady s obsahem azbestu
Cíl:
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské
zdraví a životní prostředí.

Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Samostatná opatření na úrovni kraje nejsou stanovena.

Další skupiny odpadů

Vedlejší produkty živočišného původu4 a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Za účelem zlepšení nakládání s uvedenými odpady, produkty a minimalizace nepříznivých účinků
na lidské zdraví a životní prostředí přijmout následující cíle a opatření:
Cíle:
a) 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).
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b) 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.
Opatření:
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) Podporovat 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.

Odpady železných a neželezných kovů
V zájmu zajištění konkurenceschopného hospodářství a zvyšování soběstačnosti České republiky
v surovinových zdrojích je stanoven:
Cíl:
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem
náhrady primárních surovin.
Zásady:
a) Pohlížet na kovové odpady železných a neželezných kovů a odpady drahých kovů jako na
strategické suroviny pro průmysl České republiky v souladu se Surovinovou politikou České republiky.
b) Nakládat s železnými a hliníkovými šroty mimo odpadový režim výhradně na základě nařízení
Rady (EU) č. 333/2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu
přestávají být odpadem.
c) Nakládat s měděným šrotem mimo odpadový režim výhradně na základě nařízení Komise (EU)
č. 715/2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem.

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Cíl:
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na
území Moravskoslezského kraje.
Obecné zásady
a) Síť zařízení vytvářet na základě koncepčně stanovených priorit a potřeb odpadového
hospodářství MSK ve vazbě na aktuální stav plnění cílů POH ČR a POH MSK, tj. na reálnou
potřebnost, ekonomickou konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro nakládání s odpady.
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b) Výstavba zařízení musí být v souladu s prioritami a strategickými cíli kraje v oblasti odpadového
hospodářství a zároveň v souladu s principy „soběstačnosti a blízkosti“ a s úmyslem vycházet
z hierarchie nakládání s odpady a podporovat moderní technologie s environmentálně přidanou
hodnotou.
c) Zohlednit mezikrajovou spolupráci u zařízení nadregionálního významu.
d) Stavbu plánovat v souladu s územně plánovací dokumentací daného území.
e) Provoz zařízení nesmí ohrozit lidské zdraví, okolní prostředí, splní všechny zákonné požadavky
a technické normy a nepřekročí stanovené emisní limity.
f) Provoz zařízení nesmí neúměrně zatížit infrastrukturu území, ve
kterém je stavba plánována.
g) Navrhovaná technologie zvažovaného zařízení musí být na úrovni BAT (nejlepší dostupná
technologie), případně se musí jednat o technologii prověřenou dlouhodobým provozem v ČR nebo
v zahraničí.
h) Preferovat zejména výstavbu a provoz regionálních či nad regionálních zařízení z důvodu lepší
rentability a tím nižší dosahované ceny za zpracování odpadů, vyšší míry dodržování provozní a
technologické kázně a efektivnější možnosti kontroly.
i) Nepodporovat výstavbu a provoz zařízení umístěných ve zvláště chráněných územích ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, nakládajících s odpadem, který
má původ mimo tato území.

Zásady pro vytváření sítě zařízení pro nakládání s odpady
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) Využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické úrovni podle bodu b).
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 MSK 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.
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 nakládání s odpady.
j) Doporučující stanovisko kraje opírat o soulad s platným plánem odpadového hospodářství kraje
a o podklady prokazující deficit takovýchto zařízení identifikovaný v rámci vyhodnocení plnění cílů
plánu odpadového hospodářství kraje.
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k) Zapracovat postupně požadavky na vytváření sítě zařízení do souboru výstupů územního
plánování jako důležitý podklad pro rozhodování o dalším rozvoji (zejména průmyslových zón).
l) 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.

Zásady pro systému sběru 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.
b) 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 to jest výrobci, dovozci, distributory.
c) Podporovat tříděný sběr bioodpadů.
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.

Zásady pro systémy svozu a přepravy odpadů
a) Je podporováno provozování souboru speciálně vybavených automobilů ke svozu odpadu ze
sběrných nádob všech druhů (včetně pytlového sběru) a kontejnerové nosiče s velkokapacitními
kontejnery s vhodným objemem.
b) Je podporováno budování překládacích stanice v případě potřeby zefektivnění přepravy odpadu
na delší vzdálenosti.

Opatření v rámci vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady:
a) Průběžně vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na regionální úrovni.
b) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH MSK a dostupných informací stanovovat potřebná
zařízení pro nakládání s odpady.
c) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH MSK stanovovat preferovaná a k podpoře
z veřejných zdrojů doporučovaná zařízení pro nakládání s odpady.
d) Zajistit kvalitní datovou základnu o zařízeních k nakládání s odpady.
e) Nepodporovat neopodstatněné provádění terénních úprav a rekultivací. Důsledně posuzovat
důvody provádění konkrétní terénní úpravy či rekultivace a jejich opodstatnění v konkrétní lokalitě.
Zamezit účelovému opakovanému navyšování kapacit a výškových kót terénních úprav a jejich
územního rozsahu.
Komunální odpady
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a) Ve všech obcích s více než 2 000 obyvateli je podporována výstavba sběrných dvorů
U stávajících sběrných dvorů je podporována jejich modernizace, dovybavení nebo rozšíření. Sběrné
dvory budou zejména sloužit pro shromažďování objemných odpadů, odpadů ze zeleně, výrobků
s ukončenou životností a nebezpečných, příp. materiálových (nápojový kartón, kov, textil, PET) složek
komunálních odpadů.
b) Je podporován provoz stávajících dotřiďovacích linek využitelných složek komunálních odpadů,
pokud jejich technologie bude obsahovat třídění, lisování nebo drcení odpadů a jejich roční kapacita
bude minimálně 1.000 t odpadů v jedné směně. Výstavba nových dotřiďovacích linek je podporována
jen v těch oblastech, kde tato zařízení dosud chybí.
c) Je podporována výstavba zařízení pro konečné využití a zpracování komunálních odpadů
regionálního významu včetně zařízení pro energetické využití zbytkových komunálních odpadů nebo
paliv z nich vyrobených.
d) Je podporováno budování překládacích stanice v případě potřeby zefektivnění přepravy odpadu
na delší vzdálenosti.
Biologicky rozložitelné odpady
a) Je podporován rozvoj kompostování v obcích, zejména ve vesnické a příměstské zástavbě.
b) Jsou podporovány aktivity vedoucí k uplatnění kompostů vzniklých z biologicky rozložitelných
odpadů například při rekultivaci skládek, důlních děl, bývalých průmyslových zón apod. i aktivity
vedoucí k přímé i nepřímé aplikaci biologicky rozložitelných odpadů na k tomu účelu vhodné
zemědělsky obdělávané půdy.
c) Jsou shromažďovány, vyhodnocovány a zveřejňovány informace o bilanci produkce BRKO a
zpracovatelských kapacit na území kraje.
d) Je podporováno budování a provozování zařízení na materiálové využití (kompostárny) a
energeticko-materiálové využití (bioplynové stanice) biologicky rozložitelných odpadů včetně kalů
z ČOV.
Nebezpečné odpady
a) Je podporováno budování zařízení na regeneraci a materiálové využití nebezpečných odpadů
v případě, že takové zařízení bude z hlediska potřeb kraje účelné.
b) Není podporováno budování nových zařízení pro skládkování a spalování nebezpečných
odpadů (s výjimkou zdravotnických odpadů).
c) Není podporováno budování nových zařízení na zpracování odpadů s PCB.
d) Jsou upřednostňovány termické procesy odstraňování zdravotnických odpadů.
Ostatní odpady a použité výrobky
a) Je podporována recyklace stavebních odpadů.
b) Je podporován rozvoj stávajících zařízení pro úpravu nebo využití minerálních olejů, baterií,
akumulátorů, autovraků, použitých elektrozařízení, případně dalších odpadů, které mají nadregionální
či celostátní význam.
c) Jsou podporovány chráněné dílny zabývající se zpracováním elektrozařízení a elektroodpadů
d) Je podporováno vybudování zařízení pro materiálové nebo energetické využití opotřebovaných
pneumatik.
Skládky, terénní úpravy a rekultivace
a) Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů z veřejných prostředků.
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b) Je podporována přeměna stávajících skládkových areálů na centra komplexního nakládání
s odpady.
c) Pro terénní úpravy a rekultivace jsou používány pouze neznečistěné výkopové zeminy a
hlušiny, upravené stavební a demoliční odpady, respektive další inertní odpady obdobného charakteru
a vlastností a rekultivační výrobky a materiály s příslušnými certifikáty (odpady z teplárenství). Jak tyto
výrobky tak všechny využívané odpady musí svými vlastnostmi splnit požadavky dané předpisy
upravujícími využití odpadu na povrchu terénu (v současnosti je to vyhláška č. 294/2005 Sb.).

Zásady při rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Netýká se krajské úrovně. Samostatná opatření na úrovni kraje nejsou stanovena.

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená (černé
skládky, littering) a zajištění nakládání s odpady, jejichž majitel není znám
anebo zanikl
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,
jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
Opatření:
a) Zapojit veřejnost do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje k udržení
čistoty prostředí a správného nakládání s odpady.
b) Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity spojené
s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená.
c) Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství.
d) Zaměřit kontrolu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na neoprávněné využívání
obecních systémů k nakládání s odpady ze strany právnických osob a podnikajících fyzických osob.
e) Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a podnikající fyzické do obecních systémů
nakládání s odpady.
f) Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity spojené
s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená.
g) Optimálně nastavit systém 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).
h) Zavést na úrovni obcí komunikační kanály, přes které by občané měli možnost hlásit nelegálně
uložené odpady na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných hnízd a
kontejnerů.
i) 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.

Program předcházení vzniku odpadů
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V souladu s požadavkem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech je do
Plánu odpadového hospodářství České republiky začleněn Program předcházení vzniku odpadů.
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 jsou zaměřeny obecně na prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním
prevence u vybraných toků.
Hlavní přínosy Programu předcházení vzniku odpadů 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 a celé České republiky,
rozvoje vědy a výzkumu v oblasti prevence vzniku odpadů.
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) Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku
odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy.
b) 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 předcházení vzniku odpadů.
c) 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.
d) 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). 33
e) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu
následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
f) V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty 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.
g) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování
životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.
h) Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory Programu
předcházení vzniku odpadů.
Dále uvedená opatření vycházejí z návrhu opatření uvedených v příloze IV směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, z analýzy stávajících opatření a z analýzy odpadových
toků. Zároveň zohledňují další strategické dokumenty ČR, jako například Surovinovou politiku České
republiky a Politiku druhotných surovin České republiky. 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.
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Opatření:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování
biologicky rozložitelných odpadů. Řešit problematiku prostřednictvím Programu podpory domácího,
komunitního a obecního kompostování.
e) 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.
f) Podporovat programy 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.
g) Podporovat programy výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku
odpadů z potravin.
h) Podporovat programy 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.
i) Podporovat programy 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.
j) Podporovat realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství
produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku.
k) Posilovat roli prevence vzniku odpadů přímo ve výrobním procesu.

Na území kraje je preferováno následující pořadí při nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů

31

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Opatření pro přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů
minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí
Za prevenci ke snižování množství vznikajících odpadů je dle POH ČR rovněž považováno
opětovné využití výrobků a příprava k němu.
Opatření jsou rovněž uvedena v kapitolách týkajících se jednotlivých skupin odpadů. Opatření na
úrovni kraje lze shrnout následovně:
a) Podporovat rozvoj moderních kvalitních technologií pro zpracování odpadů (BAT).
b) V rámci úřední činnosti, zejména při povolování provozu zařízení k nakládání s odpady
důsledně kontrolovat technické a organizační zabezpečení provozu příslušného zařízení. Stanovovat
podmínky provozu tak, aby vliv provozu zařízení na životní prostředí byl minimální.
c) V rámci kontrolní činnosti důsledně sledovat možné vlivy provozu zařízení na okolní prostředí.
d) Nepovolovat zařízení mající záměr vyrábět výrobky k využití na povrchu terénu z nebezpečných
odpadů.
e) Výstupy ze zařízení na zpracování odpadů, které jsou deklarovány jako výrobky, musejí být jak
v souladu s výrobkovou legislativou, tak jejich využití musí být v souladu s příslušnými předpisy
v oblasti životního prostředí.

Opatření pro snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky
rozložitelných odpadů
Opatření jsou rovněž uvedena v kapitolách týkajících se jednotlivých skupin odpadů. Lze je
shrnout následovně:
a) Podporovat výstavbu a modernizaci systémů odděleného sběru a zařízení pro sběr, třídění a
úpravu odpadů.
b) Podporovat výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využívání odpadů, zejména
zařízení koncová, jejichž výstupem je výrobek k přímému využití spotřebiteli.
c) Podporovat zařízení na energetické využívání odpadů.
d) Ve vztahu k biologicky rozložitelným odpadům jsou a budou podporována zařízení k jejich
zpracování s výstupem jak pro využití na půdě tak pro energetiku. Zejména budou podporována
zařízení jejichž výstupem bude produkt v režimu zákona o hnojivech využitelný na zemědělské půdě.
e) Podporovat výstavbu bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů (toto zařízení může odpad
využívat jak energeticky tak materiálově).

Tabulka č. 1: Přehled cílů POH MSK 2016 - 2026
Umístění v
Pořadové
kapitole
Definice cíle
číslo
POH
1.

3.1

2.

3.1

3.

3.1

4.

3.1

5.

3.3.1.1

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"29.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.
Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru,
plastů, skla a kovů.
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Typ cíle
Strategický cíl
Strategický cíl
Strategický cíl
Strategický
Hlavní cíl

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň
přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u materiálů jako
papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností a případně odpady
3.3.1.1
jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům
z domácností.
Postupné hodnoty v určených letech:
(2016 - 46 %, 2018 - 48 %, 2020 - 50 %)
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných
složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů)
3.3.1.1.1
zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s
platnou legislativou.
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (dále jen „BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této
3.3.1.3
složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového
množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995.
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti celkovou úroveň
přípravy k opětovnému použití a recyklaci odpadů a jiných druhů
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály
3.3.1.4
nahrazeny odpadem, nikoliv u nebezpečných stavebních a demoličních
odpadů s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených na
seznamu odpadů pod 17 05 04.
3.3.1.5
Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
3.3.1.5
Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady
3.3.1.5
na lidské zdraví a životní prostředí.
3.3.1.5

Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
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.
V letech 2014 - 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových
odpadů v hodnotách uvedených v tabulce č. 2.
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a
elektronických zařízení (dále jen OEEZ).
Do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru OEEZ na
jednoho občana za kalendářní rok v hodnotě uvedené v tabulce č. 3 (do
31. prosince 2015 > 5,5 kg /obyv. /rok)
V letech 2016 - 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru OEEZ
uvedených v tabulce č. 4.
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a opětovného použití
elektroodpadu.

14.

3.3.1.6.1

15.

3.3.1.6.1

16.

3.3.1.6.2

17.

3.3.1.6.2

18.

3.3.1.6.2

19.

3.3.1.6.2

20.

V letech 2015 - 2018 dosáhnout požadovaných % využití, recyklace a
3.3.1.6.2 opětovného použití z celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu
na sebraných OEEZ viz tabulka č. 5.

21.

3.3.1.6.2

22.

3.3.1.6.3

Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití, recyklace a
opětovného použití na celkové hmotnosti zpracovávaného
elektroodpadu (sebraných OEEZ), viz tabulka č. 6.
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a
akumulátorů.
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Hlavní cíl

Hlavní cíl

Hlavní cíl

Hlavní cíl

Hlavní cíl
Hlavní cíl
Hlavní cíl
Dílčí cíl

Hlavní cíl

Dílčí cíl
Hlavní cíl
Dílčí cíl
Dílčí cíl
Hlavní cíl

Dílčí cíl

Dílčí cíl
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V letech 2015 - 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru
odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz tabulka č.
7.
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních
baterií a akumulátorů.
Dlouhodobě dosahovat požadované recyklační účinnosti procesů
recyklace odpadních baterií a akumulátorů. Minimální recyklační
účinnost pro recyklaci výstupních frakcí recyklačního procesu na
celkové hmotnosti odpadních baterií nebo akumulátorů vstupujících do
recyklačního procesu viz tabulka č. 8.
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou
životností (autovraků).
V roce 2015 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a
opětovné použití při zpracování vozidel s ukončenou životností
(autovraků) viz tabulka č. 9.

Dílčí cíl

23.

3.3.1.6.3

24.

3.3.1.6.3

25.

3.3.1.6.3

26.

3.3.1.6.4

27.

3.3.1.6.4

28.

3.3.1.6.5

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.

Hlavní cíl

29.

3.3.1.6.5

Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz tabulka č. 10.

Dílčí cíl

30.

3.3.1.6.5

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.

Hlavní cíl

31.

3.3.1.6.5

32.

3.3.1.7

33.

3.3.1.8

Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci
a opětovné použití při zpracování odpadních pneumatik viz tabulka č.
11.
Podporovat technologie využívání kalů z čistíren odpadních vod
(ČOV).
Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.

34.

3.3.1.9

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

35.

3.3.2.1

Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem PCB do konce roku 2025
oprávněným osobám, nebo zařízení a odpady s obsahem PCB do této
doby dekontaminovat.

36.

3.3.2.1

37.

3.3.2.2

Odstranit odpady s obsahem PCB v držení oprávněných osob
k nakládání s odpady do konce roku 2028.
Zvýšit povědomí o POPs a jejich účincích na lidské zdraví a životní
prostředí.

38.

3.3.2.2

Kontrolovat výskyt POPs 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.

39.

3.3.2.3

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

40.

3.3.2.4

41.

3.3.3.1

42.

3.3.3.1

43.

3.3.3.2

44.

3.4

Hlavní cíl

Dílčí cíl

Hlavní cíl
Dílčí cíl

Dílčí cíl
Hlavní cíl
Hlavní cíl
Hlavní cíl

Dílčí cíl
Dílčí
Dílčí cíl

Dílčí cíl

Hlavní cíl

Samostatná
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady
opatření na úrovni
s obsahem přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.
kraje nestanovena
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).
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.
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na
materiály za účelem náhrady primárních surovin.
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení
k nakládání s odpady na území MSK.
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Dílčí cíl

Dílčí cíl
Hlavní cíl
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Samostatná
Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a
opatření na úrovni
životní prostředí v České republice.
kraje nestanovena

45.

3.5

46.

3.6

Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

Dílčí cíl

47.

3.6

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

Dílčí cíl

48.

3.7

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

Hlavní cíl

49.

3.7

Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů 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.

Dílčí cíl

50.

3.7

51.

3.7

Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky
předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství
odpadů při výkonu státní správy.
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 (zejména Surovinovou politikou ČR a Politikou
druhotných surovin ČR).

Dílčí cíl

Dílčí cíl

3.7

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.

Dílčí cíl

53.

3.7

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

54.

3.7

V souvislosti s jednotlivými cíli Programu, s cíli jiných programů a politik
životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie zajistit vhodné
legislativní prostředí pro realizaci Programu.

Dílčí cíl

55.

3.7

56.

3.7

52.

57.

3.7

58.

3.7

59.

3.7

60.

3.7

Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky
pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového
cykluVytvořit
(fáze výroby
potravin
včetně jejich
uvádění
na trh a konzumace).
podmínky
ke stabilizaci
produkce
jednotlivých
složek
komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních
veřejné správy a na úrovni občanů.
V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty 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.
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 předcházení vzniku odpadů.
Zvýšit účinnost 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 předcházení
61.
3.7
vzniku odpadů a posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních
cílů a opatření.
Zdroj: Příloha č. 1 POH MSK 2016 - 2026
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Směrná část
Směrná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 – 2026 neobsahuje
návrhy konkrétních záměrů nakládání s odpady. Řeší pouze varianty budoucího nakládání s ohledem
na cíle POH ČR, POH kraje, legislativní rámec odpadového hospodářství, příležitosti a omezení. Celý
POH MSK 2016 - 2026 zachovává obecnou úroveň koncepce.
POH MSK 2016 - 2026 ve směrné části stanovuje kritéria pro další rozhodování při výběru
konkrétních aktivit pro splnění cílů koncepce. V každém rozhodovacím kroku při výběru konkrétních
aktivit je nutné vždy zvážit nejen varianty technické či varianty lokalizace, ale zásadně i varianty
způsobů
nakládání
s odpady. V dalších stupních projektových příprav jednotlivých projektů, respektive aktivit, které budou
realizovány při naplňování tohoto cíle je nutné důsledně postupovat v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Ve směrné části POH MSK 2016 - 2026 jsou specifikovány varianty nakládání se zbytkovými
komunálními odpady (tj. SKO a objemný odpad). Důvody k navržení čtyř variant nakládání se
zbytkovými komunálními odpady jsou následující (cituji ze směrné části POH MSK 2016 – 2026):
S ohledem na zákaz skládkování směsných komunálních odpadů po roce 2024 zůstává stále
velkým problémem kraje budoucí nakládání s tímto odpadovým tokem.
Jelikož dosavadní snahy o radikální odklon od skládkování a zajištění energetického využití
směsného komunálního odpadu (a částečně objemného odpadu) prostřednictví realizace projektu KIC
s výstavbou ZEVO v lokalitě Důl Barbora (Karviná) nevedly k požadovanému výsledku, lze definovat
následující možnosti zajištění budoucího využití energetického potenciálu směsného komunálního
odpadu produkovaného na území Moravskoslezského kraje pro období následujících 10 let:


pokračování v záměru na energetické využívání zbytkových komunálních odpadů (tj. SKO a
cca 70 % objemného odpadu po vytřídění materiálově využitelných složek);



energetické využívání výhřevné frakce formou výroby paliv z komunálních odpadů (nadsítná
frakce ze zařízení MBÚ, výměty z linek pro třídění separovaného sběru).

Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu odpadů pod katalogové číslo odpadu
20 03 01 a pro účely stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově využitelných složek
vč. výrobků s ukončenou životností, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných komunálních
odpadů, které budou dále přednostně využity.
Zatímco první možnost (výstavba ZEVO) řeší komplexně i problematiku zbytkových komunálních
odpadů (tj. SKO a objemný odpad) včetně minimalizace hmotnosti biologicky rozložitelných
komunálních odpadů ukládaných na skládky, druhá možnost (výroba paliva z odpadů) odpovídá
primárně potřebě využití energetického potenciálu komunálních odpadů produkovaných v kraji a
sekundárně řeší problém odklonu hmotnostního toku SKO od skládkování. Na druhou stranu je nutné
připustit, že i provoz zařízení k energetickému využívání odpadů generuje za použití konvenčních
(ověřených) technologií, zejména roštového spalování, zbytkové odpady – popel a škváru, které
dosahují úrovně mezi 24-25 % hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení a které je nezbytné
odstraňovat skládkováním.
V návaznosti na závěry kapitoly 2.5.3 Analytické části, tedy preferenci dvou ze čtyř hlavních směrů
nakládání se zbytkovým KO, energetické využívání a mechanicko-biologická úprava, a vzhledem
k tomu, že v kraji chybí pro realizaci těchto směrů odpadová infrastruktura, byly vypracovány čtyři
hlavní varianty rozvoje sítě pro nakládání se zbytkovým KO:


Realizace projektu ZEVO s kapacitou 192 000 tun/ rok.



ZEVO v kombinaci s několika MBÚ.
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Menší ZEVO na úrovni velkých měst.



MBÚ na úrovni velkých měst.

Jelikož se tato problematika stává předmětem řady protichůdných názorů, jsou ve směrné části
POH jednotlivé varianty posouzeny s využitím komplexní SWOT analýzy s cílem přinést jejich
maximálně objektivní posouzení a připravit relevantní podklad pro získání informací nezbytných pro
vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných
zdrojů.
SWOT analýza a kritéria pro rozhodování o umístění a výběru způsobu nakládání se ZKO jsou
obsahem směrné části POH MSK 2016 – 2026 a sledují především ekonomické a organizační otázky
variant.
Popis jednotlivých variant
Varianta 1: Realizace projektu ZEVO v původní variantě
Tato varianta prakticky znamená pokračování realizace původního záměru Moravskoslezského
kraje v realizaci projektu KIC.
Obrázek č. 1: Schéma - Varianta 1 - Materiálové a finanční toky projektu ZEVO

Poznámka: V rámci dodávek ZKO do zařízení ZEVO je předpokládán vznik překládacích stanic
Zdroj: POH MSK 2016 – 2026, EY

Varianta 2: ZEVO v kombinaci několika MBÚ
Pokračování projektu ZEVO s přehodnocením dosavadních parametrů záměru v kombinaci
s dalšími záměry na nakládání s SKO formou mechanicko-biologické úpravy je další variantou pro
zajištění budoucího využívání zbytkových komunálních odpadů.
Úprava parametrů původního projektu ZEVO se týká v této variantě především:


Plánované kapacity ZEVO.



Aplikované technologie v rámci ZEVO (možnosti jak konvenčních, tak i nových technologií,
jako je plazmové zplyňování či pyrolýza).



Lokality pro umístění budoucího ZEVO.
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Strukturu akcionářů projektu a obcí zapojených do integrovaného systému nakládání s SKO.

Základním smyslem této varianty je s ohledem na stávající rizika, omezení a nejasnosti ohledně
budoucích směrů a technickoekonomických podmínek pro nakládání s SKO, zachovat možnosti pro
rozhodování jak kraje, měst či obcí, tak i soukromých subjektů v regionu o budoucích záměrech v této
oblasti.
Obrázek č. 2: Schéma - Varianta 2 - Materiálové a finanční toky ZEVO (konvenční technologie)
v kombinaci s několika MBÚ

Poznámka: V rámci dodávek SKO do zařízení ZEVO je předpokládán vznik překládacích stanic
Zdroj: POH MSK 2016 – 2026, EY

Varianta 3: Menší ZEVO na úrovni velkých měst (Ostrava, Havířov, Karviná, Opava)
Další možnou variantou budoucího nakládání s SKO na území Moravskoslezského kraje je
výstavba menších ZEVO s kapacitou v rozmezí 50-100 tis. tun/rok. Byť je tato varianta nejméně
pravděpodobná s ohledem na možnosti realizace dané především legislativními a ekonomickými
podmínkami, při komplexní analýze by neměla být opomenuta.
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Obrázek č. 3: Varianta 3 - Schéma - Materiálové a finanční toky varianty menších ZEVO na úrovni
velkých měst

Poznámka: V rámci dodávek SKO do zařízení ZEVO je předpokládán vznik překládacích stanic
Zdroj: POH MSK 2016 – 2026, EY

Varianta 4: Několik MBÚ na úrovni velkých měst
Poslední posuzovanou variantou je varianta několika zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu
SKO na úrovni velkých měst. Tento scénář rozvoje sítě předpokládá absenci ZEVO pro využívání
SKO. Kapacity budoucích zařízení MBÚ by tak od roku 2024 pokryly většinu produkce SKO
z Moravskoslezského kraje.
Obrázek č. 4: Schéma - Varianta 4 - Materiálové a finanční toky varianty několika MBÚ na úrovni
velkých měst

Poznámka: V rámci dodávek SKO do zařízení ZEVO je předpokládán vznik překládacích stanic
Zdroj: POH MSK 2016 – 2026, EY
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S ohledem na řadu otazníků a rizik spojených s rozvojem sítě zařízení na využívání SKO,
chybějící ekonomické zdroje (investiční či provozní podpora), nejistoty legislativního a judikaturního
prostředí se Moravskoslezský kraj s výhledem k roku 2024 přiklání k variantě č. 2, neboli ZEVO
v kombinaci s několika zařízeními MBÚ na úrovni velkých měst.

1.4

VZTAH KONCEPCE K JINÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTŮM

Existuje celá řada právních předpisů a norem vztahujících se na oblast odpadového hospodářství
a dále celá řada související předpisů a norem, vztahujících se k problematice plánování a
managementu v oblasti odpadového hospodářství (uváděné jsou nejdůležitější stávající platné
předpisy ve znění pozdějších legislativních úprav – v platném znění, které legislativně definují systém
v oblasti nakládání s odpady). Rovněž tak existuje celá řada koncepcí s vazbou na oblast nakládání
s odpady.

Zákony a prováděcí předpisy
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů;
- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech);
- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon);
- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci);
- zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů;
- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona;
- zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění zákona č. 307/1999 Sb.;
- zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 77/2006 Sb.) a
vyhláška č. 148/2007 Sb.;
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů;
- zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů;
- zákon č. 299/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů;
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění;
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění;
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění;
- nařízení vlády č. 197/ 2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky;
- nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních;
- vyhláška 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích;
- vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov;
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- 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);
- vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě;
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
- vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o
bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a
elektroodpady);
- vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o
změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady);
- vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných
autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru
a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o
podrobnostech nakládání s autovraky);
- vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů;
- vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této
evidence;
- vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých
výrobků;
- vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů;
- vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí;
- vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi;
- vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe; vyhláška č. 428/2009 Sb., o
provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem;
- vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem
včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání
s těžebním odpadem;
- vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení,
rozsah a způsob jejího vyplnění, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se
spotřebou energie.

Vazba na koncepční materiály
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje může mít vztah ke koncepčním a
strategickým dokumentům přijatým na úrovni EÚ, České republiky (národní strategie) a přijatým na
úrovni Moravskoslezského kraje (krajské strategie). Vztah k těmto dokumentům je vyhodnocen
v kap. 5

Evropské a národní strategie
- Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,
- Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje,
- 6. environmentální akční plán Evropské unie,
- 7. akční program pro životní prostředí Evropské unie,
- Plán odpadového hospodářství ČR,
- Strategický rámec udržitelného rozvoje,
- Národní program reforem pro rok 2014,
- Státní politika životního prostředí 2012 - 2020,
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- Surovinová politika České republiky,
- Politika druhotných surovin ČR,
- Státní energetická koncepce,
- Operační program životního prostředí 2014 – 2020,
- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2020,
- Zdraví 2020, národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí,
- Zdraví pro všechny ve 21.století,
- Program předcházení vzniku odpadů,
- Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR,
- Národní program snižování emisí České republiky,
- Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky,
- Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR,

Krajské strategie
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje,
- Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje
- Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje 2010
- Krajský integrovaný program zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, Aktualizace
2012
- Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
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2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ
PROVEDENÍ KONCEPCE
2.1

VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Moravskoslezský kraj se nachází ve východní části České republiky a vznikl 1. 1. 2001 spolu
2
s dalšími 13 kraji na základě nově přijaté legislativy. Rozloha MSK činí 5 427 km a žije v něm 1 221
832 obyvatel (k 31. 12. 2013). V západní části MSK se nachází pohoří Hrubý Jeseník, na východě
pohoří Moravskoslezské Beskydy.
MSK se skládá z území 22 obcí s rozšířenou působností. Největším a zároveň krajským městem
je Ostrava s počtem obyvatel 293 313 (k 1. 1. 2015). Dalšími významnými sídly jsou Havířov, Opava,
Karviná, Frýdek-Místek a Třinec.
Na západě sousedí s Olomouckým krajem, na jihu poté se Zlínským krajem. Východní hranici sdílí
s Žilinským krajem, který je součástí Slovenské republiky a na západě sousedí se Slezským a
Opolským vojvodstvím, která jsou součástí Polska. Životní prostředí v MSK je dlouhodobě ovlivněno
průmyslovou a těžební aktivitou. Podíl zemědělské a nezemědělské půdy je v rámci kraje rozdělen
přibližně na dvě stejné poloviny (2013).

2.2

VÝČET

DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT

KONCEPCÍ OVLIVNĚNY

V MSK se k 1. 1. 2014 nacházelo celkem 5 statutárních měst (Ostrava, Opava, Frýdek-Místek,
Havířov, Karviná), 42 měst, 3 městyse a celkově 300 obcí. V rámci ČR jde o poměrně nízký počet
obcí.
Sídelní město kraje je Ostrava
Tabulka č. 2: Správní obvody obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji
ORP

Vymezení správního obvodu územím obcí

Bílovec

Albrechtičky, Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Kujavy, Pustějov, Slatina, Studénka,
Těškovice, Tísek, Velké Albrechtice
Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald
Andělská Hora, Bílčice, Bruntál, Dětřichov nad Bystřicí, Dlouhá Stráň, Dvorce, Horní Benešov,
Horní Životice, Karlova Studánka, Karlovice, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,
Ludvíkov, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Nové Heřminovy,
Oborná, Razová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Staré Heřminovy, Staré Město, Světlá Hora,
Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Václavov u Bruntálu, Valšov, Vrbno pod Pradědem
Český Těšín, Chotěbuz
Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice
Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice,
Frýdek - Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná,
Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna,
Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice,
Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice
Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno,
Pstruží, Staré Hamry
Albrechtice, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko
Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice,
Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada
Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u

Bohumín
Bruntál

Český Těšín
Frenštát p. R.
Frýdek
Místek

Frýdlant
Ostravicí
Havířov
Hlučín
Jablunkov

nad
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Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek
Karviná
Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava
Kopřivnice
Kateřinice, Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Štramberk, Trnávka, Závišice,
Ženklava
Kravaře
Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Štěpánkovice, Sudice, Třebom
Krnov
Bohušov, Brantice, Býkov - Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice,
Hošťálkovy, Janov, Jindřichov, Krasov, Krnov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha,
Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná, Úvalno Vysoká, Zátor
Nový Jičín
Bartošovice, Bernartice n. Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou,
Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u
Nového Jičína, Životice u Nového Jičína
Odry
Fulnek, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry,
Spálov, Vražné, Vrchy
Opava
Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice, Budišovice, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice,
Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chvalíkovice,
Jakartovice, Jezdkovice, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Mladecko, Mokré
Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Pustá Polom, Raduň, Skřipov,
Slavkov, Služovice, Sosnová, Stěbořice, Štáblovice, Štítina, Těškovice, Uhlířov, Velké Heraltice,
Velké Hoštice, Vršovice
Orlová
Doubrava, Orlová, Petřvald
Ostrava
Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará ves nad Ondřejnicí,
Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice
Rýmařov
Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,
Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov, Velká Štáhle
Třinec
Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec,
Vělopolí, Vendryně
Vítkov
Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice,
Radkov, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice, Vítkov
Zdroj: Portál MSK
Obrázek č. 5: Přehled okresů a obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji

Zdroj: ČSÚ
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2.3

ZÁKLADNÍ

CHARAKTERISTIKA

DOTČENÉHO

ÚZEMÍ

A

JEHO

ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU

Moravskoslezský kraj je v rámci Střední Evropy výhodně situován, sdílí hranice s Polskem a
Slovenskem a nachází se na spojnici mezi jižní a severovýchodní částí Evropy. Tento fakt je podpořen
i neustálou stavbou dálnice D1 a jejím napojením na polské silniční cesty. Na druhou stranu, některé
části regionu jsou špatně dostupné kvůli nedostačující infrastrukturní síti (železniční a silniční). To se
netýká pouze samot, ale i některých obcí. Dalším faktorem je technická vybavenost, která je ve
městech a přilehlých obcích na dobré úrovni. Na kanalizaci bylo v kraji v roce 2012 napojeno 82,3 %
obyvatel. To odpovídá celostátním hodnotám. Pitnou vodou je zásobována drtivá většina obyvatel
kraje, v roce 2005 tato hodnota činila 93,6 %. Ve stejném roce bylo na ČOV napojeno 65 % obyvatel.
Oblasti, které jsou v tomto ohledu problémové, jsou oblasti periferní, ve špatně dostupných částech
MSK.
MSK je poměrně heterogenní z více hledisek. Na území kraje se nachází velký počet přírodních a
kulturních památek, přírodních chráněných oblastí a přírodních léčivých pramenů, které mají potenciál
pro rozvoj cestovního ruchu. Na druhou stranu je v MSK mnoho území s ekologickou zátěží.
Na to navazuje plocha obdělávané půdy, kde zemědělská půda tvoří přibližně polovinu rozlohy
kraje. Jsou zde i oblasti vhodné pro intenzivní obdělávání – především v okolí Opavy, Nového Jičína a
na Bruntálsku.
V MSK se nachází pět vysokých škol. Ve srovnání s ostatními kraji je Moravskoslezský kraj
v tomto ohledu dobře vybaven. Výhodou je také malá geografická vzdálenost mezi školami a tím
vytvořený prostor pro budování akademického clusteru.
MSK má spíše městský charakter. V roce 2013 žilo ve městech 75 % obyvatel kraje. To je více
než celostátní hodnoty. Tento fakt je dán sídelní strukturou. Vzdálenosti mezi městy, především
v okolí Ostravy, jsou malé a města jsou často propojená, naopak některé periferní oblasti MSK jsou
velmi řídce obydlené.
V Moravskoslezském kraji žil k 31. 12. 2013 třetí nejvyšší počet obyvatel mezi kraji, přesněji
1 221 832 obyvatel. Z tohoto počtu přibližně 62 % obyvatel žilo ve městech s více než 10 000
obyvateli. Hustota zalidnění činila 225,1 obyvatel na km2 v roce 2013. To jej řadilo na druhé místo za
Prahu. Jádrovou část kraje tvoří ostravská aglomerace.
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Obrázek č. 6: Hustota osídlení v rámci Moravskoslezského kraje

Tabulka č. 3: Hustota osídlení v SO ORP Moravskoslezského kraje
Počet
Hustota
Plocha
Název SO ORP
obyvatel
zalidnění
(km2)
(2011)
(2001)
Bílovec
162,35
25 940
159,48
Bohumín
48,05
29 788
624,32
Bruntál
629,41
38 695
62,93
Český Těšín
44,42
26 621
617,19
Frenštát pod Radhoštěm
98,62
19 132
190,41
Frýdek-Místek
480,43
110 128
225,88
Frýdlant nad Ostravicí
317,4
23 361
69,39
Havířov
88,2
97 217
1 131,84
Hlučín
165,35
40 177
240,65
Jablunkov
175,99
22 542
128,46
Karviná
105,62
72 466
710,97
Kopřivnice
121,38
41 511
344,78
Kravaře
100,58
21 344
206,55
Krnov
574,19
42 271
75,29
Nový Jičín
283,54
50 200
170,98
Odry
224,00
17 443
78,96
Opava
567,05
101 683
181,67
Orlová
69,69
45 683
688,43
Ostrava
331,5
334 502
1 034,33
Rýmařov
332,29
16 536
52,07
Třinec
234,66
55 760
239,54
Vítkov
280,13
13 982
50,96
Moravskoslezský kraj
5 435,02
1 246 982
233,57
Zdroj: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., ČSÚ
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Hustota
zalidnění
(2011)
158,78
619,95
61,48
599,35
193, 98
229,23
73,6
1 102,22
242,98
128,09
686,1
342,28
212,21
73,62
177,05
77,87
179,32
652,99
1 009,05
49,76
237,62
49,91
229,43

Rozdíl v
hustotě
zalid. (%)
0,19
-0,7
-2,31
-2,89
1,88
1,48
6,06
-2,62
0,97
-0,29
-3,5
-0,72
2,74
-2,22
3,55
-1,39
-1,3
-5,15
-2,44
-4,42
-0,8
-2,05
-4,14
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MSK se potýká, stejně jako celá ČR, se stárnoucí populací. V roce 2003 byl průměrný věk
obyvatelstva 38,8 roku. V roce 2013 to bylo již 41,5 roku. Tento trend je možné pozorovat v rámci ČR i
EU. Počet obyvatel kraje dlouhodobě klesá. To je dáno záporným přirozeným přírůstkem obyvatel a
migrací obyvatel, která je v rámci kraje dlouhodobě záporná. Kraj vykazuje nízkou porodnost i
v porovnání s ostatními regiony v ČR – v roce 2013 zaznamenal kraj 2. nejnižší počet narozených na
1 000 obyvatel v ČR.
Tabulka č. 4: Vývoj počtu obyvatel Moravskoslezského kraje
Rok
Počet obyvatel

2.3.1

1970

1980

1991

1998

2002

2013

1 175 311

1 265 542

1 287 821

1 283 911

1 265 912

1 221 832

Ovzduší

Klimatické poměry
Členitost terénu Moravskoslezského kraje je hlavním činitelem stavu klimatických poměrů v kraji.
V hornatějších částech kraje jsou průměrné roční teploty nižší a množství srážek vyšší, v oblastech
nížin je podnebí mírnější.
Mírně teplá podnebná oblast: Patří sem Ostravská pánev a Moravská brána s počtem 40-50
letních dnů (nejvyšší teplota rovna 25°C nebo více), 30-40 ledových dnů (teplota -0,1°C nebo nižší).
Srážkový úhrn zde bývá ve vegetačním období 350-450 mm a 200-300 mm v zimním období. Směrem
do podhůří Jeseníků a Beskyd je množství srážek o 50-100 mm vyšší.
Chladná podnebná oblast: zahrnuje Jeseníky a Beskydy. Počet letních dnů je 10-30, počet
ledových dnů je 40-70. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 500-700 mm, v zimním období pak
mezi 300-500 mm. Lysá hora v Beskydech je navíc nejdeštivějším místem v ČR.
Na základě podobných klimatických podmínek pro růst a vývoj plodin byla Česká republika
rozdělena na tzv. klimatické regiony. Mezi kritéria při rozdělování do těchto regionů bylo zařazeno
např. množství průměrných denních teplot vzduchu, srážky, délka vegetačního období, vláhová jistota,
pravděpodobnost výskytu sucha apod. Podle nich lze rozdělit území dle klimatického regionu na teplé
(T), mírně teplé (MT) a chladné (CH), za písmeny následuje ještě číslo podkategorie. Na území MSK
se nachází kategorie MT (mírně teplé) a CH (chladné). Jejich rozmístění je možné si prohlédnout na
obrázku níže. Čím vyšší je číslo v kódovém označení, tím vyšší teploty (v dané kategorii) lze v oblasti
očekávat.
Rozmístění klimatických regionů v MSK si je možné prohlédnout na obrázku 7.
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Obrázek č. 7: Klimatické regiony Moravskoslezského kraje

2.3.2

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší v MSK je velice nízká, kraj má nejvíce znečištěné ovzduší v celé České republice.
Zdroje škodlivin jsou různorodé, znečištění pramení z přítomnosti průmyslových areálů, vysoké
hustoty dopravy a lokálních topenišť. V poslední době dochází v průmyslu k stále častějšímu zavádění
různých odprašovacích a filtračních zařízení do výroby a tím k následnému zmenšení množství
vypouštěných emisí. Přes všechna opatření je však zatím zlepšování kvality ovzduší pomalé (roční
množství emisí mírně klesá nebo stagnuje).

48

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Obrázek č. 8: Mapa s vymezením oblastí zhoršené kvality ovzduší (OZKO) v MSK

Zdroj: ČHMÚ

Velkým problémem jsou například koncentrace rakovinotvorného benzo[a]pyrenu, který se váže
na polétavý prach (PM10, tzn. pevné částice menší než 10 mikrometrů, nebo na PM2,5) a vyvolávají
řadu zdravotních problémů. Dalšími z kontaminantů jsou oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2), tuhé
znečišťující látky (TZL), oxid uhelnatý (CO), amoniak (NH3) či těkavé organické látky (VOC). Celkovou
emisní bilanci v Moravskoslezském kraji za rok 2013 zobrazuje tabulka č. 5.
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Tabulka č. 5: Celková emisní bilance MSK za rok 2013

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013

Nejvyšší koncentrace škodlivých látek v ovzduší jsou v zimních měsících a při špatných
rozptylových a povětrnostních podmínkách (tzn. inverzní počasí). Český hydrometeorologický ústav
má v kraji širokou základu stanic pozorujících kvalitu ovzduší, díky nimž pak může podrobně sledovat
množství škodlivin v ovzduší. To bývá velice často překročeno, převážně v průmyslových a městských
částech kraje (viz tabulka č. 5). Nejhorší situace z hlediska kvality ovzduší je v aglomeraci Ostrava a
ve městě Karviná.
Emise ze všech stacionárních zdrojů jsou pravidelně kontrolovány a dodržují nejenom legislativou
stanovené limity, ale i zpřísněné emisní limity a emisní stropy. Díky tomu se daří mírně snižovat podíl
velkých průmyslových a energetických zdrojů na celkovém množství emisí. Problém však přetrvává
v oblasti malých a lokálních topenišť, u kterých stále není možné legislativně omezit či regulovat emise
škodlivin z těchto zdrojů, a také zvýšená hustota dopravy.
Tabulka č. 6: Stanice s nejvyššími počty překročení 24h limitu PM 10 v roce 2013 (Kromě lokality
Kladno-Švermov se všechny ostatní nacházejí v MS kraji)
Okres

Počet překročení
hodinového limitu

Max. 24h
koncentrace
[μg.m–3]

36. nejvyšší 24h
koncentrace
[μg.m–3]

Ostrava-Radvanice ZÚ

Ostrava-město

129

217,9

94,0

Ostrava-Zábřeh

Ostrava-město

107

238,7

94,3

Český Těšín

Karviná

98

229,6

86,1

Havířov

Karviná

98

219,5

85,1

Věřňovice

Karviná

96

255,4

100,9

Karviná

Karviná

95

242,3

79,0

Orlová

Karviná

94

239,9

83,9

Ostrava-Přívoz

Ostrava-město

94

231,8

85,3

Ostrava Radvanice OZO

Ostrava-město

87

223,5

87,0

Lokalita
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Ostrava-Fifejdy

Ostrava-město

85

223,4

78,9

Ostrava-Českobratrská

Ostrava-město

83

204,0

80,0

Šunychl

Karviná

81

213,6

82,2

Kladno-Švermov

Kladno

80

162,7

72,3

Frýdek-Místek

Frýdek-Místek

77

219,7

74,6

Ostrava-Mariánské Hory

Ostrava-město

75

208,6

77,5

Zdroj: Statistická ročenka ŽP, 2014
Tabulka č. 7: Vybraní největší znečišťovatelé ovzduší za rok 2013
Kontaminant

Množství [kg]

Lokalita

Třinecké železárny, a.s.

CO

60682826

Třinec

ArcelorMittal Ostrava, a.s.

CO

53556301

Ostrava

Dalkia Česká republika, a.s.

PM10

99682

Ostrava

Elektrárna Dětmarovice, a.s.

PM10

87539

Dětmarovice

Třinecké železárny, a.s.

PM10

519486

Třinec

Organizace

Zdroj: www.arnika.org
Obrázek č. 9: Vývoj množství emisí v MSK v letech 2007-2012

Zdroj: ČHMÚ
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Obrázek č. 10: Vývoj množství emisí v MSK v letech 2007-2012

Zdroj: ČHMÚ

V následujících podkapitolách je uveden rozbor jednotlivých znečišťujících látek.
Tuhé znečišťující látky
Hlavním zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek je provoz motorových vozidel, těžký průmysl,
výroba energií a vytápění domácností. V tabulce č. 8 je uveden vývoj množství emisí za období 2002
– 2013 a pod ní jsou ještě tytéž hodnoty zobrazeny v grafu (obr. č. 11). Pro rok 2013 byly hodnoty
emisí počítány již podle nové metodiky, nicméně rozdíl v hodnotách není natolik velký, aby se nedaly
vzájemně porovnat.
Tabulka č. 8: Množství emisí TZL v MSK v letech 2002 – 2013
Emise TZL v MSK [kt/rok]

Kategorie
zdrojů

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

REZZO 1+2

4,68

5,43

5,3

4,38

4,49

5,05

4,06

2,95

3,19

2,37

2,07

2,10

REZZO 3

1,34

1,21

1,17

1,24

1,18

1,99

2,34

1,5

1,58

1,37

1,59

1,74

REZZO 4

1,99

1,96

1,94

1,98

2,08

2,06

1,97

2,07

2,03

2,35

2,28

2,28

Celkem

8,00

8,59

8,42

7,6

7,76

9,09

8,38

6,52

6,80

6,08

5,94

6,12
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Obrázek č. 11: Emise TZL za období 2002-2013

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013

Z hlediska struktury emisí mají největší vliv doprava (REZZO 4, podíl na celkových emisích TZL
cca 37 %) a průmysl (cca 34 % celkových emisí TZL). Lokální topeniště se pak podílí na celkových
emisích z více jak 19 %, zbytek pak připadá na ostatní nezařazené zdroje. V dlouhodobém trendu se
úspěšně daří mírně snižovat emise z průmyslových a energetických podniků (s výjimkou roku 2013,
kdy oproti roku 2012 množství emisí mírně vzrostlo).
Oxid siřičitý (SO2)
Hlavními zdroji oxidu siřičitého jsou zdroje kategorie REZZO 1, tj. teplárny a elektrárny. Z tabulky
č. 9 níže a z obrázku 12 níže je zřejmé, že kategorie REZZO 1+2 se na struktuře emisí SO 2 projevuje
nejvíce (přes 90 %). Hodnoty pro rok 2013 jsou opět spočteny podle nové metodiky
Tabulka č. 9: Emise oxidu siřičitého za období 2002-2013
Kategorie
zdrojů

Emise SO2 v MSK [kt/rok]
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

REZZO
1+2

27,21

28

27,39

27,9

28,07

28,82

21,51

20,2

20,5

20,35

18,90

18,09

REZZO 3

1,38

1,41

1,45

1,68

1,51

1,52

1,54

1,8

1,81

1,92

1,35

1,57

REZZO 4

0,19

0,2

0,21

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,04

0,08

0,05

0,05

Celkem

28,78

29,61

29,05

29,62

29,62

30,38

23,10

22,04

22,32

22,34

20,30

19,71
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Obrázek č. 12: Emise oxidu siřičitého za období 2002-2013

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013

Nezanedbatelné jsou i emise z malých zdrojů (hlavně lokálních topenišť), které tvoří kolem 8%
z celkového množství emisí.
Oxidy dusíku (NOx)
Mezi zdroje NOx obecně patří hlavně motorová vozidla, dále pak spalovací zdroje a chemické
procesy, které s těmito oxidy pracují. V MSK jsou hlavními zdroji oxidů dusíku průmyslové a
energetické zdroje (kolem 68 % z celkového množství emisí), následovány dopravou (kolem 29 %).
Hodnoty NOx emisí jsou přehledně zobrazeny v tabulce č. 10 a obrázku č. 13.
Tabulka č. 10: Emise NOx za období 2002 – 2013
Kategorie
zdrojů

Emise NOx v MSK [kt/rok]
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

REZZO
1+2

22,23

23,23

23,07

24,02

22,8

23,02

19,92

18,08

20,12

18,64

17,34

17,64

REZZO 3

0,86

0,78

0,78

0,86

0,78

0,75

0,56

0,57

0,64

0,58

0,73

0,75

REZZO 4

9,85

9,74

9,16

9,19

8,45

8,59

8,49

8,23

7,11

8,05

7,57

7,57

Celkem

32,95

33,75

33,00

34,07

32,03

32,35

28,96

26,88

27,87

27,27

25,64

25,96

54

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Obrázek č. 13: Emise NOx za období 2002 – 2013

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013

V tomto případě jsou emise NOx z lokálních zdrojů a topenišť zanedbatelné (kolem 2,9 %). Pro rok
2013 byla k výpočtu opět použita nová metodika.
Amoniak (NH3)
Amoniak se do prostředí dostává při rozkladu lidských a zvířecích biologických odpadů, protože
živočichové vylučují močovinu, která je pak přírodními procesy přeměněna na amoniak. Pro jsou
REZZO 3 se započtenými zemědělskými zdroji z hlediska amoniaku hlavními znečišťovateli, ostatní
antropogenní zdroje se podílí podobným nebo menším dílem. V tabulce č. 11 a obrázku č. 14 byla
opět pro rok 2013 použita nová metodika.
Tabulka č. 11: Emise amoniaku v MSK za období 2002 – 2013
Emise NH3 v MSK [kt/rok]

Kategorie
zdrojů

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

REZZO 1+2

0,98

2,26

2,08

2,06

2,02

1,94

1,75

1,40

0,07

0,12

0,06

0,07

REZZO 3

2,01

1,90

1,69

1,60

1,46

1,51

1,54

2,09

3,77

3,51

3,24

3,24

REZZO 4

0,18

0,20

0,20

0,19

0,20

0,21

0,20

0,20

0,18

0,19

0,17

0,17

Celkem

3,17

4,36

3,97

3,85

3,68

3,67

3,49

3,69

4,03

3,82

3,48

3,49
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Obrázek č. 14: Emise amoniaku v MSK za období 2002 – 2013

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013

Z grafu výše je patrné, že v posledních letech se zdroje REZZO 3 podílejí na celkovém množství
amoniaku až z více než 90 %.
Oxid uhelnatý (CO)
Největšími znečišťovateli vzhledem k emisím CO jsou zdroje REZZO 1+2, jedná se hlavně o
podniky na výrobu surového železa a související provoz koksoven. V tabulce a obrázku níže jsou
uvedeny množství emisí CO z jednotlivých zdrojů. Od roku 2012 jsou emise CO stanovovány podle
nové metodiky, což v tabulce č. 12 a obrázku č. 15 způsobuje velký nárůst emisí v kategorii REZZO 3
v letech 2013 a 2013.
Tabulka č. 12: Emise CO v MSK v období 2002 – 2013
Kategorie
zdrojů

Emise CO v MSK [kt/rok]
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

123,1

136,0

142,4

126,5

132,2

157,7

116,6

105,4

119,4

119,8

114,6

121,8

REZZO 3

6,0

5,5

5,3

5,9

5,3

5,3

5,7

6,0

6,4

6,0

21,5

22,7

REZZO 4

23,6

22,6

19,8

18,4

18,5

19,1

17,1

16,1

12,0

12,7

11,6

11,6

Celkem

152,6

164,0

167,4

150,7

156,0

182,0

139,4

127,5

137,8

138,5

147,7

156,1

REZZO
1+2
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Obrázek č. 15: Emise CO v MSK v období 2002 – 2013

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013

Z grafu výše je vidět, že celkové emise CO nesledují žádný určitý trend, spíše kolísají a střídavě
klesají a stoupají. Největšími znečišťovateli jsou kategorie REZZO 1+2, nicméně ani emise z ostatních
zdrojů nejsou zanedbatelné. U lokálních topenišť (patřící do kategorie REZZO 3) se díky zpřesnění
metodiky zvětšil příspěvek k celkovému množství emisí CO na cca 14,7 %.
Organické látky
Za organické látky nelze vybrat jednu určitou reprezentativní látku, neboť se jedná o širokou škálu
různorodých sloučenin. V tomto dokumentu je proto budeme označovat souhrnným názvem VOC a
budeme tím mít na mysli látky s kódovým označením 1050 – organické látky vyjádřené jako TOC a
1051 – těkavé organické látky (VOC).
Tabulka č. 13: Emise VOC v MSK v období 2002 – 2013
Kategorie
zdrojů

Emise VOC v MSK [kt/rok]
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

REZZO
1+2

3,34

3,49

2,57

2,86

2,88

2,43

2,67

2,48

3,09

2,88

2,83

2,02

REZZO 3

13,18

12,5

12,34

12,06

11,53

11,25

10,86

10,55

10,44

8,94

9,63

9,63

REZZO 4

4,61

4,44

3,90

3,64

4,34

4,43

3,93

3,62

2,82

2,97

2,69

2,69

Celkem

21,1

20,43

18,83

18,56

18,74

18,11

17,47

16,65

16,34

14,79

15,15

14,34

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013
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Obrázek č. 16: Emise VOC v MSK v období 2002 – 2013

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013

Z grafu na obrázku 16 je patrné, že největší podíl na znečištění VOC má kategorie REZZO 3
(kolem 63 % z celkového množství emisí VOC). Vliv průmyslu (REZZO 1+2) a dopravy (REZZO 4) je
pak z hlediska příspěvkům k celkovému znečištění srovnatelný. Také je zde vidět trend postupného
snižování celkového množství emisí VOC.
PAU, PCB, PCDD/F, těžké kovy
Zdroji těchto emisí jsou hlavně průmyslové podniky, převážně na výrobu železa a spalovací zdroje
(PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky, PCB – polychlorované bifenyly, PCDD/F – polychlorované
dibenzodioxiny a dibenzofurany). Přehled emisí viz tabulka č. 14.
Tabulka č. 14: Emise dalších znečišťujících látek za rok 2013 v MSK
Emise vybraných látek za rok 2013 v MSK
Kategori
e zdrojů

PAU

PCB

PCDD/F

Cd

Hg

Pb

As

Cr

Cu

Ni

Se

Zn

[t/rok]

[g/rok
]

[g/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

REZZO
1+2

0,665

133,7

15,97

0,170

0,499

7,467

0,104

0,288

0,439

0,090

0,000

2,700

REZZO 3

1,450

0,561

1,204

0,001

0,013

0,029

0,016

0,003

0,010

0,010

0,005

0,102

2,115

134,2
6

17,174

0,171

0,512

7,496

0,120

0,291

0,449

0,100

0,005

2,802

Celkem

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013

Plnění emisních stropů
O plnění emisních stropů nejlépe vypovídá tabulka č.15.
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Tabulka č. 15: Plnění emisních stropů za rok 2013 v MSK
Emisní strop
[kt]

Emise za 2013

Plnění
emisního
stropu

Podíl na stropu
(%)

Rezerva [kt]

SO2

29,7

19,7

ANO

66,3

-10,0

NOx

33,9

26,0

ANO

76,7

-7,9

VOC

22,7

14,3

ANO

63,0

-8,4

amoniak

6,0

3,49

ANO

58,2

-2,5

Znečišťující
látka

Imisní situace
Z hlediska imisí má MSK v současné době problémy s udržením jak denních, tak ročních limitů pro
překročení povolených hodnot. Problémy jsou hlavně s polétavým prachem PM10 a PM2,5, limity pro
SO2, NO2 a CO jsou překračovány spíše výjimečně nebo vůbec. V mezích normy jsou i hodnoty pro
nikl, kadmium, olovo a arsen. Měření imisí probíhalo v roce 2013 v okrese Frýdek-Místek na 6
lokalitách, v okrese Karviná na 9 lokalitách, v okrese Nový Jičín na 2 lokalitách, v okrese Opava na 2
lokalitách, v okrese Ostrava na 8 lokalitách, v okrese Bruntál měření neprobíhalo.
Imisní situace vzhledem k PM10 a PM2,5 je závislá na několika faktorech, jako jsou roční období,
aktuální produkce emisí, rozptylové podmínky. Variace zjištěných koncentrací můžeme vidět
v obrázcích 17 a 18 (v grafech jsou zobrazeny hodnoty pro PM 10 , pro PM2,5 se jedná o podobný
průběh).
Obrázek č. 17: Imisní koncentrace polétavého prachu v okrese Karviná v roce 2013
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Obrázek č. 18: Imisní koncentrace polétavého prachu v okrese Ostrava-město v roce 2013

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013

V tabulce 16 níže jsou pak uvedeny změny v koncentraci vybraných škodlivin v ovzduší pro roky
2012 a 2013. Z hodnot je patrné, že situace se zlepšila v oblasti znečištění polétavým prachem a
naopak zhoršila v oblasti benzo[a]pyrenu.
Tabulka č. 16: Srovnání kvality ovzduší a zasažené plochy pro roky 2012 a 2013

Zdroj: Kvalita ovzduší a emisní situace na území Moravskoslezského kraje v roce 2013

Z map
oblastí
s překročenými
imisními
limity
dostupnými
na
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html, vyplývá, že na území MSK jsou
překračovány limitní hodnoty BaP, PM10 a PM2,5 viz následující obrázky č 19 – 24
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Obrázek č. 19: Oblasti s překročenými imisními limity v MSK za rok 2013 - BaP (červeně)

Zdroj: ČHMÚ
Obrázek č. 20: Oblasti s překročenými imisními limity v MSK za rok 2013 - PM10 roční (červeně)

Zdroj: ČHMÚ
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Obrázek č. 21: Oblasti s překročenými imisními limity v MSK za rok 2013 - PM2,5 (červeně)

Zdroj: ČHMÚ
Obrázek č. 22: Benzo (a) pyren – roční průměr (pětiletý průměr z let 2009 – 2013)

Zdroj: ČHMÚ (ATEM)
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Obrázek č. 23: Suspendované částice PM 10 – roční průměr (pětiletý průměr z let 2009 – 2013)

Zdroj: ČHMÚ (ATEM)
Obrázek č. 24: Suspendované částice PM 2.5 – roční průměr (pětiletý průměr z let 2009 – 2013)

Zdroj: ČHMÚ (ATEM)
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2.3.3

Voda

Z hydrologického hlediska spadá většina MSK do úmoří Baltského moře, kam jsou povrchové toky
řekou Odrou odváděny. Malá část území (1,6 %) spadá do povodí Moravy a tedy do úmoří Černého
moře. Nejvýznamnějšími řekami je Odra (průměrný průtok 49 m3/s) s jejími přítoky - Ostravicí,
Opavou a Olší. Bohužel je velká část povrchových toků, hlavně těch v centrální (průmyslové) části
kraje, znečištěná (jsou zařazeny do kategorie znečištěných až silně znečištěných vod). Jedná se
převážně o zvýšené bakteriální znečištěné a nadlimitní fyzikální a chemické parametry. Mapu toků a
jejich znečištění je možné shlédnout na obrázku 25
V Moravskoslezském kraji se nachází celkem 8 vodních nádrží, které slouží k zadržování a
využívání těchto vod. Mezi nejvýznamnější patří například vodní nádrže Slezská Harta (plocha nádrže
870 ha), Šance (337 ha), Kružberk (280 ha), Těrlicko (268 ha), Žermanice (248 ha) a další.
Na území dnešního MSK byly v 15. a 16. století vybudovány poměrně rozsáhlé rybniční soustavy,
které se do dnešních dob zachovaly jen z části. Zejména se jedná o soustavy na střední Odře
(Jistebské a Bartošovické rybníky) a částečně i na dolní Odře (Heřmanický rybník, Nový stav), na
dolní Olši (Loucké rybníky) a dolní Opavě (Štěpán). Dalšími vodními nádržemi jsou zaplavené
opuštěné lomy podél Opavy a Odry (původně zde byl těžen štěrkopísek).
Zásobování obyvatel pitnou vodou zajišťuje vodárenský systém Ostravského oblastního
vodovodu, který má dvě samostatné části - Kružberský skupinový vodovod, který zásobuje vodou
obyvatele žijící na levé straně od řeky Odry, a Beskydský skupinový vodovod, který zásobuje vodou
obyvatele na pravé straně řeky Odry. V posledních letech také dochází k modernizaci a výstavbě
nových čističek odpadních vod (ČOV) a budování kanalizací i v menších obcích. Díky investicím do
vodárenské struktury se také podařilo omezit ztráty vody z vodovodních sítí. Celkový podíl čištěných
odpadních vod (bez srážkových) byl v roce 2013 97,6 %.
V kraji jsou vyhlášeny tři území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) – Jeseníky,
Jablunkovsko a Beskydy. Beskydy jsou oblast s nejvyšší koncentrací srážek a zároveň největší
hustotou říční sítě v ČR. Celkem představuje společná výměra těchto tří území 18,1 % z rozlohy kraje.
Z hlediska rizika povodní je třeba rozlišovat povodí Odry na jesenickou a beskydskou část
z důvodu odlišné geologické stavby území a z důvodu odlišných hydrologických a klimatických
poměrům. K zřejmě největším povodním v kraji za poslední dobu došlo v letech 1996 (květen, září) až
1997 (červenec), kdy došlo k historickým povodním, při kterých průtoky v některých tocích
několikanásobně překročily dosavadní známá maxima. Riziku povodní a jeho předcházení se věnuje
dokument Povodňový plán MSK, který je součástí Krizového plánu Moravskoslezského kraje.
V kraji se nachází množství přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. Jedná
se asi o 25 – 30 lokalit s výskytem uhličitanových vod – kyselek. Nejvýznamnější jsou uhličité
minerální vody v Karlově Studánce. Léčivé jodo-bromové vody jsou využívány v lázních v Karviné a
v Klimkovicích – Hýlově. Z Moravskoslezských Beskyd jsou známy málo vydatné vývěry
sirovodíkových vod.
Z hlediska podzemních vod je nutné oblast rozdělit na oblast hydrogeologické pánve a
hydrogeologického masivu. V místech výskytu krystalinických vyvřelých a metamorfovaných hornin
s nízkou mocností zvětralinového pláště nejsou přirozeně vhodné podmínky pro akumulaci
podzemních vod. Pro tu jsou vhodné spíše kvartérní a některé terciérní uloženiny (např.
hydrogeologický rajón kvartér Odry). V průmyslové části kraje je pak kvalita i kvantita podzemních vod
výrazně ovlivněna těžební a průmyslovou činností. V minulosti docházelo k často nekontrolované
kontaminaci podzemních vod velkými podniky a starými ekologickými zátěžemi, proto mají podzemní
vody v současné době nevyhovující kvalitu.
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Tabulka č. 17: Významné vodní toky v MSK
Vodní tok

Plocha
2
(km )

Jičinka
Lomná

povodí

3

Délka toku (km)

Průměrný průtok (m /s)

114

25,8

1,21 (v Šenově u Nového Jičína)

70,6

17,5

1,49 (u ústí)

Lubina

196

37,1

2,36 (u ústí)

Lučina

197,1

37,3

2,39 (u ústí)

Moravice

899,9

109

7,82 (u ústí)

Morávka

149,3

29,6

3,73 (u ústí)

Odra

7217 v ČR

854 (132,3 v ČR)

49 (nad Olší)

Olše

1107

83

13,7 (ve Věřňovicích)

Ondřejnice

99

29,8

1,02 (u ústí)

Opava

2089

112

17,6 (v Děhylově)

Ostravice

827

64

15,5 (u ústí)

Stonávka

118

33,7

1,47 (u ústí)

Obrázek č. 25: Vodní toky v MSK spolu s indexem znečištění toku

Zdroj: ČHMÚ
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Obrázek č. 26: Mapa povodí v MSK

Zdroj: VÚV TGM, v.v.i.
Vysvětlivky:
Povodí 1. řádu
Odra

Dunaj

Povodí 3. řádu
Odra po Opavu

Č.h.p.
2-01-01

Opava po Moravici

2-02-01

Moravice

2-02-02

Opava od Moravice po ústí

2-02-03

Odra od Opavy po Ostravici

2-02-04

Ostravice

2-03-01

Odra od Ostravice po Olši

2-03-02

Olše

2-03-03

Levostranné přítoky Odry od Olše po ústí Osoblahy

2-04-01

Osoblaha

2-04-02

Morava od Třebůvky po Bečvu

4-10-03

Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy

4-11-02

Váh od Varínky včetně Kysuce a Rajčiarky

4-21-06
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Obrázek č. 27: Mapa CHOPAV v MSK

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
Vysvětlivky:
1 – CHOPAV Jeseníky, vyhlášeno NV č. 40/1978 Sb.
2 – CHOPAV Beskydy, vyhlášeno NV č. 40/1978 Sb
3 – CHOPAV Jablunkovsko, vyhlášeno NV č. 10/1979 Sb.

2.3.4

Krajina, půda, lesy

Krajina
Územní Moravskoslezského kraje představuje prostor, ve kterém se setkávají tři orografické
provincie: Česká Vysočina, Západní Karpaty a Středoevropská nížina. V území jsou zastoupeny
všechny typy reliéfu od hornatin přes vysočiny a pahorkatiny až po nížiny. Osou kraje je Oderská
brána jako část čelní Karpatské prohlubně, která prochází středem území jako výrazně protáhlá
sníženina ve směru jihozápad – severovýchod. Dokladem významné výškové členitosti reliéfu
Moravskoslezského kraje je výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem kraje ( Praděd 1492 m
n.m. – soutok Odry a Olše 195 m n.m.).
MSK je v obecném podvědomí považován za převážně průmyslovou oblast a je často ztotožňován
s ostravsko-karvinskou průmyslovou aglomerací. Je to však také kraj s množstvím přírodních a
krajinných hodnot. Významné jsou například lesnaté oblasti Jeseníků a Beskyd, meandrující koryto
Odry nebo výchozy jurských vápenců u Štramberka.
ZÚR MSK vymezují jednak základní oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti) a jednak typy krajin,
resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti ohrožení.
67

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Obrázek č. 28: Oblasti se shodným krajinným typem

Zdroj: ZÚR MSK

Biogeografie
Z hlediska biogeografického členění (Culek) náleží území MSK do těchto bioregionů:
1.54 – Nízkojesenický, 1.55 – Krnovský, 1.70 – Jesenický, 2.2 – Opavský, 2.3a – Ostravský A,
2.3b – Ostravský B, 2.3c – Ostravský C, 2.4 – Pooderský, 3.5 – Podbeskydský a 3.10 - Beskydský
Ochrana přírody a krajiny
Krajinářsky a přírodovědně nejcennější území MSK jsou chráněna prostřednictvím zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím jejich
vyhlášení za zvláště chráněné území nebo přírodní park. V kraji se nachází tři chráněné krajinné
oblasti (CHKO) – CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Poodří, a dalších 162 maloplošná
chráněných území. V kraji se také nachází pět ptačích oblastí a evropsky významných lokalit
(NATURA 2000). Mezi nejvýznamnější chráněné živočichy patří páchník hnědý, modrásek bahenní,
kuňka obecná, čolek velký, vranka obecná či vydra říční. Z rostlin pak vemeník dvoulistý, lýkovec
vonný, oměj vlčí či violka dvoukvětá.
Seznam evropsky významných lokalit v MSK:
Beskydy (120386,5333 ha), Cihelna Kunín (26,883 ha), Čermná – důl Potlachový (0,0243 ha),
Černý důl (0,0398 ha), Červený kámen (249,5555 ha), Děhylovský potok- Štěpán (80,1703 ha ), Dolní
Marklovice (41,2190 ha), Heřmanický rybník (478,9617 ha ), Heřmanovice (18,6922 ha), Horní Odra
(9,4920 ha), Hraniční meandry Odry (115,6136 ha ), Hukvaldy (200,2797 ha ), Jakartovice
(13,7477 ha ), Javorový vrch (83,0551 ha ), Jilešovice – Děhylov (20,7676 ha ), Karlova Studánka
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(24,6851 ha), Karviná – rybníky (14,6032 ha ), Kojetínské vrchy ( 252,7450 ha), Libotín (78.4109 ha),
Mokřad u Rondelu (14,8038 ha), Moravice (273,6727 ha ), Niva Morávky (367,3621 ha), Niva Olše –
Věřnovice (553,9969 ha), Olše (47,6771 ha), Osoblažský výběžek (96,1242 ha), Ostrava – Šilheřovice
(101.4709 ha), Paskov (16,8559 ha ), Pilíky (11,9328 ha), Poodří (5235,0293 ha), Praděd
(6070,7695 ha), Ptačí hora (76,2730 ha), Řeka Ostravice (155,4480 ha), Skalské rašeliniště
(45,5349 ha ), Sovinec (2561,3324 ha), Staré hliniště (4,6782 ha), Staré Oldřůvky (0,0398 ha),
Stonávka – nádrž Halama (4,5856 ha), Suchá Rudná - Zlatý lom (3,3297 ha), Štěrbův rybník a Malý
Bystrý potok (11,9648 ha), Štola Franz – Franz (0,0398 ha ), Štola Jakartovice (0,0399 ha ),
Štramberk (129.3575 ha), Údolí Moravice (129,6264 ha), Václavovice – pískovna (6,8600 ha ),
Zálužná (0,2041 ha).
Obrázek č. 29: Chráněná území MSK

Zdroj: Koncepce rozvoje zemědělství a venkova MSK

Nadřazená síť ÚSES vyšších úrovní, je vymezena v Zásadách územního rozvoje
Moravskoslezského kraje z roku 2010, zahrnuje nadregionální a regionální biocentra a biokoridory.
Celkem je vymezeno 11 nadregionálních biocenter, 27 nadregionálních biokoridorů, 178 regionálních
biocenter a 145 regionálních biokoridorů.
Síť ÚSES pokrývá celé území kraje s hustotou, která odpovídá diferencovaným přírodním
podmínkám pánevních a horských oblastí.
Lokální ÚSES je vymezen (bude vymezen) v územních plánech obcí. Dle Koncepce ochrany
přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (2005) má schválený lokální ÚSES zatím jen menší část
území v rámci územních plánů obcí, zatím jen v několika katastrálních územích jsou již vyřešeny i
vlastnické vztahy.
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Půda
V České republice je poměrně velká rozmanitost stanovištních podmínek, proto se zde mohlo
vyvinout mnoho různých druhů půd. V Moravskoslezském kraji jsou nejvíce zastoupeny tyto druhy:
-

Kambizem – KM (hnědá půda) – patří do skupiny hnědých půd, je nejrozšířenější v ČR, její
kvalita velmi závisí na okolních podmínkách a substrátu.

-

Pseudogleje – PG – patří do skupiny hydromorfních půd, vyskytuje se na rovinách a mírných
úpatích, jedná se o sušší typ půdy.

-

Luvizemě – LM – ze skupiny illimerických půd, jsou spíše mírně kyselé až kyselé, dobře
zásobené živinami a hůře vodou, jsou uléhavé.

-

Fluvizemě – FM (nivní půda) – ze skupiny nivních půd, dobře obdělávatelné s příznivým
vodním režimem.

-

Hnědozemě – HM – ze skupiny illimerických půd, obvykle hluboká, mírně až středně humózní,
kvalitní obilnářská půda s vysokou zemědělskou hodnotou.

-

Podzoly – PZ – podzolový typ půdy, vyvinutý v horském vlhkém a chladném klimatu.

Zemědělská půda pak tvoří více než polovinu území MSK. Nejúrodnější a nejvíce zemědělsky
využívané oblasti se nachází v okresech Opava, Nový Jičín, Bruntál a v Osoblažském výběžku,
pěstuje se zde cukrovka, pšenice, ječmen, kukuřice, olejniny, zelenina a víceleté pícniny.
V posledních letech dochází k poklesu výměry zemědělské půdy (řádově o první stovky hektarů za
rok) a snižuje se také procento jejího zornění, které je v současnosti kolem 32 %. Důvodem je tlak na
využití půdy pro stavbu obchodních a průmyslových komplexů, dopravních a logistických staveb a
bytové výstavby. K záboru zemědělské půdy dochází také kvůli výstavbě nových fotovoltaických
elektráren.
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Obrázek č. 30: Mapa hlavních půdních typů v MSK

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Lesy
V minulosti bylo území dnešního MSK pokryto pralesem tvořeným hlavně buky, jedlemi a duby.
Od 12. století pak docházelo k postupnému osídlování krajiny a díky hornictví se zvyšovala i poptávka
po dřevě (výdřeva v dolech). Proto docházelo k stále většímu odlesňování krajiny. V několika
posledních desetiletích proběhly zásadní pozitivní změny ve společenském vnímání lesů. Důsledkem
toho se výměra lesů postupně zvyšuje, stejně jako podíl listnatých dřevin použitých při obnově
porostů. V lesnictví jsou prosazovány principy trvale udržitelného lesního hospodářství tak, aby lesy
plnily své ekonomické, sociální i environmentální funkce.
Tabulka č. 18: Nejčastější druhy stromů v lesích MSK
Druh stromu

% z celkové rozlohy lesů

Smrk ztepilý

59,96

Buk

12,98

Modřín

4,07

Dub

3,65

Borovice

3,52

Zdroj: Atlas ŽP MSK

Rozloha lesů v MSK je 194 172 ha (k 31.12.2012), což na celkovou plošnou výměru kraje
představuje lesnatost přibližně 35,78 %. To je hodnota oproti celorepublikové hodnotě 32,2 % mírně
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nadprůměrná. V přepočtu na 1 obyvatele připadá 0,15 ha lesa (průměr ČR je 0,25 ha). Lesnatost je
velice nerovnoměrně rozložena – v okresech Bruntál a Frýdek-Místek je 50-60%, naopak na
Ostravsko – Karvinsku je méně než 20 %. Kromě menších lesních celků jsou v kraji dva ucelené lesní
komplexy, a to na severozápadě v Jeseníkách a na jihovýchodě v Beskydech.
Obrázek č. 31: Rozložení lesů v MSK

Zdroj: Koncepce ochrany přírody a krajiny MSK

V území MSK, se vyskytují následující přírodní lesní oblast (PLO)i:
PLO 27 – Hrubý Jeseník – hlavním lesním vegetačním stupněm (LVS) je stupeň smrkobukový (37
%), směrem nahoru se připojuje stupeň bukosmrkový (22 %) a smrkový (12 %), kde horní hranici lesa
tvoří jeřábová smrčina. Na vrcholech hřebenů jsou druhotné hole, které byly místy zalesněny
kosodřevinou. Nižší okraje PLO zaujímá jedlová bučina (27 %), zřídka i dubová bučina.
PLO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku – Převládají živná a humusem obohacená stanoviště se
značným rozsahem LVS (dubobukový až smrkobukový). Dominují svěží jedlové bučiny (20 %), dále
bohaté jedlové bučiny, málo je kyselých jedlových bučin.
PLO 29 – Nízký Jeseník – vůdčí LVS je stupeň dubobukový a jedlobukový s převahou bohatých a
svěžích typů na živných půdách.
PLO 32 – Slezská nížina – v oblasti převažují dubové bučiny (přes 80 %) přesahující i do
exponovaných poloh jako lipové bučiny a jedlodubové bučiny.
PLO 39 – Podbeskydská pahorkatina – výrazně zde převládá LVS dubobukový (73 %) a značně
se uplatňuje živná řada. V současnosti zde dominují jehličnaté porosty s převahou smrku.
PLO 40 – Moravskoslezské Beskydy – PLO se vyznačuje vysokými srážkami. Převládajícími
lesními typy, jsou svěží a bohaté jedlové bučiny (60 %). Mnohem méně jsou zastoupeny kyselé
jedlové bučiny. Horní polohy ovládá LVS smrkobukový, převážně s kyselými a zakrslými soubory.
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Obrázek č. 32: Přírodní lesní oblasti v MSK

Zdroj: UHÚL http://geoportal.uhul.cz/OprlMap/

2.3.5

Odpady

Definice pojmu odpad a povinnosti spojené s nakládáním s ním jsou stanoveny zákonem o
odpadech. Tento zákon je součástí práva veřejného a věnuje se předcházení vzniku odpadů,
nakládání s nimi, tj. jejich shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití
a odstranění, v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
V MSK je produkováno značné množství odpadu (viz tabulky a grafy v této kapitole), přičemž
převažující způsob odstranění je skládkování. Pouze menší část odpadů je v současnosti využívána
materiálově, příp. energeticky. Snahou kraje je, aby došlo ke zlepšení situace z hlediska hierarchie
nakládání s odpady (předcházení, materiálové využití, energetické využití a teprve pak odstranění).
Základním datovým zdrojem, použitým pro účely vypracování analytické části POH MSK 2016 2026 je „Pracovní databáze Informačního systému odpadového hospodářství“ (PDISOH) za období
lez 2009 - 2013. Databáze shromažďuje údaje o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi v
rámci MSK. Tyto údaje jsou ohlašované na základě povinnosti uvedené v § 39 odst. 2 zákona č.
185/2001
Sb.,
o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění (zákon o odpadech).
Vykazovaná data mohou být zatížena chybou, která je způsobena nesprávnou evidencí vzniklých
nebo přijatých odpadů, příp. chybným zařazením odpadu pod katalogové číslo nebo uvedením
způsobu nakládání s odpadem.
Mimo to byla využita databáze souhlasů MSK dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Dále byly
shromážděny veškeré další potřebné údaje.
Pro komplexní analýzu a vyhodnocení stavu odpadového hospodářství byly rovněž využity další
datové zdroje relevantní pro následný proces vyhodnocení (počty obyvatel, atd.) z databází ČSÚ,
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SFŽP, MŽP a dalších volně dostupných zdrojů. Dále jsou použity informace získané např. od
autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., kolektivních systémů ASEKOL, ELEKTROWIN,
RETELA, ECOBAT.
V rámci MSK je z hlediska dosavadního plnění POH nejproblematičtější plnění cílů v oblasti
komunálních odpadů. Produkce tohoto druhu odpadu neklesá, spíše stagnuje a občas i roste
(za posledních několik let se hodnoty produkce odpadu pohybují kolem 680 000 tun, viz obr. 24).
Nejsou plněny podíly BRKO ukládaného na skládky ani cíle pro množství ukládaného komunálního
odpadu na skládky. V oblasti nakládání s komunálními odpady také existují značné rezervy – často
chybí systémy k předcházení vzniku odpadu nebo je recyklována jen jeho malá část.
Obecně největší podíl komunálního odpadu tvoří ostatní nevyužitelné odpady, tj. – tzv. směsný
komunální odpad (SKO). Podíl SKO na celkovém objemu KO se na území MSK u jednotlivých obcí
pohybuje v rozmezí 50-80 %. SKO je sbírán svozovými prostředky a následně je odstraněn na
skládkách bez dalšího využití. Alternativně by mohl být využíván ve spalovnách (výhřevnost SKO se
může pohybovat mezi 7-15 MJ/kg).
Silné postavení průmyslu v kraji je dokládáno i porovnáním množství průmyslového a
komunálního odpadu. Zatímco u všech ostatních krajů jsou množství těchto dvou skupin odpadů
v rovnováze, v MSK množství průmyslového odpadu až trojnásobně převyšuje množství komunálního
odpadu.
Produkce nebezpečného odpadu (NO) je oproti ostatním odpadům výrazně menší. Obvykle se
jedná o množství 215 – 483 tisíc tun/rok, za poslední roky má množství NO klesající trend. Vývoj
množství NO je vykreslen v grafu na obrázku 33.
Tabulka č. 19: Celková produkce odpadů v MSK
Produkce odpadů

2009 [t]

2010 [t]

2011 [t]

2012 [t]

2013 [t]

Nebezpečné odpady

443 146

326 206

482 582

281 567

215 823

Ostatní odpady

4 100 508

4 782 211

4 127 219

4 400 358

4 484 713

Celková produkce

4 543 653

5 108 417

4 609 801

4 681 925

4 700 537

Zdroj: PDISOH

Obrázek č. 33: Celková produkce odpadů

Zdroj: PDISOH
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Tabulka č. 20: Celkové produkce odpadů v MSK dle území ORP obcí
ORP

2009 [t]

2010 [t]

2011 [t]

2012 [t]

2013 [t]

Produkce nebezpečných odpadů
Bílovec

484

510

461

575

1 198

Bohumín

6 634

12 969

12 958

11 990

12 180

Bruntál

1 864

5 663

6 301

3 469

3 684

Český Těšín
Frenštát
pod
Radhoštěm

694

1 515

1 348

1 399

709

371

546

380

442

412

Frýdek-Místek

10 143

7 994

39 411

15 092

15 719

Frýdlant
Ostravicí

729

594

598

638

1 912

Havířov

6 445

1 419

986

957

1 377

Hlučín

2 129

1 412

3 038

1 919

1 910

Jablunkov

1 992

1 784

1 389

368

635

Karviná

3 904

4 268

3 775

4 152

4 322

Kopřivnice

35 028

6 307

8 555

5 650

9 569

Kravaře

207

116

144

186

192

Krnov

1 893

1 537

2 580

2 803

2 963

Nový Jičín

1 341

1 753

1 726

3 308

3 142

Odry

383

532

1 340

1 518

1 085

Opava

9 947

17 155

18 288

18 040

15 777

Orlová

1 198

1 162

1 244

24

24 108

Ostrava

251 331

128 338

213 627

114 468

99 861

Rýmařov

1 199

1 379

1 536

1 449

1 464

Třinec

105 124

129 081

162 778

92 931

13 403

Vítkov
Produkce
celkem NO

105

172

118

188

200

443 146

326 206

482 582

281 567

215 823

nad

Produkce ostatních odpadů
Bílovec

22 122

31 120

47 971

59 402

38 657

Bohumín

166 612

279 438

208 754

195 471

200 805

Bruntál

40 978

46 905

47 740

46 399

45 920

Český Těšín

27 622

54 531

32 383

35 622

33 119

24 419

37 793

63 401

38 957

36 930

225 923

298 114

373 507

313 934

325 374

45 021

63 413

37 280

75 940

62 859

Havířov

60 216

108 363

91 570

109 749

80 250

Hlučín

74 018

38 358

30 817

84 171

105 105

Jablunkov

186 199

130 764

56 327

38 525

64 323

Karviná

242 329

217 415

188 919

208 124

173 336

Kopřivnice

69 808

76 472

147 698

91 996

104 487

Kravaře

25 049

20 820

16 335

18 456

17 254

Krnov

63 214

65 151

57 638

53 409

67 246

Nový Jičín

66 230

87 323

89 320

153 412

91 699

Odry

15 669

19 721

24 362

32 022

27 009

Opava

219 755

267 826

189 018

305 277

257 084

Frenštát
pod
Radhoštěm
Frýdek-Místek
Frýdlant
Ostravicí

nad
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Orlová

68 817

110 547

80 983

1 831

109 558

Ostrava

2 130 891

2 478 394

1 951 900

2 014 149

2 087 573

Rýmařov

20 107

16 896

11 813

12 289

14 906

Třinec

294 680

308 502

366 523

468 518

517 067

24 344

12 961

42 705

24 152

4 782 211

4 127 219

4 400 358

4 484 713

5 108 417

4 609 801

4 681 925

4 700 537

Vítkov
10 829
Produkce
4 100 508
celkem OO
Celkem
4 543 653
produkce
Zdroj: PDISOH

Obrázek č. 34: Trend produkce odpadů na obyvatele za rok

Zdroj: PDISOH
Tabulka č. 21: Přehled produkce komunálních odpadů
Kategorie odpadu

2009 [t]

2010 [t]

2011 [t]

2012 [t]

2013 [t]

Ostatní odpady

565 500

693 171

669 750

669 154

625 206

Podíl na celkové produkci [%]

12,4

13,6

14,5

14,3

13,3

Nebezpečné odpady

4 864

3 978

3 169

4 167

5 578

Podíl na celkové produkci [%]

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Celkem odpady

570 364

697 149

672 918

673 321

630 784

Zdroj: PDISOH

Z Tabulky č. 21 je zřejmé, že produkce komunálních odpadů klesá od roku 2010, kdy byla nejvyšší
(697 149 t) až na hodnotu 630 874 t v roce 2013, tj. téměř o 70 000 t méně, avšak nedosahuje
nejnižší produkce, která byla v roce 2009 (570 364 t). Zároveň je možné konstatovat, že i když
dochází k mírnému poklesu produkce ostatních komunálních odpadů 625 206 t v roce 2013, přesto
ještě nebylo dosaženo nejnižší produkce roku 2009.
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Obrázek č. 35: Množství komunálního odpadu v letech 2009 – 2013 v MSK

Zdroj: PDISOH

U specifických typů odpadů, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, je někdy obtížné získat
ucelená data. Jedná se hlavně o tyto odpady:


Odpadní oleje – v roce 2011 bylo vyprodukováno 11 923 tun tohoto druhu odpadu, jinak jeho
množství spíše stagnuje okolo hodnot 4 000 t.



Kaly z ČOV – lze je využít jako rekultivační substrát a kompost pro využití v zemědělství,
nakládání s nimi je v MSK poměrně uspokojivé – postupně se snižuje množství kalů
odstraňovaných skládkováním a u většiny dochází ke zvyšování jejich materiálového využití.



Baterie a akumulátory – v MSK dochází u téměř všech baterií a akumulátorů k jejich
materiálovému využití (kolem 99,3 %). Od roku 2010 nedochází k jejich skládkování.



Elektrická a elektronická zařízení – většina elektroodpadu (kolem 95 %) je materiálově
využívána, zbytek je odstraňován spalováním a skládkováním.



Pneumatiky – produkce pneumatik od roku 2011 stagnuje na hodnotách kolem 2500 tun.
V roce 2013 bylo 100% pneumatik materiálově využito, v předchozích letech to bylo také vždy
téměř sto procent.



Autovraky – 100% ní materiálové využití.
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Obrázek č. 36: Množství nebezpečného odpadu v MSK v letech 2009-2013

Zdroj: PDISOH

Způsoby nakládání z odpady
Stávající systém odpadového hospodářství v kraji má své vady, které bude nutné odstranit.
Pomoci k tomu mohou například i následující opatření:


vytvoření integrované strategie nakládání s odpady,



omezování vzniku odpadů,



podpora recyklace, materiálového a energetického využití,



podpora vývoje nových technologií,



omezování skládkování.

Celkově byla analyzována data za roky 2009-2013, získaná výhradně z PDISOH, a ukázalo se,
že celková produkce odpadů stagnuje (nebezpečný odpad klesá a ostatní odpad mírně stoupá).
Cca 10 % odpadů bylo odstraněno skládkováním, nicméně se toto množství v čase snižuje (o 3,7 %
od roku 2009).
Z níže uvedené tabulky č. 22 je patrné, že v MSK převažuje materiálové využití odpadů.
Materiálově bylo ve sledovaném období 2009 – 2013 každoročně využito cca 5 000 000 t odpadů. Z
podílu na celkové produkci odpadů je patrné (více než 100 %), že jsou v MSK využívány i odpady,
které jsou dováženy z jiných krajů.
Dále je od roku 2009 evidentní stálý meziroční pokles skládkovaných odpadů. Oproti 13 %
skládkovaným odpadům v roce 2009 to v roce 2013 bylo již jenom 9,4 %, tj. skládkováním bylo
odstraněno pouze 442 593 tun odpadu. V roce 2000 bylo v MSK odstraněno skládkováním 958 769
tun odpadu a pokles mezi roky 2000 a 2010 činil 45 %. Energeticky bylo využito v roce 2009 celkem
58 230 tun odpadů. Toto množství se do roku 2013 rapidně snížilo, a to na hodnotu 6 197 tun odpadů.
Naopak množství odpadů odstraněných spalováním mírně vzrostlo, a to na 19 209 tun odpadů v roce
2013.
Tabulka č. 22: Základní způsoby nakládání se všemi odpady
Způsob nakládání
Materiálové využití odpadů
Podíl na celkové produkci odpadů [%]

2009 [t]

2010 [t]

2011 [t]

2012 [t]

2013 [t]

4 599 048

5 027 087

5 140 353

4 854 117

4 969 485

101,2

98,4

111,5

103,7

105,7
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Energetické využití odpadů

58 230

23 886

22 884

20 397

6 197

1,3

0,5

0,5

0,4

0,1

17 270

10 627

17 654

17 475

19 209

0,4

0,2

0,4

0,4

0,4

595 534

525 958

538 282

584 645

442 593

13,1

10,3

11,7

12,5

9,4

Podíl na celkové produkci odpadů [%]
Odstranění odpadů spalováním
Podíl na celkové produkci odpadů [%]
Odstranění odpadů skládkováním
Podíl na celkové produkci odpadů [%]
Zdroj: PDISOH

Obrázek č. 37: Základní způsoby nakládání se všemi odpady v MSK

Zdroj: PDISOH
Tabulka č. 23: Síť zařízení dle typu
Síť zařízení (§ 14 odst. 1)

Počet

Kapacita

Kompostárny

30

225 510

Bioplynové stanice

3

122 400

Výroba paliva

3

40 312

Ostatní zpracování odpadu

51

861 199

Stacionární zařízení

15

425 800

Mobilní zařízení

58

548 140

Zpracování autovraků

30

27 499

Zpracování elektroodpadů

20

42 264,32

Rekultivace a terénní úpravy

41

9 639 748

Třídící linky

16

123 000

Biologická dekontaminace, biologické metody mimo kompostování

15

343 900

Zařízení k fyzikální, chemické, fyzikálně-chemické úpravě

15

1 024 792

Stacionární zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů

325

2 962 050

Sběrné dvory

41

152 286

Spalovny

1

21 200

Recyklace
stavebních odpadů
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Skládky

2.3.6

21

3 528 071

Hluk

Ochrana před vnějším hlukem je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
ve znění pozdějších předpisů. Hygienické hlukové limity jsou pak stanoveny nařízením vlády 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru v ekvivalentní hladině akustického
tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví
součtem základní hladiny akustického tlaku ALAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro noční dobu je
vyhodnocena další korekce mínus 10 dB až na výjimku – ochranné pásmo dráhy, kde se odečítá
pouze 5 dB. Hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) pro silniční dopravu pak činí
pro Ldvn 70 dB a pro Ln 60 dB. Podrobnější popis hlukových limitů viz tabulka 24.
Mezi největší hlukové znečišťovatele patří doprava a průmysl. V obrázcích níže (Obr. 38 - 42) je
pro ukázku zpracovaná hluková mapa části Ostravy, mapa s vymezením aglomerace Ostrava,
vymezením kritických míst (z hlediska hluku) a s návrhem „tichých zón“. K překračování těchto limitů
hlukové zátěže dochází převážně v centrální části kraje, kde je největší koncentrace průmyslu a
dopravy, a také podél nejvytíženějších komunikací.
Tabulka č. 24: Hlukové limity různých druhů dopravy

Obrázek č. 38: Geografické vymezení aglomerace Ostrava

Zdroj: Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, duben 2015

80

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Obrázek č. 39: Kritická místa z hlediska hluku v blízkosti integrovaných zařízení v aglomeraci Ostrava

Zdroj: Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, duben 2015
Obrázek č. 40: Návrh „tichých zón“ v aglomeraci Ostrava

Zdroj: Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, duben 2015
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Obrázek č. 41: Vymezení konkrétních kritických úseků komunikací s prioritou řešení I v aglomeraci
Ostrava

Zdroj: Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, duben 2015
Obrázek č. 42: Ukázka hlukové mapy části Ostravy

Zdroj: Zdravotní ústav Ostrava
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Na základě dat získaných při poslední hlukové analýze oblasti byly zjištěny následující informace:


Celodenním obtěžováním hlukem ze všech zdrojů hluku ukazatele L dvn pro den, večer a noc
v rozmezí 55-59 dB je dotčeno 111.500 osob; 60-64 dB – 76.400; 65-69 dB – 55.200; 70-74
dB – 17.100 osob a na úrovni hlukové zátěže nad 75 dB žije 3.600 osob.



Nočním obtěžováním hlukem ze všech zdrojů hluku pro L n v rozmezí 45-49 dB je dotčeno
117.200 osob; 50-54 dB – 78.600; 55-59 dB – 63.400; 60-64 dB – 21.600; 65-69 dB – 3.900 a
na úrovni hlukové zátěže nad 70 dB žádná osoba.



Celodenním obtěžováním hlukem ze železniční dopravy ukazatele L dvn pro den, večer a noc
v rozmezí 55-59 dB je dotčeno 500 osob a nad toto pásmo již není obyvatelstvo dotčeno
vůbec. Nad mezní hodnotou Ldvn nežije žádná osoba.



Nočním obtěžováním hlukem ze železniční dopravy pro Ln v rozmezí 45-49 dB je dotčeno 800
osob; 50-54 dB – 400 a nad toto pásmo již není obyvatelstvo dotčeno vůbec. Nad mezní
hodnotou Ln nežije žádná osoba.



Celodenním obtěžováním hlukem z provozu integrovaných zařízení ukazatele L dvn pro den,
večer a noc není dotčena v hodnocených pásmech žádná osoba a tím pádem není
překročena mezní hodnota pro Ldvn.



Nočním obtěžováním hlukem z provozu průmyslových podniků pro L n v rozmezí 45-49 dB je
dotčeno 200 obyvatel, kteří se tím pádem nacházejí v pásmu nad mezní hodnotou pro Ln.
Je nutno ale upozornit, že dle vyhlášky o hlukovém mapování se hodnotí pro tento indikátor
až pásmo od 45 dB, přičemž mezní hodnota činí 40 dB. Což je jistý rozpor v dikci této právní
normy, neboť se dá očekávat, že nad mezní hodnotou se bude nacházet ještě více obyvatel.



Celodenním obtěžováním hlukem ze silniční dopravy ukazatele Ldvn pro den, večer a noc
v rozmezí 55- 59 dB je dotčeno 111.400 osob; 60-64 dB – 73.300; 65-69 dB – 55.200; 70-74
dB – 17.000 osob a na úrovni hlukové zátěže nad 75 dB žije 3.600 osob. Nad mezní hodnotou
Ldvn žije 20.600 osob.



Nočním obtěžováním hlukem ze silniční dopravy pro Ln v rozmezí 45-49 dB je dotčeno
117.200 osob; 50-54 dB – 78.200; 55-59 dB – 63.300; 60-64 dB – 21.600; 65-69 dB – 3.900;
70-74 dB – 700 osob a na úrovni hlukové zátěže nad 75 dB žádná osoba. Nad mezní
hodnotou Ln žije 26.200 osob.



V pásmu hlukového indikátoru Ldvn pro den, večer a noc v rozmezí 55-59 dB se nachází 7.363
staveb pro bydlení; 60-64 dB – 4.898; 65-69 dB – 2.954; 70-74 dB – 1.080 a na úrovni
hlukové zátěže nad 75 dB – 173 obydlí.



V pásmu hlukového indikátoru Ln v rozmezí 45-49 dB se nachází 8.025 staveb pro bydlení;
50-54 dB – 5.279; 55-59 dB – 3.255; 60-64 dB – 1.371; 65-69 dB – 242; 70-74 dB – 18 a nad
75 dB žádné obydlí.
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Tabulka č. 25: Bilance populace dotčené různými druhy hluku

Zdroj: Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, duben 2015

Při analýze bylo základním kritériem pro výběr kritických míst překročení mezní hodnoty
kteréhokoliv z ukazatelů hluku. Z výsledků se ukázalo, že největším zdrojem hluku v oblasti je silniční
doprava. Nejvíce byl překročen ukazatel L n. Na území aglomerace Ostrava bylo vybráno celkem 108
míst (z toho 13 míst s prioritou řešení I, 13 s prioritou II a 82 s prioritou III), u kterých byly hodnoty
překročení limitů kritické (hranice byla L n=60dB). V okolí těchto míst pak byla vymezena obalová zóna
ve vzdálenosti 100 m od dané komunikace. Hluk z železnic a průmyslových zdrojů v těchto
konkrétních vymezených lokalitách nebyl zásadně významný. Kritická místa byla povětšinou ulice
s vícepodlažní zástavbou v blízkosti komunikace.
Také bylo vymezeno 6 kritických míst, u kterých byl překročen ukazatel L n=40dB z důvodu
přítomnosti integrovaného zařízení v oblasti. Žádné z těchto míst však nemělo prioritu I.
Snaha o odstranění hlukového znečištění v kritických místech bude probíhat za pomoci níže
uvedených protihlukových opatření:


protihlukové clony nebo valy



snížení intenzity dopravy všech vozidel



vyloučení nebo omezení provozu těžkých vozidel



snížení rychlosti + o opravy špatného stavu vozovky nebo tramvajové trati;



náhrada „hlučného“ povrchu vozovky „tišším“



omezení provozu starých a hlučných vozidel



dosažení plynulosti provozu

Přes rozsáhlou prevenci se Krajská hygienická stanice (KHS) každoročně zabývá množstvím
podnětů na hluk v životním prostředí – ročně je v Moravskoslezském kraji šetřeno až 170 podnětů,
z nichž většina je řešitelná na základě jednání s provozovatelem zdroje hluku. Pokud není jednání
účinné, provádí KHS státní zdravotní dozor spojený s měřením a v případě prokázání porušení
zákona zahajuje správní řízení k uložení pokuty. Další možností je udělení časově omezeného
povolení provozování nadlimitního zdroje hluku, kdy je provozovateli dána možnost, aby provedl
nákladná opatření na snížení hluku, kde například příprava a realizace protihlukových stěn vyžaduje
období 3 – 5 let. Například v průběhu roku 2012 bylo vydáno celkem 13 časově omezených povolení
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pro překročení hygienického limitu hluku, z nichž většina se týkala provozu na významných
komunikacích.
Aktuálním problémem období posledních několika let je rostoucí počet instalací tepelných
čerpadel, která jsou využívána jako primární zdroje tepla staveb. Jedná se jak o stavby rodinných
domů, tak i provozovny nebo bytové domy. Tepelná čerpadla typu vzduch-voda, která získávají
tepelnou energii z okolního vzduchu, mohou být v závislosti na konfiguraci a umístění často výrazným
zdrojem hluku působícího nejen na chráněné prostory vlastního objektu, u kterého jsou instalována,
ale i chráněné prostory okolních domů. KHS řeší tuto problematiku ve spolupráci se stavebními úřady
v rámci preventivního dozoru při posuzování projektové dokumentace, kdy je např. v případě
problematického umístění zařízení požadováno další doložení garancí dodržení hlukových limitů
hlukovou studií případně měření hluku ve zkušebním provozu.
Podle celostátního sčítání dopravy za rok 2010 (ŘSD ČR, 2011) byly nejvytíženější komunikace
v MSK tyto:
-

Dálnice D1 v úseku z Ostravy až k hranici kraje s Olomouckým krajem.

-

Rychlostní silnice R56 v úseku Paskov – Frýdek-Místek.

-

Silnice první třídy 48 z Nového Jičína do Frýdku-Místku.

-

Silnice první třídy 67 z Českého Těšína do Karviné.

-

Silnice první třídy 11 z Opavy do Ostravy.

-

Vyšší dopravní vytíženost mají i komunikace v Orlové (474), Karviné (59), Havířova (475),
Opavy (56, 57) a Třince (11).

U těchto komunikací je díky vyšší hustotě dopravy větší zatížení hlukem. Z tohoto důvodu bude
Ministerstvo životního prostředí (na základě Akčního plánu MŽP pro Moravskoslezský kraj)
podporovat výstavbu obchvatů měst a obcí a rychlejší rozšíření mýta i na komunikace nižších tříd tak,
aby nedocházelo k objíždění zpoplatněných úseků dálnic centry měst. Také bude nadále
podporována výsadba izolační zeleně průmyslové výroby a dopravy od obytné zástavby.

2.3.7

Staré ekologické zátěže

podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými
látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické
uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci lze považovat za starou ekologickou zátěž
pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. Kontaminovaná místa jsou
rozmanitého charakteru (skládky odpadů, průmyslové areály atd.).
Hlavním zdrojem informací o starých ekologických zátěžích, resp. Kontaminovaných místech je
databáze Systém evidence kontaminovaných míst.
Staré ekologické zátěže v ČR představují jeden z nejzávažnějších problémů v oblasti životního
prostředí. V e 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 MSK je
patrné z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 43: Kontaminovaná místa v MSK

samos

Zdroj: Zdravotní ústav Ostrava

2.4

PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE

Povinnost zpracování POH pro kraj a vydání závazné části obecně závaznou vyhláškou vyplývá
ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
Závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje nebo její změna je
závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a
koncepční činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství a
podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace kraje v souladu s ust. § 43, odst. 11
zákona o odpadech.
Neprovedení koncepce by bylo porušením zákona a dalších obecně závazných předpisů.
Bez provedení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje lze předpokládat, že
zhoršení situace v rámci odpadového hospodářství, produkce odpadů, nakládání s odpady, třídění
odpadů a možnosti využití odpadů.
Dále lze očekávat:


absence jednoho ze základních článků ochrany životního prostředí;
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absence nástroje pro řídicí, metodickou a informační činnost v oblasti životního prostředí a
územního plánování



absenci vize ochrany životního prostředí jako příležitosti pro přiměřený růst hospodářství a
rozvoj občanské společnosti;



absenci základního nástroje
v Moravskoslezském kraji;



absenci koordinované podpory včetně realizace environmentální výchovy osvěty a vzdělávání
v oblasti odpadového hospodářství;



absenci podpory preventivních nástrojů ochrany přírody a krajiny ve vztahu k odpadovému
hospodářství;



rizika pro zdraví obyvatelstva v důsledku zvyšujícího se znečištění životního prostředí;



absenci důležité informační podpory o problematice odpadů, včetně absence zavedení
problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných programů a
výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního
prostředí;



nízkou podporu nízkoodpadových a inovativních technologií šetřících vstupní suroviny a
materiály;



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



neřešení otázky využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechodu na oběhové
hospodářství;



neefektivní řešení nakládání a materiálového využívání nebezpečných odpadů;



ztíženější řešení odstraňování starých ekologických zátěží;



absence efektivních kroků k využívání a opětovnému použití elektroodpadu;



absence efektivních kroků u problematiky tříděného sběru odpadních pneumatik;



negativní vlivy na úroveň zvyšování množství odpadů;



postupné zvyšování negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (především o
nepřímé vlivy na složky životního prostředí půda, voda, horninové prostředí, ovzduší a klima
méně pak biota) v důsledku zvyšování množství odpadů a neřešené problémy v odpadovém
hospodářství;



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.

pro

organizaci
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3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH,
KTERÉ BY MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ
ZASAŽENY
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje je základní strategický dokument
v oblasti odpadového hospodářství, který stanovuje opatření, zásady a cíle pro veškeré nakládání
s odpady na území Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 a je zpracován pro celé území
Moravskoslezského kraje. POH MSK 2016 - 2026, vychází z Plánu odpadového hospodářství České
republiky (POH ČR) pro období 2015-2024, konkrétně z jeho závazné části, 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 charakteru dokumentace vyplývá, že naplnění cílů a opatření POH MSK 2016 - 2026, může mít
významné vlivy na některé oblasti životního prostředí a to jak v pozitivním tak i negativním smyslu.
Omezení negativních vlivů je možné důsledným dodržováním environmentálních kritérií při výběru
konkrétních projektů záměrů (viz kapitola 11). Za předpokladu dodržování environmentálních kritérií
při výběru konkrétních projektů by nemělo dojít při realizaci POH MSK 2016 - 2026 k významnějším
negativním vlivům na životní prostředí.
Stav složek životního prostředí je popsán v kapitole 2 a byl predikován jeho pravděpodobný vývoj
bez provedení koncepce. Na základě provedeného vyhodnocení zpracovaného v kapitolách 5 a 6 se
nepředpokládá vznik zásadních negativních vlivů ke sledovaným složkám životního prostředí
v důsledku naplňování zásad, cílů a opatření stanovených POH MSK 2016 - 2026. Přesto je nutné
zvážit, že v řešeném území existují citlivé oblasti, v nichž je zapotřebí zvláštní opatrnosti při plánování
konkrétních aktivit navrhovaných pro plnění POH MSK 2016 – 2026 a u těchto aktivit pozorně
vyhodnocovat jejich možné dopady na prostředí. Jedná se o následující oblasti:
Oblasti se zvláště zhoršeným stavem životního prostředí.
Z výše uvedeného popisu stavu složek ŽP vyplývá, že kvalita ovzduší v MSK je velice nízká, kraj
má nejvíce znečištěné ovzduší v celé České republice. Zdroje škodlivin jsou různorodé, znečištění
pramení z přítomnosti průmyslových areálů, vysoké hustoty dopravy a lokálních topenišť. Nejhorší
situace z hlediska kvality ovzduší je v aglomeraci Ostrava a ve městě Karviná. Další značně negativně
ovlivněnou složkou ŽP je akustická situace a to především hlukem z dopravy. To znamená,
že hlukovou zátěží trpí především centra větších měst a okolí významnějších silničních a železničních
tras.
V této souvislosti lze tedy považovat vybrané oblasti (zejména území ostravské aglomerace
zasažené znečištěním ovzduší a centra velkých měst a okolí komunikací s vysokými intenzitami
dopravy zasažené hlukem) za území, v nichž je potřeba věnovat pozornost jak negativním, tak
především případným pozitivním dopadům plynoucím z provádění koncepce.
Oblasti se zvýšenými požadavky na ochranu přírody a krajiny.
Moravskoslezský kraj je územím s vysokým zastoupením ploch průmyslových, je to však také
krajem s množstvím přírodních a krajinných hodnot. Významné jsou například lesnaté oblasti Jeseníků
a Beskyd, meandrující koryto Odry nebo výchozy jurských vápenců u Štramberka. V kraji se nachází
tři chráněné krajinné oblasti (CHKO) – CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Poodří, a dalších
162 maloplošná chráněných území. V kraji se také nachází pět ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit (NATURA 2000).
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Na území Moravskoslezského kraje jsou vyhlášeny tři chráněné oblasti přirozené akumulace vod
2
(CHKO). Jedná se o: CHKO Jeseníky vyhlášené NV č. 40/1978 o výměře 732,55 km , CHKO
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2

Beskydy, vyhlášené NV č. 40/1978 o výměře 1198,84 km a CHKO Jablunkovsko vyhlášené NV č.
2
10/1979 o výměře 147,28 km .
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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 KONCEPCI

Z koncepčních materiálů Moravskoslezského kraje a analýzy stavu životního prostředí v území
Moravskoslezského kraje, vyplývají následující základní problémy životního prostředí v kraji, které
mohou mít vztah k předkládané koncepci:

Odpadové hospodářství:
-

Zatím neujasněná koncepce řešení energetického využívání odpadů

Ovzduší:
-

Překračování imisních limitů pro ochranu zdraví pro suspendované částice PM 10 a
benzo[a]pyren.

-

Rostoucí podíl malých zdrojů znečištění ovzduší, které prozatím nelze právně regulovat.

-

Na území MSK se vypouští asi 30 % republikových emisí CO.

-

Lokálně jsou překračovány limity pro benzen a oxid dusičitý.

-

MSK je jedním ze tří největších producentů SO2 a tuhých znečišťujících látek v ČR.

-

Díky snížené kvalitě ovzduší přetrvává špatná „image“ kraje.

-

Pouze částečná účinnost stávajících opatření pro regulaci emisí z velkých stacionárních
zdrojů (nezajišťuje celoroční kvalitu ovzduší pod imisní limity).

Akustická situace:
-

Překračování stanovených hygienických limitů hluku pro hluk z dopravy v chráněném
venkovním prostoru staveb na území zástavby sídelních útvarů.

Voda:
-

Silné ovlivnění toků v Ostravské pánvi působením průmyslu – obecně negativní vliv na kvalitu,
povodňovou ochranu, odtokové poměry.

-

Nízké a mělké zásoby podzemní vody a jejich kontaminace.

-

Vliv hlubinné těžby uhlí na odtokové poměry.

-

Přirozené dispozice pohoří v kraji zvyšují pravděpodobnost vzniku extrémních srážek.

-

Koncentrace obyvatel do Ostravsko-karvinské aglomerace a následný negativní vliv na
povodňovou ochranu.

-

Zastaralost části kanalizace a vodovodní sítě.
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-

Zvýšený odtok vody z krajiny (malá retenční schopnost).

-

Eutrofizace povrchových vod.

Příroda a krajina:
-

Rostoucí urbanizace a fragmentace krajiny.

-

Místy nedostatečná ochrana krajinného rázu.

-

Nízká průchodnost krajiny v důsledku realizace liniových staveb a scelování zemědělských
pozemků;

-

narušený vodní režim, snížená retenční schopnost krajiny

-

Expanze invazních druhů rostlin.

-

Přítomnost černých skládek a starých ekologických zátěží.

Lesní hospodářství:
-

Špatný zdravotní stav lesů (imisní poškození atd.);

-

Nedostatečné využívání přírodních procesů při lesní obnově;

-

Sílící tlak na využívání lesní biomasy jako obnovitelného zdroje energie a nadměrné odebírání
biomasy z lesů pro energetické účely;

Půda:
-

Výměra zemědělského půdního fondu postupně klesá;

-

Ohrožení půdy vodní a větrnou erozí;

-

Zvyšující se spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin;

-

Poměrně vysoké procento zemědělské půdy je ohroženo utužením a okyselováním
(acidifikací);

-

Existence neobhospodařovaných pozemků s následnou ruderalizací krajiny;

Šetrné využívání přírodních zdrojů:
-

Nárůst zastavěného území spojený se zvyšováním měrné spotřeby na jednotku plochy, vyšší
logistickou náročností;

-

Přetrvávající konzumní způsob života (s vysokou ekologickou stopou);

-

Nezvládnutí účinné komunikace k obyvatelstvu ve vztahu k šetrnému využívání zdrojů;

-

Těžba nerostných surovin;

Environmentální osvěta:
-

Nedostatek financí na podporu environmentálních vzdělávacích projektů.

-

Nízká podpora vedení škol.

-

Současný vzdělávací program časově omezuje kontakt dětí s přírodou.
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-

Nízká úroveň veřejné informovanosti o problematice.

-

Nízká spoluzodpovědnost obyvatel za stav ŽP v důsledku specifické sociální struktury kraje
(původně ryze průmyslové zaměření).

-

Přetrvávající negativní „image“ kraje vede k odlivu obyvatel.

4.2

VYHODNOCENÍ VLIVŮ
MORAVSKOSLEZSKÉHO

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
2016 – 2026 NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ

KONCEPCE
KRAJE

LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI, JEJICH PŘEDMĚTY OCHRANY A CELISTVOST
SOUSTAVY NATURA 2000

V rámci zpracování oznámení koncepce byla vyžádána stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů od orgánů ochrany přírody.
Závěry těchto stanovisek, zda může koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského
kraje mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit, ani na ptačí oblasti jsou uvedeny níže.
Tabulka č. 26: Závěry stanovisek orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů od orgánů ochrany přírody ke koncepci POH MSK 2016 2026
Orgán ochrany přírody
KÚ Moravskoslezského
prostředí a zemědělství

Závěr stanoviska
kraje,

MŽP, odbor výkonu státní správy IX

AOPK ČR, správa CHKO Beskydy

AOPK ČR, správa CHKO Beskydy

AOPK ČR, správa CHKO Poodří

Odbor

životního

Nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětů
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit,
ani na ptačí oblasti.
Lze vyloučit, že tato koncepce může mít samostatně
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry
významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany
nebo na celistvost evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí náležících do územní působnosti
ministerstva.
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality
ani ptačí oblasti
nemůže mít samostatně či ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý
stav předmětů ochrany a celistvost Ptačí oblasti
Jeseníky a evropsky významných lokalit soustavy
Natura 2000 na území CHKO Jeseníky a NPR
Králický Sněžník.
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 2000.
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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
Pro účely posouzení souladu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro
období 2016 – 2026 s relevantními strategickými dokumenty na mezinárodní, komunitární, vnitrostátní
a krajské úrovni byla provedena analýza těchto dokumentů se záměrem nalezení cílů, které mají vztah
ke koncepci a zhodnocení způsobu jejich zapracování do hodnocené koncepce Plánu odpadového
hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026. Vybrané strategické dokumenty
problematiku odpadového hospodářství přímo řeší případně jejich uplatňování (naplňováním,
prosazováním) má k problematice odpadového hospodářství přímý vztah.
Vztah Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026
k jednotlivým cílům uvedeným ve strategických dokumentech je vyjádřen pomocí jednoduché
symboliky, která v tomto případě vyjadřuje, do jaké míry je POH MSK 2016 - 2026 v souladu s těmito
cíly.
+ Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 je v souladu
s cíli daného strategického dokumentu
0 Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 není
relevantním strategickým dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 není v souladu
s cíli daného strategického dokumentu
Plán odpadového hospodářství byl vyhodnocen ve vztahu k těmto koncepcím:
Evropské a národní strategie
- Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,
- Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje,
- 6. environmentální akční plán Evropské unie,
- 7. akční program pro životní prostředí Evropské unie,
- Plán odpadového hospodářství ČR,
- Strategický rámec udržitelného rozvoje,
- Národní program reforem pro rok 2014,
- Státní politika životního prostředí 2012-2020,
- Surovinová politika České republiky,
- Politika druhotných surovin ČR,
- Státní energetická koncepce,
- Operační program životního prostředí 2014 – 2020,
- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2020,
- Zdraví 2020, národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí,*
- Zdraví pro všechny ve 21.století,
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- Program předcházení vzniku odpadů,
- Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR,*
- Národní program snižování emisí České republiky,*
- Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky,*
- Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR,*

Krajské strategie
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje,*
- Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje
- Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje 2010*
- Krajský integrovaný program zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, Aktualizace
2012
- Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek*
Poznámka: Pro strategie označené symbolem * platí: Byla provedena analýza daného
strategického dokumentu. V dokumentu nejsou stanoveny cíle se vztahem k POH MSK 2016 - 2026.
Tabulka č. 27: Vyhodnocení zohlednění cílů ve výše uvedených strategických dokumentech je
uvedeno

Evropské a národní strategie
EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
Komentář
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Udržitelný růst – podporovat
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
konkurenceschopnější a ekologičtější
+
cíle. POH MSK podporuje využití druhotných surovin, čímž
ekonomiku méně náročnou na zdroje
přispívá k omezení čerpání primárních nerostných zdrojů,
zdrojů energie.
Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
Komentář
Kvalitně vypracované politické
koncepce – týkající se klimatických
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
změn, energetiky, dopravy, surovin,
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
zemědělství, rybolovu a biologické
cíle. POH MSK je koncepcí, jejímž cílem je vytvořit
+
rozmanitosti, které zohledňují nutnost
předpoklady k omezení čerpání primárních surovin energie
účinně využívat zdroje a obsahují
a zajistit nakládání s odpady, které bude zajišťovat ochranu
nástroje, jež sledují pokrok v této
složek životního prostředí a lidského zdraví.
oblasti
6. environmentální akční plán Evropské unie
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
Komentář
Přerušit spojení mezi produkcí odpadů
a ekonomickým růstem a významně
snížit v celkovém měřítku objem
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
produkovaných odpadů zlepšením
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
+
preventivních opatření týkajících se
cíle. POH MSK přispívá k omezování vzniku odpadů,
odpadů, účinnějším využíváním
přispívá k účinnějšímu využívání odpadů.
zdrojů a přechodem na udržitelnější
způsoby spotřeby
Snížit množství odpadů určených ke
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
konečnému zneškodnění o zhruba 20
+
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
% od současnosti do r. 2010 a asi o 50
cíle. POH MSK přispívá k omezování vzniku odpadů.
% od současnosti.
Snížit objem produkovaných
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
nebezpečných odpadů o zhruba 20 %
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
+
od nynějška do r. 2010 a asi o 50 % od
cíle.
nynějška do r. 2050 ve vztahu k
POH MSK přispívá k omezování vzniku nebezpečných
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údajům z r. 2000
odpadů
Strategie OECD pro oblast životního prostředí pro první desetiletí 21. století
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
Komentář
Snížení rizik vyplývajících z
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
antropogenních chemických
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
látek v životním prostředí (se zvláštní
+
cíle. POH MSK je v souladu s uvedeným cílem. K jeho
pozorností věnovanou jejich
řešení přispívá např. stanovením zásad a cílů při nakládání
kumulativním a kombinovaným
s nebezpečnými odpady.
účinkům)
Přijetí konkrétních opatření k omezení
expozice nebezpečným chemikáliím a
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
znečištění ovzduší, včetně znečištění
0
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
ovzduší v uzavřených prostorách, u
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
zvláště citlivých skupin obyvatelstva,
jako jsou děti
Zvýšení efektivity využívání energie,
vody a materiálů v rostoucích
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
městských oblastech prostřednictvím
0
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
integrovaného územního a
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
environmentálního plánování
7. Akční program pro životní prostředí Evropské unie
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
Komentář
Snížit celkový dopad na životní
prostředí ve všech hlavních odvětvích
hospodářství Unie, aby byly účinněji
využívány zdroje a zavedeny metody
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
porovnávání a měření. Zároveň by
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
+
měly být zavedeny tržní pobídky a
cíle. POH MSK je zpracován s cílem snížení zátěže složek
pobídky v rámci politik, jež podporují
životního prostředí a zajištění efektivního nakládání
investice
s odpady.
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
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
omezeno na zbytkový (tj.
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
nerecyklovatelný či jinak nevyužitelný)
+
cíle. POH MSK je zpracován s cílem snížení zátěže složek
odpad, s ohledem na odklad uvedený v
životního prostředí a zajistit efektivní nakládání s odpady.
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
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
snížily celkový dopad výroby a
0
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
spotřeby na životní prostředí, zejména
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
v odvětví potravinářství, bydlení a
mobility
Zevšeobecnit uplatňování „nejlepších
dostupných technik“ v souvislosti se
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
směrnicí o průmyslových emisích a
0
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
zvýšit úsilí o podporu zavádění nových
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
inovačních technologií, postupů a
služeb
Podnítit výzkumné a inovační úsilí
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
veřejného a soukromého sektoru
0
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
nezbytné pro vývoj a zavedení
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
inovačních technologií, systémů a
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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
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;
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 acquis v oblasti životního

+

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK ve své závazné části vychází z právních
předpisů Unie o odpadech a přenáší cíle a závazky na
regionální úroveň.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
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prostředí s cílem zlepšit jeho
konzistenci a koherenci
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR aktualizuje koncepci
Strategie udržitelného rozvoje ČR z roku 2004)
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
Komentář
Podporovat udržitelné materiálové
hospodářství
- podpora zvýšení podílu technologií
šetrných
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
k životnímu prostředí (např. nízko
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
odpadových a BAT technologií);
+
cíle. Zásady, cíle a opatření stanovené POH MSK směřují
- podpora výzkumu, vývoje a inovací
ke splnění těchto cílů.
v oblasti environmentálně šetrných a
znalostních technologií s vysokou
přidanou hodnotou a nižšími nároky na
materiálovou spotřebu
Uplatňovat systém minimalizace,
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
separace a následného materiálového
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení cíle. Uplatnění
využití odpadů (snížení spotřeby
+
všech cílů a opatření stanovených POH MSK přispěje
primárních zdrojů podporou výrobků z
k dosažení uvedeného cíle.
recyklovaných materiálů)
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
Podpora vzdělávání a osvěty v oblasti
cíle. POH MSK řeší vzdělávání a osvětu v oblasti udržitelné
+
udržitelné spotřeby a výroby.
spotřeby a výroby v zásadách, cílech a opatřeních Závazné
části a dále v orientačních kritériích uvedených ve Směrné
části u sběrných dvorů (školící střediska prevence).
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Podpořit vzdělávání a rozvoj lidských
0
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
zdrojů
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Podpořit výzkum, vývoj a inovace
0
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
Národní program reforem ČR 2014
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
Komentář
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Předcházení vzniku odpadů a
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení uvedeného cíle.
+
snižování měrné produkce odpadů
Zásady, cíle a opatření stanovené POH MSK směřují k
předcházení vzniku odpadů a snižování produkce odpadů.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Minimalizace nepříznivých účinků
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení uvedeného cíle.
vzniku odpadů a nakládání s nimi na
+
Zásady, cíle a opatření stanovené POH MSK směřují k
lidské zdraví a životní prostředí
minimalizaci nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání
s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Udržitelný rozvoj společnosti a
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení uvedeného cíle.
přiblížení se k evropské „recyklační
+
POH MSK vytváří předpoklady pro zkvalitnění systému
společnosti“.
sběru recyklovatelných odpadů.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení uvedeného cíle.
Maximální využívání odpadů jako
+
Zásady, cíle a opatření stanovené POH MSK směřují k
náhrady primárních zdrojů
zajištění maximálního využívání odpadů jako náhrady
primárních zdrojů.
Státní politika životního prostředí ČR
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
Komentář
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Předcházení vzniku odpadů, zajištění
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení uvedeného cíle.
jejich maximálního využití a omezování
Zásady, cíle a opatření stanovené POH MSK směřují k
jejich negativního vlivu na životní
+
předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního
prostředí. Podpora využívání odpadů
využití a omezování jejich negativního vlivu na životní
jako náhrady přírodních zdrojů.
prostředí. POH MSK podporuje využívání odpadů jako
náhrady přírodních zdrojů.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Snížení podílu skládkování na
+
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení uvedeného cíle.
celkovém odstraňování odpadů.
Zásady, cíle a opatření stanovené POH MSK směřují
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Zvyšování materiálového a
energetického využití komunálních
odpadů a odpadů podobných
komunálním
Surovinová politika České republiky
Vybrané cíle
Vytvářet podmínky pro úspěšnou
realizaci ekonomické diplomacie v
oblasti nerostných surovin

+

Vztah POH MSK
0

Podporovat materiálově úsporné
technologie

0

Další modernizace dobývacích a
úpravárenských technologií

0

Politika druhotných surovin ČR
Vybrané cíle
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
Vybrané cíle

Vztah POH MSK
+

0

k snížení podílu skládkování.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení uvedeného cíle.
Zásady, cíle a opatření stanovené POH MSK směřují k
zvyšování materiálového a energetického využití
komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním.
Komentář
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
Komentář
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 stanovení zásad, cílů a opatření
přispívá k dosažení uvedeného cíle mj. podporou sběru
recyklovatelných odpadů.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

+

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 stanovené zásady, cíle a opatření
přispívají k podpoře využívání druhotných surovin.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

Vztah POH MSK

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.

0

Komentář
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 stanovené zásady, cíle a opatření
přispívají k podpoře zvýšení účinnosti přeměn a účinnosti
energie s využitím BAT pro rekonstruované zdroje
v elektroenergetice a teplárenství.
POH MSK v opatřeních Závazné části uvádí:
A) Podporovat rekonstrukce stávajících
energetických zařízení za účelem spolu-spalování
odpadů.
B) Podporovat přestavby stávajících teplárenských
zařízení na spalování paliv z odpadů nebo
zbytkových komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji – instalace kotlů a
infrastruktury pro skladování.
Pro oba typy výše uvedených záměrů je pak ve Směrné
části uvedeno orientační kritérium minimální energetické
účinnosti 65 %.

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
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Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Zvýšit tepelně-izolační vlastnosti obálek
budov (snížení jednotkové spotřeby
0
energie na vytápění o 30% do roku
2030 oproti roku 2005).
Zvyšovat podíl nízkoenergetických a
pasivních budov v nové výstavbě do
0
roku 2020, poté povolovat výstavbu
pouze v tomto standardu.
Realizovat rekonstrukci veřejných
budov s cílem zlepšit jejich tepelné
0
vlastnosti.
Zavést závazná schémata podpory
zvyšování efektivity a snižování
0
spotřeby v průmyslu.
Operační program životního prostředí 2014 – 2020
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
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.

0

+

+

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
Zvýšit energetické využití odpadů

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
Komentář
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle mj. stanovením zásad, cílů a opatření k podpoře
využívání druhotných surovin.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle mj. stanovením zásad, cílů a opatření k minimalizaci
vzniku odpadů.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK v Závazné části uvádí konkrétní opatření
vedoucí ke splnění tohoto cíle.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK stanovuje cíl „Snižovat měrnou produkci
nebezpečných odpadů“.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. Daný cíl je jedním z cílů POH MSK.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. Daný cíl je jedním z cílů POH MSK.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. Zásady, cíle a opatření stanovené POH MSK podporují
nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické
hodnoty odpadu.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. Zásady, cíle a opatření stanovené POH MSK podporují
přípravu k recyklaci odpadů.

+

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK stanovuje 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“.

+

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
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Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
zejména 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

pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK podporuje energetické využití odpadů.

+

+

Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
Na místní a regionální úrovni zajistit
ochranu a udržitelné využívání půdního
a horninového prostředí, prevenci a
omezování vzniku odpadů a jejich
negativního vlivu na životní prostředí,
+
efektivní a šetrné využívání
obnovitelných zdrojů energie, ochranu
a zlepšení stavu vod a snižování
úrovně znečištění ovzduší a emisí
skleníkových plynů
Zdraví pro všechny v 21. století
Vybrané cíle
Vztah POH MSK

Zdravé a bezpečné životní prostředí

+

Program předcházení vzniku odpadů
Vybrané cíle

Vztah POH MSK

Koordinovaným a jednotným přístupem
vytvořit podmínky k nižší spotřebě
primárních zdrojů a postupnému
snižování produkce odpadů.
Po celou dobu realizace Programu
předcházení vzniku odpadů 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
Zajistit účinné zapojení státní správy na
všech úrovních do problematiky
předcházení vzniku odpadů s cílem
postupného snižování množství
odpadů při výkonu státní správy.

+

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK podporuje energetické využití odpadů, mj.
stanovením opatření „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“.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle, např. stanovením cíle „Odstranit staré zátěže, kde se
nacházejí nebezpečné odpady“ .

Komentář

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. Koncepce POH MSK je založena na snižování
množství odpadů a nakládání s ním způsobem, který je
šetrný ke složkám životního prostředí.

Komentář
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. Naplňování zásad, cílů a opatření stanovených POH
MSK dojde ke snížení zátěže složek životního prostředí,
přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí.
Komentář
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK vytváří předpoklady k nižší spotřebě
primárních zdrojů prostřednictvím stanovení cílů směřujících
k opětovnému využití odpadů a jejich energetickému využití.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.
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Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
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,
zejména Surovinovou politikou ČR
a Politikou druhotných surovin ČR a v
návaznosti na Plán odpadového
hospodářství ČR.
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
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)
V souvislosti s jednotlivými cíli
Programu, s cíli jiných programů a
politik životního prostředí a s
požadavky
orgánů Evropské unie zajistit vhodné
legislativní prostředí pro realizaci
Programu.
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
komunálního odpadu a následnému
snižování na všech úrovních veřejné
správy a na úrovni občanů
V součinnosti s dalšími strategickými
dokumenty 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
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
předcházení
vzniku odpadů ČR.
Zvýšit účinnost prosazování
problematiky předcházení vzniku
odpadů v aktivitách a činnostech

+

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK vytváří předpoklady k nižší spotřebě
primárních zdrojů prostřednictvím stanovení cílů směřujících
k opětovnému využití odpadů a jejich energetickému využití.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

+

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK stanovuje zásady a cíle, jejichž naplňování
přispěje ke stabilizaci produkce jednotlivých složek KO.

+

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK stanovuje zásady a cíle směřující k omezení
produkce nebezpečných odpadů, stavebních odpadů a
demoličních odpadů.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

0

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

+

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK stanovuje zásady a cíle týkající se
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Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
kolektivních systémů a systémů zpětně
odebíraných výrobků
Zajistit realizaci potřebných
analytických podkladů a hodnotících
nástrojů za účelem vyhodnocování
účinnosti Programů předcházení vzniku
odpadů ČR a posouzení dosažených
pokroků dílčích prevenčních
opatření a cílů

předcházení vzniku odpadů.

0

Krajské strategie
Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje
Vybrané cíle
Vztah POH MSK
Navýšení separace využitelných složek
komunálního odpadu (plasty, papír,
sklo, kovy, tetrapack) v kraji

Energetické využívání směsných
komunálních odpadů

Zajištění separace a využívání
biologicky rozložitelných odpadů na
celém území kraje

+

+

+

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 není relevantním strategickým
dokumentem k dosažení uvedeného cíle.

Komentář
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK stanovuje zásady a cíle směřující k navýšení
separace využitelných složek komunálního odpadu.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK stanovuje zásady a cíle směřující k
energetickému využívání směsných komunálních odpadů.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
pro období 2016 – 2026 přispívá k dosažení stanoveného
cíle. POH MSK stanovuje zásady a cíle směřující k zajištění
separace a využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Vyhodnocení souladu POH MSK 2016 - 2026 s POH ČR
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje je zcela v souladu s Plánem
odpadového hospodářství České republiky. POH MSK 2016 - 2026 přebírá z POH ČR cíle relevantní
pro
kraj
(tzn., že kraj může plnění těchto cílů ovlivnit nebo k nim nějak přispět). Tyto cíle byly následně
porovnány s aktuálním stavem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a bylo
posuzováno jejich plnění na základě výpočtu indikátorů POH ČR.
Veškeré relevantní zásady a opatření z POH ČR byly rovněž převzaty do POH kraje (viz Závazná
část POH MSK 2016 - 2026) v souladu s metodickým doporučením Ministerstva životního prostředí
(MŽP).
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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

VYHODNOCENÍ KONCEPCE POH SMK 2016 - 2026

Koncepce, Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 - 2026 je zpracován
podle § 43 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a obsah je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR.
POH MSK 2016 - 2026 obsahuje závaznou část a směrnou část. Členění kapitol závazné části
vychází
z členění kapitol Závazné části POH ČR. Závazná část definuje cíle a cílové hodnoty odpadového
hospodářství Moravskoslezského kraje a opatření pro dosažení těchto cílů.
Strategické cíle POH MSK 2016 - 2026 jsou odvozeny od strategických cílů POH ČR 2015 – 2024.
Z hlediska životního prostředí lze oprávněně předpokládat, že provádění těchto cílů bude mít příznivé
dopady na všechny jeho složky i na veřejné zdraví.
POH MSK 2016 – 2026 je předkládán jako jednovariantní. Pouze ve směrné části se zvažují 4
možné varianty budoucího nakládání se zbytkovými komunálními odpady (SKO a objemným
odpadem). POH MSK 2016 - 2026 ve své směrné části, předkládá SWOT analýzy jednotlivých variant.
Vzhledem k mnoha nejistotám (ekonomickým, legislativním a dalším) a skutečnosti, že konkrétní
technologické řešení přesahuje podrobnosti koncepce, POH MSK 2016 - 2026 preferuje variantu č. 2,
neboli ZEVO v kombinaci s několika zařízeními MBÚ na úrovni velkých měst.
Za uvedených předpokladů lze pak na hodnocení případného synergického působení POH MSK
2016 - 2026 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 MSK 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;
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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.

6.2

ZHODNOCENÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ ZÁSAD A OPATŘENÍ POH MSK 2016 - 2026

Vyhodnocení všech zásad, cílů a opatření a jejich potenciálně možných závažných vlivů na
sledované složky životní prostředí je provedeno tabelární formou.
V následujícím textu je stručně komentován vliv koncepce na životní prostředí a shrnuty
předpokládané vlivy na sledované složky životního prostředí.
Sledovány jsou vlivy na tyto složky životního prostředí:
-

Vlivy na ovzduší.

-

Vlivy na klima.

-

Vlivy na vodu.

-

Vlivy na horninové prostředí.

-

Vlivy na půdu (lesy a zemědělské kultury).

-

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.

-

Vlivy na krajinu.

-

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo.

-

Vlivy na historické a kulturní hodnoty.

Hodnocení vlivů bylo provedeno na úrovni jednotlivých cílů, zásad a opatření Závazné části Plánu
odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 - 2026. Dále byla vyhodnocena i Směrná
část POH MSK 2016 – 2026, ve které jsou specifikovány varianty nakládání se zbytkovými
komunálními odpady.
Významnost vlivů je hodnocena podle následující stupnice (jednotlivé tabulky jsou uvedeny
v příloze tohoto dokumentu):
Hodnota
Termín
Popis
Vylučuje schválení koncepce obsahující takto
-2
Významný negativní vliv
vyhodnocená opatření
Významný rušivý až likvidační vliv.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat
(resp. eliminace by byla možná jen vypuštěním
problémového dílčího opatření).
-1
Mírně negativní vliv
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení koncepce.
Mírný rušivý vliv na posuzovanou složku životního
prostředí.
Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími
opatřeními.
0
Nulový vliv
Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný
prokazatelný vliv.
+1
Mírně pozitivní vliv
Mírný příznivý vliv na posuzovanou složku
životního prostředí.
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+2

Významný pozitivní vliv

?

Vliv nelze hodnotit

Významný příznivý vliv na posuzovanou složku
životního prostředí.
Díky
obecnosti
zadání
koncepce
(nebo
jednotlivých úkolů) není možné hodnotit její vlivy.

Poznámka: V případě, že byly identifikovány potenciálně pozitivní i potenciálně negativní vlivy
dané části koncepce na příslušnou složku životního prostředí je pro hodnocení využita kombinace
výše uvedených klasifikačních označení míry vlivu ( +1/-1).

6.2.1

Strategické cíle POH MSK 2016 – 2026:

Cíl 1: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Cíl 2: Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
Cíl 3: Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Cíl 4: Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů
Ze samé podstaty cíle snižování produkce odpadů vyplývá snížení negativních vlivů spojených
s problematikou hospodaření s odpady. Lze očekávat pozitivní ovlivnění všech složek životního
prostředí a minimalizaci rizika pro zdraví v souvislosti s odpadovým hospodářstvím.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
Snaha po Minimalizaci nepříznivých účinků vzniku odpadů souvisí s celým procesem odpadového
hospodářství. Důsledkem naplňování tohoto cíle bude snížení rizik zdravotních i environmentálních,
z čehož vyplývá jednoznačně kladný vliv na většinu složek životního prostředí.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Tento cíl, bude znamenat zmenšení množství odpadů i se svými pozitivními vlivy, a snížení tlaku
na exploataci přírodních zdrojů. Dá se konstatovat, že naplňování tohoto cíle bude mít pozitivní přímé i
nepřímé vlivy na životní prostředí. Je možné očekávat, určitá rizika spojená s technologicky a
energeticky náročnějšími recyklačními postupy. Tato rizika bude nutné vždy předem zodpovědně
vyhodnotit a zvážit.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
Důsledkem uplatňování tohoto cíle budou úspory primárních zdrojů surovin. Určitým rizikem
naplňování tohoto cíle můžou být nepříznivé vlivy na některé složky životního prostředí, související
s využíváním odpadů jako náhrady primárních zdrojů. Zde bude nutné řešit vhodné ideální vztahy
mezi energetickou náročností, možností vzniku dalších (možná nebezpečnějších) odpadů a úsporou
zdrojů. Významným opatřením v naplňování tohoto cíle bude zavádění oběhového hospodaření.
Pro provádění všech výše uvedených strategických cílů, budou mít velký význam programy
vzdělávání, propagační a informační kampaně a osvěta.

6.2.2

Vyhodnocení vlivů POH MSK 2016 – 2026 na životní prostředí

Obecné zásady a cíle pro nakládání s odpady jsou navrženy v rozsahu, odpovídajícímu časovým
parametrům a požadované podrobnosti koncepce Plán odpadového hospodářství MSK 2016 – 2026.
Vzhledem k předmětu koncepce a výchozích dokumentů lze oprávněně předpokládat, že jejich
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naplňování bude obecně spojeno s omezením negativních vlivů na všechny složky životního prostředí.
Uplatňování zásad směřuje především ke snížení celkového množství produkovaných odpadů a
využití odpadů jako surovin.
Problematika odpadového hospodářství je v rámci POH MSK řešena 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).
Uplatňování zásad, cílů a opatření stanovených POH MSK 2016 - 2026 přispěje významně k
prevenci
a
k omezování vzniku odpadů a k omezení jejich negativního vlivu na životní prostředí. Koncepce také
stanovuje opatření pro další hospodaření s odpady, snižování objemu skládkovaných odpadů a jejich
lepší materiálové a energetické využití.
V důsledku uplatňování POH MSK 2016 - 2026 se dá oprávněně předpokládat, že menší nároky
na skládkování sníží nároky na zábory půd pro skládky, dále se omezí rizika znečištění horninového
prostředí a vod. Dále nebudou dotčena stanoviště rostlin a živočichů, nedojde k zásahům do krajiny,
nebudou produkované emise skládkových plynů. Materiálové využití a také energetické využívaní
odpadů zmenší tlak na exploataci přírodních zdrojů.
Energetické využití odpadů produkuje emise do ovzduší, které však při použití
technologií mohou být srovnatelné s emisemi z použití primárních surovin.

nejlepších

Komunální odpady
Naplňování cílů a zásad POH MSK 2016 - 2026 povede k snížení podílu komunálních odpadů
určených ke skládkování. Tohoto bude dosaženo zvýšením úrovně a efektivnosti třídění těchto
odpadů.
Realizace koncepce povede k celkové nižší zátěži životního prostředí. Lze očekávat snížení tlaku
na využívání primárních zdrojů surovin, snížení objemu skládkovaných odpadů se všemi pozitivními
vlivy na půdy, ovzduší vody, biotu, krajinu i zdraví obyvatel.
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad je v POH MSK 2015 – 2026 chápán jako zbytkový odpad po vytřídění
materiálově využitelných složek vč. výrobků s ukončenou životností, nebezpečných složek a
biologicky rozložitelných komunálních odpadů, které budou dále přednostně využity.
Koncepce předpokládá, že objem tohoto zbytkového odpadu se sníží vytříděním materiálově
využitelných a biologicky rozložitelných složek. Tento vliv primární separace je uveden ve 2 variantách
předpokládaného vývoje produkce komunálních odpadů do roku 2025, který je obsažen v kapitole 2.4
Analytické části.
Na strategické úrovni definování rámce budoucího vývoje nakládání se směsným komunálním
odpadem lze koncepci hodnotit pozitivně.
POH MSK 2016 - 2026 ve směrné části stanovuje kritéria pro další rozhodování při výběru
konkrétních aktivit pro splnění cílů koncepce. V každém rozhodovacím kroku při výběru konkrétních
aktivit je nutné vždy zvážit nejen varianty technické či varianty lokalizace, ale zásadně i varianty
způsobů nakládání s odpady. V dalších stupních projektových příprav jednotlivých projektů, respektive
aktivit, které budou realizovány při naplňování tohoto cíle je nutné důsledně postupovat v souladu se
zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Živnostenské odpady
Cíle nejsou definovány. Navržené zásady a opatření jsou administrativní a organizační
předpoklady pro zlepšení třídění, recyklace a dalších postupů odpadového hospodářství v souladu se
strategickými plány POH.
Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
Koncepce je zaměřena na významné snížení objemu skládkovaných BRO, v poměrně
významném rozsahu upravuje způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Důsledné
uplatňování uvedených zásad, cílů a opatření přispěje k omezení množství odpadů ukládaných na
skládky včetně snížení emisí skleníkových plynů pocházeních ze sládkování odpadu. Rozsah snížení
množství BRKO ukládaného na skládky však nelze v úrovni zpracování SEA vyhodnotit.
Stavební a demoliční odpady
Plán odpadového hospodářství je zaměřen splnění recyklačního cíle evropské rámcové směrnice
o odpadech a přiblížení se „recyklační společnosti“.
Zvýšená míra recyklace stavebních a demoličních odpadů, povede k jejich efektivnímu využívání a
tím i snížení jejich množství, které se bude muset odstraňovat. Dále dojde k snížení spotřeby
kameniva a dalších přírodních zdrojů. Toto v důsledku znamená nižší potřeby těžených surovin a nižší
požadavky na prostor skládek. Předpokládají se pozitivní vlivy především na horninové prostředí,
půdy, biotu, krajinu a vody. Z hlediska ochrany veřejného zdraví a ochrany půd, vod a horninového
prostředí je kladně hodnoceno opatření požadující zamezení využívání neupravených stavebních a
demoličních odpadů, s výjimkou výkopových zemin bez nebezpečných vlastností.
Nebezpečné odpady
Posuzovaná koncepce je zaměřena především na snižování měrné produkce, zvyšování podílu
materiálově využitých nebezpečných odpadů a minimalizaci negativních účinků při nakládání
s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí. Dále se věnuje pozornost odstraňování
starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
Uplatňování zásady týkající se odstraňování starých ekologických zátěží přispěje k omezení
kontaminace půd, vod, horninového prostředí, omezení vstupu nebezpečných látek do životního
prostředí, zvýšení estetických kvalit krajiny a snížení rizika ohrožení lidského zdraví.
Jedná se převážně o zásady s přímým pozitivním vlivem na jednotlivé složky životního prostředí.
Celkově lze konstatovat, že realizace zásad povede k minimalizaci zdravotních rizik a kontaminace
životního prostředí.
Obaly a obalové odpady
Zásadním přístupem koncepce je omezení produkce obalů a obalových odpadů. Jedná se
především o zvýšení recyklace a zvýšení celkového využití obalů a obalových odpadů
Prováděním těchto cílů lze očekávat v prvé řadě nepřímé pozitivní dopady na jednotlivé složky
životního prostředí.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení
Cíle koncepce se zaměřují na dosahování vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických
a elektronických zařízení. POH MSK 2016 - 2026 obsahuje též organizační, administrativní a kontrolní
opatření k dosažení cíle.
Realizace koncepce přispěje k omezení kontaminace složek životního prostředí, ke které dochází
v důsledku nevhodné manipulace s nebezpečnými odpady. Jedná se zejména o kontaminaci půd,
vod, horninového prostředí, vstup nebezpečných látek do potravního řetězce a ohrožení zdraví
obyvatelstva.
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Odpadní baterie a akumulátory
POH MSK 2016 – 2026 se zaměřuje především na zvýšení úrovně tříděného sběru a dosažení
vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů. Navržená opatření
k dosažení cílů jsou stanovena v rámci cílů pro obecné nakládání s odpady.
Lze očekávat spíše nepřímé pozitivní vlivy na životní prostředí. Určitá rizika mohou vyvstávat při
shromažďování, manipulaci a recyklaci akumulátorů a to zejména z hlediska technologie a
zabezpečení těchto aktivit.
Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
Cílem koncepce je dosáhnout vysoké míry využití, při zpracování vozidel s ukončenou životností a
dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování vybraných
vozidel s ukončenou životností.
Provedením koncepce se dá očekávat snížení tlaků na využívání primárních zdrojů surovin a
pozitivní dopady na ŽP, především snížením rizika úniků nebezpečných a ŽP znečišťujících látek.
Odpadní pneumatiky
Cílem je zvýšit úroveň tříděného sběru a dosáhnout vysoké míry využití při zpracování odpadních
pneumatik.
Prováděním cílů lze očekávat nepřímé pozitivní dopady na životní prostředí.
Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Cílem POH MSK je podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod.
Z hlediska provádění podpory technologií využívání kalů z čistíren odpadních vod hrozí riziko
vstupu kontaminovaných kalů do prostředí a možné ohrožení veřejného zdraví a životního prostředí.
Před aplikací kalů je nutná jejich hygienizace. Velmi podstatným kritériem naplňování tohoto cíle bude
důsledná evidence a kontrola vlastností a složení kalů před jejich aplikací. Chybí řešení I návrhy
technologií pro hygienizaci kalů a jejich následné materiálové využití. Jinak hrozí i nadále kontaminace
půdy, podzemních vod a následně ohrožení lidského zdraví a potravního řetězce.
Odpadní oleje
Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí je cílem POH MSK 2016 - 2026 Zvyšovat materiálové a energetické využití
odpadních olejů.
Navržená opatření řeší požadavky k naplnění stanoveného cíle.
Z provádění koncepce lze očekávat nepřímé pozitivní dopady na životní prostředí. Rizikovým
bodem při tomto využívání bude manipulace s oleji, kde hrozí riziko kontaminace životního prostředí.
Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
POH MSK 2016 – 2026 stanoví za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a
nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí, cíl: Minimalizovat negativní účinky při nakládání
s odpady ze zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí.
Prováděním cíle se zaměřuje na minimalizace rizika kontaminace životního prostředí a infekce
odpady ze zdravotnické a veterinární péče. Velmi podstatným kritériem naplňování tohoto cíle bude
stanovení jednotných postupů, provádění a kontrol.
Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů
Koncepce požaduje 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 a dále odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení
oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.
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Realizace POH MSK 2016 – 2026 sníží riziko vstupu nebezpečných látek do ŽP. Lze očekávat
pozitivní dopady na složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Odpady s obsahem persistentních organických znečišťujících látek
Posuzovaná koncepce požaduje zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících
látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí a dále, 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.
Uplatněním koncepce dojde k omezení negativních rizik pro veřejné zdraví a životní prostředí.
Odpady s obsahem azbestu
Cíl koncepce se zaměřuje na minimalizaci možných negativních účinků při nakládání s odpady
s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.
Lze očekávat pozitivní dopady na veřejné zdraví.
Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Samostatná opatření na úrovni kraje nejsou stanovena.
1

Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven

2

POH MSK 2016 – 2026 požaduje snižování 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). A dalším cílem je 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.
Cíle jsou zaměřeny na aktivity, které povedou ke snížení množství skládkovatelných odpadů,
snížení objemu skleníkových plynů. POH MSK 2016 - 2026, však neřeší jejich využití nebo odstranění.
V případě, že bude vyřešen celý cyklus nakládání s VPŽP včetně jejich využití nebo odstranění lze
očekávat nepřímé pozitivní ovlivnění životního prostředí a omezení zdravotních rizik.
Odpady železných a neželezných kovů
POH MSK 2016 – 2026 v zájmu zajištění konkurenceschopného hospodářství a zvyšování
soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích stanovuje cíl: Zpracovávat kovové odpady a
výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin.
Uplatnění koncepce lze očekávat pozitivní dopad na životní prostředí. Taktéž lze očekávat
omezení negativních vlivů vznikajících při získávání a zpracovávání primárních surovin.
Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Cílem je Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady
na území Moravskoslezského kraje.
Naplňováním zásad jsou vytvářeny předpoklady pro omezení negativního ovlivnění složek
životního prostředí.
1

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 Evropského parlamentu a Rady
(ES) (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
2

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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Doplněním sítě zařízení a jejich podpora z veřejných zdrojů v souladu se zásadami bude také
podpořeno nakládání s odpady, které upřednostňuje jejich využití před odstraněním, jež má na složky
životního prostředí větší negativní vliv. Provedení koncepce bude mít pozitivní vliv na znečišťování
životního prostředí v důsledku omezení nelegálních skládek. Dají se očekávat pozitivní vlivy na
všechny složky ŽP.
Zásady pro systému sběru odpadů
Uvedené zásady přispívají ke snížení celkového množství odpadu, který bude skládkován,
požadavky na zřizování nových provozů tohoto typu budou nižší. Budou omezeny vlivy vyvolané
zřizováním skládek odpadů a jejich provozem. Zvýšení materiálového využití, které podporují zásady
pro oddělený sběr využitelných odpadů, umožní také snížit množství, které by při zákazu skládkování
v roce 2020 bylo jinak energeticky využito, požadavky na zřizování nových provozů tohoto typu budou
nižší. Využití odpadů jako zdrojů surovin přispěje k omezení spotřeby primárních zdrojů a
teoretickému snížení rozsahu vlivů na ŽP vyvolaných těžební činností.
Naplňováním zásad jsou vytvářeny předpoklady pro omezení negativního ovlivnění složek
životního prostředí.
Zásady při rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Netýká se krajské úrovně. Samostatná opatření na úrovni kraje nejsou stanovena.
Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená (černé skládky, littering) a
zajištění nakládání s odpady, jejichž majitel není znám anebo zanikl
Cíly opatření je: omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajistit správné nakládání s
odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
Prováděním cíle se omezí případná kontaminace a znečišťování životního prostředí a přispěje se
k jeho revitalizaci. Lze očekávat pozitivní dopad na jednotlivé složky životního prostředí.
Program předcházení vzniku odpadů
V souladu s požadavkem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech je do
Plánu odpadového hospodářství České republiky začleněn Program předcházení vzniku odpadů.
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 jsou zaměřeny obecně na prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním
prevence u vybraných toků.
Hlavní přínosy Programu předcházení vzniku odpadů 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 a celé České republiky,
rozvoje vědy a výzkumu v oblasti prevence vzniku odpadů.
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Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů

Vlivy na horninové prostředí

Tabulka č. 28: Hodnocení možných významných vlivů na životní prostředí pro jednotlivé cíle POH MSK 2016 - 2026 (Pořadí cílů použito dle přílohy č. 1 POH
MSK – Přehled cílů POH MSK, tabulky č. 1 Seznam cílů POH MSK)

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
Strategický cíl
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce
odpadů

Strategický cíl
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s
nimi na lidské zdraví a životní prostředí

Strategický cíl
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské
"recyklační společnosti"

Strategický cíl
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a

Pořadové číslo
+1

+1

+1

Pořadové číslo
+1

+1

+1

Pořadové číslo
+1

+1

+1

Pořadové číslo
+1

+1

+1

1.
+1

2.
+1

3.
+1

4.
+1

Umístění v kapitole POH
+1

+1

+1

+1

+1

Umístění v kapitole POH
+1

+1

+1

+1

+1

Umístění v kapitole POH
+1

+1

+1

+1

+1

Umístění v kapitole POH
+1

+1
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+1

+1

+1

3.1. Strategické cíle a zásady odpadového hospodářství
kraje
Pozitivně ovlivní jednotlivé složky životního prostředí a
minimalizuje rizika pro zdraví. Půjde spíše o nepřímý dopad,
který se projeví v dlouhodobém horizontu, zato jej lze považovat
za velmi zásadní.
3.1. Strategické cíle a zásady odpadového hospodářství
kraje
Provádění povede k pozitivnímu dopadu v nepřímé i přímé
rovině na všechny složky životního prostředí. Povede
k minimalizaci ekologických a zdravotních rizik při nakládání
s odpady.
3.1. Strategické cíle a zásady odpadového hospodářství
kraje
Provádění povede k pozitivnímu dopadu v nepřímé i přímé
rovině na všechny složky životního prostředí. Povede
k minimalizaci ekologických a zdravotních rizik při nakládání
s odpady.
3.1. Strategické cíle a zásady odpadového hospodářství
kraje
Realizace povede k pozitivnímu nepřímému vlivu na životní

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
přechod na oběhové hospodářství.

Hlavní cíl
Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady
z papíru, plastů, skla a kovů.
Hlavní cíl
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou
úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u
materiálů jako 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 %)
Hlavní cíl
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.

Hlavní cíl

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
-1

0

0

Pořadové číslo

5.
+1

6.
+1

7.
+1

8.

prostředí. Na druhé straně můžou narůstat rizika při
zpracovávání odpadů a jejich následným využíváním. Zde je
nutné nalézt konsensus a vyvážené řešení mezi úsporami
primárních zdrojů, energetickou náročností zpracování odpadů,
vznikem dalšího odpadů a dalšími faktory.
3.3.1.1 Komunální odpady

Umístění v kapitole POH
+1

0

+1

0

0

Jedná se o pozitivní cíl z hlediska dopadů na životní prostředí.
Provádění povede k celkové nižší zátěži životního prostředí, od
kterého lze očekávat významné úspory primárních surovin.
3.3.1.1 Komunální odpady

0

Jedná se o pozitivní cíl z hlediska dopadů na životní prostředí.
Provádění povede k celkové nižší zátěži životního prostředí, od
kterého lze očekávat významné úspory primárních surovin.

Umístění v kapitole POH
+1

0

+1

0

Umístění v kapitole POH
+1

?

?

0

Umístění v kapitole POH
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3.3.1.1.1 Směsný komunální odpad
0

Jedná se zejména o spalování odpadů, kdy je nutné počítat
s uložením nespalitelných zbytků a produktů z čištění spalin. Při
realizaci je nutné být v souladu s EU legislativou. Technologie
by měly odpovídat těm, jež jsou pro dané odvětví definované
v BREF dokumentech, čili by měly plnit parametry BAT
technologií.
3.3.1.3 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
rozložitelné komunální odpady
Snížit
maximální
množství
biologicky
rozložitelných
komunálních odpadů (dále jen „BRKO") ukládaných na
skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35
%
hmotnostních
z
celkového
množství
BRKO
vyprodukovaných v roce 1995.

0

0

+1

Pořadové číslo
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti celkovou
úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci odpadů a
jiných druhů materiálového využití, včetně zásypů, při nichž
jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, nikoliv u
nebezpečných stavebních a demoličních odpadů s výjimkou
v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených na seznamu
odpadů pod 17 05 04.
Hlavní cíl
Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

Hlavní cíl
Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.

+1

+1

+1

Pořadové číslo
+1

+1

+1

Pořadové číslo
?

0

?

+1

9.
+1

10.
+1

11.
0

+1

0

+1

0

0

Umístění v kapitole POH
+1

+1

+1

+1

3.3.1.4 Stavební a demoliční odpady
0

Umístění v kapitole POH
+1

+1

0

+1

0
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0

+1

Naplňování zásady přispěje ke snížení rozsahu těžby surovin
využívaných pro stavební materiály, přispěje ke snížení rozsahu
těžby a snížení rozsahu negativních vlivů vyvolaných těžební
činností na sledované složky životního prostředí.

3.3.1.5 Nebezpečné odpady
0

Pozitivní vliv na všechny složky životního prostředí i na veřejné
zdraví.
Je nutné zajistit kontrolu, zda jde o skutečné snížení produkce
nebo jen administrativní úpravu.
Naplňování cíle přispěje k omezení činností souvisejících
s odstraňováním nebezpečných odpadů.
3.3.1.5 Nebezpečné odpady

0

Pozitivní vliv na všechny složky životního prostředí i na veřejné
zdraví. Bude se však jednat o energeticky a technologicky
náročné procesy, z kterých mohou vznikat druhotné negativní

Umístění v kapitole POH
0

I kompostování může být zdrojem negativních vlivů na životní
prostředí či faktor pohody obyvatel. Nutné dodržovat platné
imisní hodnoty

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje

Hlavní cíl
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými
odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
Dílčí cíl
Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
Hlavní 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. Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů
určených spotřebiteli do roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených
spotřebiteli
do roku 2020.
Dílčí cíl
V letech 2014 - 2020 dosáhnout míry recyklace a využití
obalových odpadů v hodnotách uvedených v tabulce č.2,
v kapitole 3.3.1.6.1 POH MSK 2016 - 2026

Pořadové číslo
+1

+1

+1

Pořadové číslo
+1

0

+2

Pořadové číslo
+1

0

0

Pořadové číslo
+1

0

0

12.
+1
13.
+1
14.
0

15.
+1

vlivy pro životní prostředí a veřejné zdraví. Dá se však
předpokládat, že nebezpečných výstupů bude méně, než
původního odpadu, a tudíž i negativní vlivy se dají očekávat
nižší.
3.3.1.5 Nebezpečné odpady

Umístění v kapitole POH
+1

+2

+1

+1

0

Pozitivní vliv na všechny složky životního prostředí i na veřejné
zdraví.
3.3.1.5 Nebezpečné odpady

+1

Pozitivní vliv na všechny složky životního prostředí i na veřejné
zdraví.
3.3.1.6.1 Obaly a obalové odpady

0

Omezení využívání přírodních zdrojů, snižování skládkování.

Umístění v kapitole POH
+1

+1

+1

+1

Umístění v kapitole POH
+1

+1

+1

0

Umístění v kapitole POH
+1

+1

114

+1

0

3.3.1.6.1 Obaly a obalové odpady
0

Omezení využívání přírodních zdrojů, snižování skládkování.

Umístění v kapitole POH

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

16.

Vlivy na krajinu

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
Hlavní cíl
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení (dále jen OEEZ).
Dílčí cíl
Do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru
OEEZ na jednoho občana za kalendářní rok v hodnotě
uvedené v tabulce č. 3 v kapitole 3.3.6.2 POH MSK (do 31.
prosince 2015 > 5,5 kg /obyv. /rok)
Dílčí cíl
V letech 2016 - 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru
OEEZ uvedených v tabulce č..4, v kapitole 3.3.1.6.2 POH MSK
Hlavní cíl
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a opětovného použití
elektroodpadu.
Dílčí cíl
V letech 2015 - 2018 dosáhnout požadovaných % využití,
recyklace a opětovného použití z celkové hmotnosti
zpracovávaného elektroodpadu na sebraných OEEZ viz
tabulka č. 5 v kapitole 3.3.1.6.2 POH MSK 2016 - 2026
Dílčí cíl
Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití,
recyklace a opětovného použití na celkové hmotnosti
zpracovávaného elektroodpadu (sebraných OEEZ), viz tabulka
č. 6. v kapitole 3.3.1.6.2 POH MSK

Pořadové číslo
+1

0

+1

Pořadové číslo
+1

0

+1

Pořadové číslo
+1

0

+1

Pořadové číslo
+1

0

+1

Pořadové číslo
+1

0

+1

Pořadové číslo
+1

0

+1

+1
17.
+1

18.
+1
19.
+1
20.
+1

21.
+1

+1

0

0

+1

3.3.1.6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0

Omezení využívání přírodních zdrojů, možná negativa
z recyklace.
3.3.1.6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení

0

Omezení využívání přírodních zdrojů, snižování skládkování.

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

+1

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

+1

3.3.1.6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

+1

3.3.1.6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0

Omezení využívání přírodních zdrojů, možná negativa
z recyklace.
3.3.1.6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení

0

Omezení využívání
z recyklace.

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

+1

Umístění v kapitole POH
+1

0

115

0

+1

Pozitivní vliv na omezení využívání přírodních zdrojů

přírodních

zdrojů,

možná

negativa

3.3.1.6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0

Omezení využívání
z recyklace.

přírodních

zdrojů,

možná

negativa

Umístění v kapitole POH

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

22.

Vlivy na krajinu

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
Hlavní cíl

Pořadové číslo

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a
akumulátorů.
Dílčí cíl
V letech 2015 - 2016 dosáhnout požadovaných úrovní
tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů
viz tabulka č. 7. v kapitole 3.3.1.6.3 POH MSK
Hlavní cíl
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace
odpadních baterií a akumulátorů
Dílčí cíl
Dlouhodobě dosahovat požadované recyklační účinnosti
procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů. Minimální
recyklační účinnost pro recyklaci výstupních frakcí
recyklačního procesu na celkové hmotnosti odpadních baterií
nebo akumulátorů vstupujících do recyklačního procesu viz
tabulka č. 8. v kapitole 3.3.1.6.3 POH MSK 2016 - 2026
Hlavní cíl
Dosahovat vysoké míry využití při
s ukončenou životností (autovraků).
Dílčí cíl

zpracování

vozidel

V roce 2015 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití,
recyklaci a opětovné použití při zpracování vozidel
s ukončenou životností (autovraků) viz tabulka č. 9. v kapitole

+1

0

+1

Pořadové číslo
+1

0

+1

Pořadové číslo
+1

0

+1

Pořadové číslo
+1

0

+1

Pořadové číslo
+1

0

+1

Pořadové číslo
+1

0

+1

+1
23.
+1

24.
+1
25.
+1

26.
+1
27.
+1

+1

0

0

+1

3.3.1.6.3 Odpadní baterie a akumulátory
0

Omezení využívání přírodních zdrojů, snížení rizika znečištění
ŽP toxickými látkami.
3.3.1.6.3 Odpadní baterie a akumulátory

0

Omezení využívání přírodních zdrojů, snížení rizika znečištění
ŽP toxickými látkami.

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

+1

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

+1

3.3.1.6.3 Odpadní baterie a akumulátory
0

Omezení využívání přírodních zdrojů, snížení rizika znečištění
ŽP toxickými látkami.
3.3.1.6.3 Odpadní baterie a akumulátory

0

Omezení využívání přírodních zdrojů, snížení rizika znečištění
ŽP toxickými látkami.

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

+1

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

+1

3.3.1.6.4 Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
0

Omezení využívání přírodních zdrojů, snížení rizika znečištění
ŽP, toxickými látkami, omezení rozsahu vrakovišť.
3.3.1.6.4 Vozidla s ukončenou životností (autovraky)

0

Omezení využívání přírodních zdrojů, snížení rizika znečištění
ŽP, toxickými látkami, omezení rozsahu vrakovišť.

Umístění v kapitole POH
+1

0

116

0

+1

Umístění v kapitole POH

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

28.

Vlivy na krajinu

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
3.3.1.6.4 POH MSK
Hlavní cíl
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
Dílčí cíl
Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz tabulka
č. 10 v kapitole 3.3.1.6.4 POH MSK 2016 - 2026
Hlavní cíl
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních
pneumatik.
Dílčí cíl
Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití,
recyklaci a opětovné použití při zpracování odpadních
pneumatik viz tabulka č. 11. v kapitole 3.3.1.6.5 POH MSK
2016 - 2026
Hlavní cíl
Podporovat technologie využívání kalů z čistíren odpadních
vod (ČOV).
Hlavní cíl
Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.
Hlavní cíl
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze
zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní

Pořadové číslo
?

0

0

Pořadové číslo
?

0

0

Pořadové číslo
?

0

0

Pořadové číslo
?

0

0

Pořadové číslo
?

?

+1

Pořadové číslo
+1

+1

+1

Pořadové číslo
0

0

0

+1
29.
+1
30.
+1
31.
+1

32.
+1
33.
+1
34.
0

+1

0

0

0

3.3.1.6.5 Odpadní pneumatiky
0

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

0

3.3.1.6.5 Odpadní pneumatiky
0

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

?

0

+1

+1

+1

3.3.1.7 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Riziko vstupu kontaminovaných kalů do prostředí při nesprávné
aplikaci, Nutno posuzovat konkrétní záměry.
3.3.1.8 Odpadní oleje

0

Omezení využívání přírodních zdrojů, snížení rizika znečištění
ŽP, toxickými látkami.
3.3.1.9 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče

0

Nutno kontrolovat nakládání s odpady.

Umístění v kapitole POH
0

0

117

0

+2

Omezení využívání přírodních zdrojů.

0

Umístění v kapitole POH
+1

Omezení využívání přírodních zdrojů.
3.3.1.6.5 Odpadní pneumatiky

Umístění v kapitole POH
?

Omezení využívání přírodních zdrojů.
3.3.1.6.5 Odpadní pneumatiky

Umístění v kapitole POH
+1

Omezení využívání přírodních zdrojů.

Umístění v kapitole POH

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

35.

Vlivy na krajinu

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
prostředí.
Dílčí cíl
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem PCB do konce
roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení a odpady
s obsahem PCB do této doby dekontaminovat.
Dílčí cíl
Odstranit odpady s obsahem PCB v držení oprávněných osob
k nakládání s odpady do konce roku 2028.
Dílčí cíl
Zvýšit povědomí o POPs a jejich účincích na lidské zdraví a
životní prostředí.
Dílčí cíl
Kontrolovat výskyt POPs 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.
Hlavní cíl
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady
s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.
Dílčí cíl

Pořadové číslo
0

0

+1

Pořadové číslo
0

0

+1

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo

0

36.
0
37.
0
38.
0

39.
0
40.

+1

0

0

+2

0

Umístění v kapitole POH
+1

0

0

+2

0

3.3.2.1 Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných
bifenylů
Pozitivní vlivy na všechny složky ŽP a především na veřejné
zdraví.
3.3.2.2 Odpady s obsahem persistentních organických
znečišťujících látek
Snížení rizik pro veřejné zdraví.

0

3.3.2.2 Odpady s obsahem persistentních organických
znečišťujících látek
Snížení rizik pro veřejné zdraví.

0

Umístění v kapitole POH
0

0

0

+1

Umístění v kapitole POH
0

0

0

+1

Umístění v kapitole POH
0

0

0

+1

Umístění v kapitole POH
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3.3.2.1 Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných
bifenylů
Pozitivní vlivy na všechny složky ŽP a především na veřejné
zdraví.

3.3.2.3 Odpady s obsahem azbestu
0

Snížení rizik pro veřejné zdraví.
3.3.2.4 Odpady s obsahem přírodních radionuklidů

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady
s obsahem přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní
prostředí.
Dílčí cíl
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).
Dílčí cíl
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.
Dílčí cíl
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností
na materiály za účelem náhrady primárních surovin.
Hlavní cíl
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť
zařízení k nakládání s odpady na území MSK.
Hlavní cíl

Pořadové číslo
+1

+1

+1

Pořadové číslo
+1

+1

+1

Pořadové číslo
+1

+1

0

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo

41.
0

42.
0

43.
+1
44.
0
45.

Umístění v kapitole POH
0

0

+1

+1

0

3.3.3.1 Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky
rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Snížení skládkovaných odpadů, snížení zdravotních rizik,
snížení vlivů na ovzduší a klima (nižší produkce skleníkových
plynů)

0

3.3.3.1 Vedlejší produkty živočišného původu4 a biologicky
rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven5
Snížení skládkovaných odpadů, snížení zdravotních rizik,
snížení vlivů na ovzduší a klima (nižší produkce skleníkových
plynů)

Umístění v kapitole POH
0

0

+1

+1

Umístění v kapitole POH
+1

0

+1

+1

3.3.3.2 Odpady železných a neželezných kovů
0

Omezení využívání přírodních zdrojů, omezení vlivů ze
získávání primárních surovin.
3.4. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

+1

Prováděním cíle lze dosáhnout omezení nelegálních skládek a
kontaminací životního prostředí.
3.5. Zásady při rozhodování při přeshraniční přepravě,
dovozu a vývozu odpadů

Umístění v kapitole POH
+1

0

+1

0

Umístění v kapitole POH

119

Netýká se krajské úrovně. Samostatní opatření na úrovni kraje
nejsou stanovena.

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské
zdraví a životní prostředí v České republice.
Dílčí cíl

Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
Dílčí cíl

Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa
k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo
zanikl.
Hlavní cíl
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky
k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování
produkce odpadů
Hlavní cíl
Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů
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.
Hlavní cíl

Pořadové číslo

+1

0

+1

Pořadové číslo

+1

0

+1

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo

46.

+1
47.

+1

48.
+1

49.
0

50.

+1

Netýká se krajské úrovně. Samostatní opatření na úrovni kraje
nejsou stanovena.
3.6. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa
k tomu určená (černé skládky, littering) a zajištění
nakládání s odpady, jejichž majitel není znám anebo zanikl
Snížení znečišťování životního prostředí, nutná osvěta.

+1

3.6. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa
k tomu určená (černé skládky, littering) a zajištění
nakládání s odpady, jejichž majitel není znám anebo zanikl
Snížení znečišťování životního prostředí, nutná osvěta.

Umístění v kapitole POH

+1

+1

+1

+1

Umístění v kapitole POH

+1

+1

+1

+1

Umístění v kapitole POH
0

0

0

0

3.7 Program předcházení vzniku odpadů
0

Jedná se o obecně formulovaný cíl, jenž bude mít pozitivní
dopad v obecné rovině. Dopady provádění cíle se budou
projevovat zejména v dlouhodobém časovém horizontu.
3.7 Program předcházení vzniku odpadů

0

Cíl bude mít v obecné rovině pozitivní dopad, a to zejména na
vývoj společnosti, což je zásadním pozitivem. Provádění cíle se
bude projevovat v dlouhodobém časovém horizontu
s působením přesahujícím implementační období Plánu
odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 2026.
3.7 Program předcházení vzniku odpadů

Umístění v kapitole POH
0

0

0

0

Umístění v kapitole POH
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do
problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného
snižování množství odpadů při výkonu státní správy.
Hlavní cíl
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 (zejména Surovinovou
politikou ČR a Politikou druhotných surovin ČR).
Dílčí cíl
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.
Dílčí cíl
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
V souvislosti s jednotlivými cíli Programu, s cíli jiných
programů a politik životního prostředí a s požadavky orgánů
Evropské unie zajistit vhodné legislativní prostředí pro realizaci

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

51.
+1

52.
+1

53.
0

54.
0

Umístění v kapitole POH
0

0

0

0

3.7 Program předcházení vzniku odpadů
0

Umístění v kapitole POH
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

Obecně formulovaný cíl, jenž bude mít v obecné rovině pozitivní
dopad na snižování odpadů. Pozitivní vliv na ŽP a zdraví se
projeví v návaznosti na realizaci nových technologií a na dobře
nastavených motivačních prvcích pro výrobní sféru.
3.7 Program předcházení vzniku odpadů

0

Umístění v kapitole POH
0

V rámci cíle byly identifikovány pozitivní vlivy na úsporu surovin
a energetických zdrojů, lze konstatovat, že z hlediska
environmentálních kritérií se jedná o významně proaktivní
opatření.
3.7 Program předcházení vzniku odpadů

Umístění v kapitole POH
0

Jedná se o obecně formulovaný cíl, jenž bude mít pozitivní
dopad v obecné rovině, a v dlouhodobém časovém horizontu.

Úspěch cíle bude závislý na dobře zvolené strategii a cílové
skupině, na kterou se budou informační a propagační kampaně
zaměřovat.

3.7 Program předcházení vzniku odpadů
0

Bez komentáře

Umístění v kapitole POH

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

55.

Vlivy na krajinu

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
Programu.
Dílčí cíl
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).
Dílčí cíl
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek
komunálního odpadu a následnému snižování na všech
úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.

Dílčí cíl
V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty 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.
Dílčí cíl
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a
organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného
používání výrobků a materiálů.
Dílčí cíl
Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

0

56.
0

57.
0

58.
0

59.
0

0

0

0

+1

3.7 Program předcházení vzniku odpadů
0

Umístění v kapitole POH
0

0

0

0

3.7 Program předcházení vzniku odpadů
0

Pozitivní ovlivnění bude vycházet z promítnutí cíle do
odpadových hospodářství obcí, což by mělo být kondicionalitou
pro tento dílčí cíl z hlediska jeho efektivního uplatňování.
Z hlediska koncepce obtížně hodnotitelné dopady, jež budou
pravděpodobně pozitivní.
3.7 Program předcházení vzniku odpadů

0

Pozitivní ovlivnění bude vycházet z promítnutí cíle do lokálních
odpadových hospodářství, což by mělo být kondicionalitou pro
tento dílčí cíl z hlediska jeho efektivního uplatňování.
V dlouhodobém horizontu lze očekávat úsporu primárních
surovin.
3.7 Program předcházení vzniku odpadů

0

V případě prodloužení životnosti výrobků by se pozitivní vliv
projevoval v delším časovém horizontu. Pozitivním dopadem
může být zvýšení nabídky pracovních pozic.
3.7 Program předcházení vzniku odpadů

0

Vliv na snížení negativních dopadů na ŽP a zdraví bude záviset

Umístění v kapitole POH
0

0

0

+2

Umístění v kapitole POH
0

0

0

0

Umístění v kapitole POH
0

0
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0

0

Jedná se o obecně formulovaný cíl, jenž bude mít pozitivní
dopad a to zejména na snižování zdravotních rizik.

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů

Komentář

Popis cílů POH Moravskoslezského kraje
inovací v oblasti podpory Programu předcházení vzniku
odpadů.
Dílčí cíl
Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku
odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a
systémů zpětně odebíraných výrobků.
Dílčí cíl
Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a
hodnotících nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti
Programu předcházení vzniku odpadů a posouzení
dosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření.

na cílech výzkumu a jejich realizaci.
Pořadové číslo
0

0

0

Pořadové číslo
0

0

0

60.
0

61.
0

Umístění v kapitole POH
0

0

0

0

3.7 Program předcházení vzniku odpadů
0

Umístění v kapitole POH
0

0

123

0

0

V posuzované úrovni bez vlivu. Cíl je dobrým základem pro
snížení množství odpadů a tím i stávajících negativních vlivů.
3.7 Program předcházení vzniku odpadů

0

Bez komentáře

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

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 MSK 2016 - 2026 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
ZHODNOCENÍ ZÁSAD A OPATŘENÍ POH MSK 2016 - 2026
V následující tabulce je provedeno vyhodnocení opatření a zásad uvedených v závazné části POH
MSK 2016 - 2026. Pro hodnocení bylo použito stejné metody jako v případě cílů POH MSK 2016 2026.
Dále uvedené zásady a opatření jsou hodnoceny často společně, ve skupinách a to v případě, že
se vztahují vždy k jednotlivému specifickému okruhu problematiky odpadů. Také je třeba je uplatňovat
komplexně a ve vzájemné provázanosti a jejich vlivy na složky životního prostředí se budou uplatňovat
ve vzájemném spolupůsobení. V takových případech by hodnocení způsobem per partes
neodpovídalo principům posuzované koncepce a dokonce by mohlo být i zavádějící.
V některých případech, jsou však některé jednotlivé zásady či opatření, s ohledem na jejich více či
méně odlišný charakter a vlivy na posuzované složky životního prostředí, hodnoceny samostatně.
Určitým problémem hodnocení zásad a opatření, je skutečnost, že se povětšinou jedná o opatření
administrativního či organizačního charakteru, které nemají často přímé dopady na životní prostředí.
Všechny zásady a opatření mají, za úkol zajištění realizace cílů POH MSK 2016 – 2026. Zde
v komplexu celého programu i jednotlivých cílů je možné očekávat spíše pozitivní vlivy na jednotlivé
hodnocené složky. Však s ohledem na skutečnost, že se jedná o hodnocení koncepce bez
konkrétních projektů, řešení a dat, není povětšinou možné kvantifikovat a hodnotit skutečné dopady
na složky životního prostředí. Ojediněle se jedná o hodnocení předpokládaných možných
(potenciálních) vlivů.
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Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Tabulka č. 29: Hodnocení možných významných vlivů na životní prostředí pro jednotlivé zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Pozitivní vliv na všechny složky životního prostředí, spíše
v dlouhodobém horizontu

+1

0

0

+1

+1

+1

+1

+1

0

Pozitivní vliv na všechny složky životního prostředí v důsledku
zamezení případného negativního působení vlastností odpadů a
racionalizace způsobů nakládání
s nimi.

0

0

0

+1

+1

0

+1

0

0

Úspora stávajících zdrojů s přímými i nepřímými pozitivními vlivy.

0

0

0

+1

+1

0

+1

0

0

Úspora stávajících zdrojů s přímými i nepřímými pozitivními vlivy.

0

0

0

+1

+1

0

+1

0

0

Úspora stávajících zdrojů s přímými i nepřímými pozitivními vlivy.

+1

0

+1

+1

+1

0

+1

0

0

Úspora stávajících zdrojů s přímými i nepřímými pozitivními vlivy.

?

?

?

?

?

?

?

?

0

Požadavky na minimalizaci nebo vyloučení vlivů na jednotlivé

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Komentář

Obecné zásady pro nakládání s odpady
a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění
„Programu předcházení vzniku odpadů“ a dalšími
opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů.
b) 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.
c) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají
odpady jako zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány
primární přírodní suroviny.
d) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení
hospodářské využitelnosti odpadu.
e) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci
odpadů.
f)
Nepodporovat
skládkování
nebo
spalování
recyklovatelných materiálů.
g) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se
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od stanovené hierarchie nakládání s odpady, je-li to
odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu
u tohoto odpadu a nakládání s ním.
h) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat
zásadu předběžné opatrnosti a předcházet nepříznivým
vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní
prostředí.
i) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit
zásadu udržitelnosti včetně technické proveditelnosti a
hospodářské udržitelnosti.
j) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit
ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví
s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
k) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České
republiky musí vytvářet komplexní celek zaručující co
nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou
ochranu lidského zdraví.

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na horninové prostředí

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

složky ŽP a veř. zdraví dle zásady č. h (následující).

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Uplatňování zásady se projeví v dlouhodobém horizontu pozitivně
na všechny složky ŽP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bez identifikace vlivu

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Uplatňování zásady se projeví v dlouhodobém horizontu pozitivně
na všechny složky ŽP

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Uplatňování zásady se projeví v dlouhodobém horizontu pozitivně
na všechny složky ŽP

0

0

+1

+1

0

+1

0

0

Naplňování zásad sníží především tlak na skládkování a nároky na
surovinové zdroje.

Cíle, zásady a opatření kraje na období 2016 – 2026
Prioritní toky odpadů
Komunální odpady
Zásady:
a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní
sběr (papír, plast, sklo, kovy, 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

0
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikace vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí.

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Využití environmentálně přínosných a ekonomicky a sociálně
únosných technologií bude mít pozitivní vliv na sledované složky
ŽP
Opatření nelze hodnotit ve vztahu ke sledovaným složkám
životního prostředí.

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

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.
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 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) Zachovat a rozvíjet spoluúčast a spolupráci s producenty
obalů a dalšími výrobci podle principu „znečišťovatel platí“ a
„rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru
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Komentář

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opatření není v kompetenci kraje..

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní zásada, kde je nutné dbát na zastoupení všech
účastníků a důsledně prosazovat primární separaci u zdroje vzniku,
čili u obyvatel.

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Opatření vychází ze zásad, jejich provádění bude mít pozitivní vliv
na všechny složky ŽP. Administrativní, organizační, řídicí a
metodické opatření zajištění požadovaných trendů v nakládání
s odpady.

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

(zpětného odběru) a využití příslušných složek komunálních
odpadů.
i) Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními
odpady v celorepublikovém 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) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s
odpady.
b) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru
využitelných složek komunálních odpadů, minimálně pro
papír, plasty, sklo a kovy a biologicky rozložitelný komunální
odpad
c) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání
s komunálními odpady a jeho kapacitní možnosti a
navrhovat opatření k jeho zlepšení.
d) Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného
sběru v obcích jako komunální odpady (s obsahem obalové
složky), tj. do skupiny 20 Katalogu odpadů.
e) Na úrovni obce informovat min. jednou ročně občany a
ostatní
účastníky
obecního
systému
nakládání
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Komentář

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

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.
Opatření:

+1

0

+1

+1

+1

0

+1

+1

0

Pozitivní vlivy, všeobecně prospěšné zásady, které se doplňují.

a) Podporovat úpravu poplatku za skládkování využitelných
komunálních odpadů tak, aby jeho výše postupně
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

0

0

0

+1

+1

0

0

?

0

Administrativní opatření. Účelem opatření je snížení množství
skládkovaných odpadů.

Vlivy na ovzduší

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na klima

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

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.
f) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními
odpady na obecní a regionální úrovni.
Směsný komunální odpad
Zásady:
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

-1

?

0

+1

+1

0

0

?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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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.
b) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury
nutné k zajištění a zvýšení materiálového a energetického
využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu).
c) Energeticky využívat směsný komunální odpad
v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho
předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným
spalováním/ spoluspalováním za dodržování platné
legislativy.

d) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným
komunálním odpadem na obecní a regionální úrovni.
Živnostenské odpady

Komentář

Důsledkem energetického využití SKO bude snížení množství
skládkovaných odpadů a tím i snížení požadavků na prostor
skládek s pozitivním vlivem na horninové prostředí a půdu. Lze
očekávat negativní vlivy na ovzduší. Je nutno však uvážit, že
energetické využití SKO bude sice zdrojem emisí do ovzduší,
ovšem v tomto případě SKO nahradí jiné suroviny, jejichž
energetické využití by bylo též zdrojem emisí do ovzduší. Bez
znalosti konkrétních technologií není možné kvantifikovat a
posoudit skutečný vliv na ovzduší a spolu i na veřejné zdraví.
Volené technologie by měly plnit parametry BAT technologií.
Administrativní opatření nelze hodnotit ve vztahu ke sledovaným
složkám životního prostředí.

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
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Administrativní, organizační, řídicí a metodické opatření zajištění
požadovaných trendů v nakládání s odpady. Pozitivním dopadem
bude zpřehlednění nakládání s odpady a omezení nelegálního
nakládání. Bez identifikace vlivů

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Komentář

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 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) Průběžně vyhodnocovat systém obce pro nakládání
s komunálními odpady v souvislosti s možností zapojit do
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Opatření administrativního charakteru, bez identifikace vlivů

obecního systému nakládání s komunálními odpady
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
s komunálními odpady, které produkují.
b) Na úrovni obce stanovit kritéria, například maximální
množství produkce komunálních odpadů (nebo překročení
minimální roční produkce směsných komunálních odpadů
obce), při jejichž dosažení 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.
c) Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v bodě b) a
upravovat je dle aktuálních podmínek v obci.
d) Na úrovni obce vhodnou formou informovat alespoň
jednou ročně právnické osoby a podnikající fyzické osoby a
účastníky obecního systému nakládání s komunálními
odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů a
o nakládání s nimi a o možnosti a výhodách zapojení
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání do obecních systémů nakládání s komunálními
odpady.
e) Poskytovat obcím metodickou pomoc při volbě možnosti
zapojení živnostníků do obecního systému nakládání
s komunálními odpady.
f) Poskytovat metodickou pomoc živnostníkům při volbě
možnosti zapojení do obecního systému nakládání
s komunálními odpady.
Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
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Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší
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Vlivy na horninové prostředí

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

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:

0

0

0

+1

+1

0

0

0

0

V menších sídlech je vhodnější domácí a komunitní kompostování.
Vliv především na snížení množství skládkovaných odpadů.

a) Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru
biologicky rozložitelných odpadů.
b) Systém bude vycházet z technických možností a způsobů
využití biologicky rozložitelných odpadů v obci v návaznosti
na nakládání s komunálními odpady v regionu. 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.
c) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní
účastníky obecního systému nakládání s komunálními
odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru
biologicky rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi.
Součástí jsou také informace o možnostech prevence a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření
identifikace vlivů.
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Komentář

Zásady:
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0
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0
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0
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minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů.
Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky
odpadového hospodářství obce.
d) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí,
komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných
odpadů. Program podpory domácího, komunitního a
obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s
obcemi se doporučuje zapracovat do krajských plánů
odpadového hospodářství.
e) Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad,
anaerobní rozklad, energetické využití a přípravu
k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů.
Podporovat vytvoření přiměřené sítě těchto zařízení
v regionech pro nakládání s odděleně sebranými
biologickými rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních
původců, včetně kalů z čistíren odpadních vod.
f) Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky
rozložitelných komunálních odpadů, tj. biologických odpadů
získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných
komunálních odpadů, k aplikaci do půdy. Vytvořit podmínky
k odbytu výstupních produktů ze zpracování odděleně
sebraných biologicky rozložitelných odpadů, tj. kompostu a
digestátu, především pro využití v zemědělské výrobě a také
v obcích.
g) Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití
směsného komunálního odpadu.
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Komentář

Vlivy navrhovaného opatření na sledované složky životního
prostředí nelze jednoznačně hodnotit. Uplatňování opatření může
vyvolat pozitivní i negativní vlivy ve vztahu k ovzduší, pohody
prostředí a půdy. Vlivy na ostatní sledované složky životního
prostředí nelze na úrovni SEA predikovat. V navazujících stupních
projektové přípravě bude nezbytné postupovat v souladu se
zákonem č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
Opatření pro zajištění realizace zásad. Potřeba kontroly kvality
vstupů a výstupů z kompostování.

Výroba energie, versus riziko znečištění ovzduší, nejistota
v ekonomické výhodnosti. Lze očekávat negativní vlivy na ovzduší.

h)
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.
i) Důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a
využívání biologicky rozložitelných odpadů provozovaných
v areálech skládek odpadů s cílem zamezit skládkování
těchto odpadů
j) Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze
stravovacích zařízení.
k) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady na regionální úrovni.
l) 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.
m) Zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky
rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, včetně údajů o
zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
n) U zemědělských odpadů podporovat jejich zpracování

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na horninové prostředí

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

Je nutno však uvážit, že energetické využití SKO bude sice
zdrojem emisí do ovzduší, ovšem v tomto případě SKO nahradí
jiné suroviny, jejichž energetické využití by bylo též zdrojem emisí
do ovzduší. Bez znalosti konkrétních technologií není možné
kvantifikovat a posoudit skutečný vliv na ovzduší.
Opatření pro zajištění realizace zásad a cílů POH MSK 2016 –
2026.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uplatňování opatření může mít pozitivní dopad na ochranu lidského
zdraví.
Opatření administrativního charakteru, bez identifikace vlivů
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0

0

Bez komentáře
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Opatření pro zajištění realizace zásad, bez identifikace vlivů.
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+1

0

+1

+1

+1

Snížení využívání přírodních zdrojů, snížení vlivů ze získávání
primárních surovin.

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

technologiemi jako je anaerobní rozklad (digesce,
fermentace), aerobního rozklad (kompostování) nebo jinými
biologickými metodami.
o) V rámci povolování zařízení na zpracování biologicky
rozložitelných odpadů důsledně trvat na dodržování
minimálních požadavků na technologie pro zpracování
biologicky rozložitelných odpadů a na kvalitě výstupních
produktů, za účelem dosažení vysokého využití produktů a
splnění všech nároků na ochranu lidského zdraví a
životního prostředí. Metodicky podporovat obce tak, aby
byly schopny splnit povinnost stanovit 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 minimálně biologicky rozložitelné odpady
rostlinného původu.
Stavební a demoliční odpady

Komentář

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.
Opatření:
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Snížení využívání přírodních
skládkovaných odpadů.
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Administrativní opatření s vlivem na složky životního prostředí.
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Administrativní organizační opatření pro zajištění požadovaných
trendů v nakládání s odpady.
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Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

a) Zajistit povinné používání recyklátů splňujících
požadované stavební normy, jako náhrady za přírodní
zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných
zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky možné.
b) Zamezit využívání neupravených stavebních a
demoličních odpadů, s výjimkou výkopových zemin a hlušin
bez nebezpečných vlastností.
c) Zjednodušit pravidla 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.
d) Podporovat zpracování a využívání veškerých
využitelných hmot, vznikajících v rámci demoličních činností.
Nebezpečné odpady

Komentář

zdrojů,

omezení

množství

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.
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Uplatňování zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady, omezí
rizika poškození ŽP a především riziko negativních vlivů na veřejné
zdraví.
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Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
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Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Komentář

f) Zpřísnit podmínky využívání nebezpečných odpadů jako
technologického materiálu k technickému zabezpečení
skládky.
Opatření:
a)
Průběžně
vyhodnocovat
systém
nakládání
s nebezpečnými odpady na regionální úrovni.
b) Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných
složek komunálních odpadů.
c) Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou
osvětu o vlivu nebezpečných vlastností odpadů na zdraví
člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik.
d) Podporovat výstavbu nových inovativních výrobních
technologií směřujících ke snížení množství vznikajících
nebezpečných
odpadů
a
odpadové
náročnosti
technologických procesů.
e) Podporovat v případě potřeby počet zařízení na využívání
nebezpečných odpadů a zařízení na úpravu odpadů ke
snižování a odstraňování nebezpečných vlastností.
f) Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží.

g) Důsledně kontrolovat množství nebezpečných odpadů
používaných jako technologický materiál pro technické
zabezpečení skládek odpadů.
Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru
Obaly a obalové odpady
Zásady nejsou definovány
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Administrativní opatření vycházející z uvedených zásad.

Vlivy na ovzduší
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Vlivy na horninové prostředí
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Jedná se o opatření administrativního charakteru určující
požadavky na způsob nakládání s odpady z obalů tak, aby byly
uplatněny požadavky vyplývající z koncepce POH MSK.
Účelem opatření je 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.

0
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0

0

0

0

0

0

0

Jedná se o opatření administrativního charakteru určující
požadavky na způsob nakládání s odpady elektrických a
elektronických zařízení tak, aby byly uplatněny požadavky
vyplývající z koncepce POH MSK.

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Komentář

Opatření:
a) Zachovat, rozvíjet a podporovat další rozvoj stávajícího
integrovaného systému třídění komunálních odpadů v každé
obci kraje, včetně jejich obalové složky.
b) Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie
nakládání s odpady.
c) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích
pro využitelné složky komunálních odpadů, minimálně
komodit: papír, plasty, sklo a kovy.
d) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání
s odpady.
e) Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci
systému obce k nakládání s komunálními odpady, kapacitní
možnosti systému a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
f) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními
odpady na regionální úrovni.
g) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických
postupů a recyklačních technologií se zaměřením na využití
surovin z obalů.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení
Zásady nejsou definovány
Opatření:
a) Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého
systému zpětného odběru, například s ohledem na kvalitu a
kontrolu evidovaných dat, dostupnost sběrné sítě pro
spotřebitele v souladu s legislativou nebo realizaci
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Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Komentář

osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení
množství odděleně sebraného elektrozařízení.
b) Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální
sférou a posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy
nakládání s komunálními odpady.
c) Lépe zabezpečit stávající sběrnou infrastrukturu proti
krádežím a nelegální demontáži.
d) Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat provoz sběren a
výkupen kovového odpadu.
e) Podporovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro
elektrozařízení, zejména malá elektrozařízení.
f) Zintenzivnit informační kampaně, zejména zvýšit
informovanost občanů i firem o registru míst zpětného
odběru dostupném na portálu veřejné zprávy.
g)
Dodržovat
hierarchii
nakládání
s
odpady
s upřednostněním opětovného použití elektrozařízení ze
strany státních i soukromých institucí.
h) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání
s odpady.
i) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických
postupů a recyklačních technologií se zaměřením na využití
odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Odpadní baterie a akumulátory
Zásady nejsou definovány
Opatření:
a) Podporovat posilování vazby sběrné sítě na obecní
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Administrativní opatření pro zajištění stanovených cílů POH MSK,

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na horninové prostředí

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

systémy nakládání s komunálními odpady.

Komentář

bez identifikace vlivů.

b) Podporovat zahušťování sběrné sítě.
c) Kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
d) Podporovat výzkum a vývoj recyklačních technologií,
které jsou šetrné k životnímu prostředí a nákladově
efektivní.
e) Podporovat vzdělávání v dané oblasti a zintenzivnit
informační kampaně.
Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
Zásady nejsou definovány
Opatření:
a) Důsledně vymáhat nastavené standardy pro sběr a
zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností
(vybraných autovraků), standarty pro opětovné použití dílů z
vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných
autovraků).
b) V rámci kontrol činnosti kontrolovat dodržování hierarchie
nakládání s odpady.
c) 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.
d) Podporovat sběr a zpracování vybraných vozidel
s ukončenou životností (autovraků) z prostředků vybraných
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0

0

0
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0

Administrativní opatření pro zajištění stanovených cílů POH MSK,
bez identifikace vlivů.
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Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Komentář

na základě poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a
odstranění vozidel s ukončenou životností.
e) Podporovat, 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.
Odpadní pneumatiky
Zásady nejsou definovány
Opatření:
a) Podporovat posilování vazby sběrné sítě na obecní
systémy nakládání s komunálními odpady.
b) Zintenzivnit informační kampaně.
c) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
d) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s
odpady.
e) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických
postupů a recyklačních technologií se zaměřením na využití
surovin.
f) Podporovat nové moderní technologie na zpracování
pneumatik.
Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Zásady nejsou definovány
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Administrativní opatření pro zajištění stanovených cílů POH MSK,
bez identifikace vlivů.

0

0

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

0

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na horninové prostředí

+1

Vlivy na krajinu

Vlivy na vodu

0

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na klima

0

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na půdu

Vlivy na ovzduší

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

Opatření:
a) Podporovat využívání kalů z ČOV v místě jejich vzniku.

+1

b) Podporovat hygienizaci kalů z čistíren komunálních
odpadních vod již v samotném technologickém procesu
c) Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních
odpadních vod a množství využívaných kalů (kompostování,
přímé použití kalů na zemědělské půdě).
d) Na základě legislativně stanovených mikrobiologických a
chemických parametrů důsledně kontrolovat kvalitu
upravených kalů určených k aplikaci na půdu.
e) Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené
s energetickým využíváním kalů z čistíren komunálních
odpadních vod odpovídající produkci kalů.
f) 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.
g) 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 odevzdáním do
lékárny.
Odpadní oleje
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+1

0

Administrativní opatření, jejich realizace může mít kladné vlivy na
ŽP a veřejné zdraví.

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na klima

0

0

+2

+1

+1

+1

0

+2

0

Administrativní opatření, jejich realizace může mít kladné vlivy na
ŽP a veřejné zdraví.

0

0

0

0

0

0

0

+2

0

Opatření pro zajištění cíle POH MSK, jejich realizace může mít
kladné vlivy na ŽP, především na veřejné zdraví.

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na krajinu

Vlivy na ovzduší

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

Zásady nejsou definovány
Opatření:
a) Zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku,
soustřeďování a skladování s ohledem na jejich následné
využití.
b) Přednostně podporovat materiálové využití olejů.
c) Odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití
přednostně energeticky využívat v souladu s platnou
legislativou.
d) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
e) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání
s odpadními oleji.
Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Zásady nejsou definovány
Opatření:
a) 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.
b) Zabezpečit nakládání s odpadem ze zdravotnických,
veterinárních a jím podobných zařízení v souladu s platnou
legislativou se zaměřením zejména na důsledné oddělování
od odpadu komunálního, zařazování odpadu do kategorie
dle jeho skutečných vlastností.
c) Zabezpečit důsledné třídění ostatních odpadů ze
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Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na klima

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na horninové prostředí
+1

+1

+1

0

+2

0

Opatření bude mít pozitivní vlivy na všechny složky ŽP a
především na veřejné zdraví.

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření pro zajištění stanovených cílů POH MSK,
bez identifikace vlivů.

Vlivy na krajinu

Vlivy na vodu
+1

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na ovzduší

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

zdravotnických, veterinárních a jím podobných zařízení od
odpadů nebezpečných.

Specifické skupiny nebezpečných odpadů
Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů
Zásady nejsou definovány
Opatření:
V rámci úřední činnosti usilovat, aby odpady
0
0
polychlorovaných bifenylů byly předávány přímo subjektu,
který má souhlas k provozování zařízení k jejich
odstraňování.
Odpady s obsahem persistentních organických znečišťujících látek
Zásady nejsou definovány
Opatření:
a) V rámci úřední činnosti napomáhat identifikaci zdrojů
možných úniků perzistentních organických znečišťujících
látek.
b) V rámci úřední činnosti usilovat, aby odpady
perzistentních organických znečišťujících látek byly
předávány přímo subjektu, který má souhlas k provozování
zařízení k jejich odstraňování.
Odpady s obsahem azbestu

0

0

Zásady nejsou definovány
Opatření:
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

a) Reflektovat na legislativní změny Evropské unie v oblasti
nakládání s odpady azbestu s důrazem na ochranu zdraví
lidí a životního prostředí.
b) V rámci úřední činnosti (stavební řízení, posuzování vlivů
na životní prostředí, povolování zařízení k nakládání
s odpady) sledovat výskyt azbestu a vyžadovat plnění
pravidel pro bezpečné nakládání s tímto odpadem.

Komentář

Administrativní opatření pro zajištění stanovených cílů POH MSK,
bez identifikace vlivů.

0

+1

0

Administrativní opatření pro zajištění cíle POH MSK, jejich
realizace může mít kladné vlivy na ŽP, především na veřejné
zdraví.

Další skupiny odpadů
Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Zásady nejsou definovány
Opatření:
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) Podporovat 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

0

0

+1

0

0

0
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Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

a) Pohlížet na kovové odpady železných a neželezných
kovů a odpady drahých kovů jako na strategické suroviny
pro průmysl České republiky v souladu se Surovinovou
politikou České republiky.
b) Nakládat s železnými a hliníkovými šroty mimo odpadový
režim výhradně na základě nařízení Rady (EU) č. 333/2011,
kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy
kovového šrotu přestávají být odpadem.
c) Nakládat s měděným šrotem mimo odpadový režim
výhradně na základě nařízení Komise (EU) č. 715/2013,
kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot
přestává být odpadem.
Opatření:

+1

0

0

+1

+1

0

+1

+1

0

Přijetí zásady bude mít vliv na úsporu přírodních zdrojů, snížení
vlivů ze získávání primárních surovin.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí a s pozitivním vlivem na proces využití
druhotných surovin.

a) Podporovat rozšiřování počtu míst odděleného sběru
železných a neželezných kovů na obcích, za účelem
náhrady většího množství primárních surovin.
b) Podporovat rozšiřování počtu míst zpětného odběru

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jedná se o opatření administrativního charakteru, bez identifikace
vlivů na jednotlivé složky ŽP.

Vlivy na ovzduší

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na klima

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

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.
Odpady železných a neželezných kovů
Zásady:
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Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

0

0

0

0

0

0

0

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Komentář

výrobků s ukončenou životností v rámci systémů zpětného
odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, za účelem
získání většího množství surovin strategických vzácných
kovů.
c) Podporovat rozvoj moderních kvalitních technologií
zpracování výrobků s ukončenou životností v České
republice.
d) Zamezit nevhodnému umisťování nových zařízení ke
sběru,
výkupu
a
využívání
kovových
odpadů.
Do rozhodování zapojit obec, na jejímž území má být
sběrna provozována.
e) Zvýšit kontrolní činnost v oblasti výkupu kovových odpadů
f) Sjednotit postup KÚ, ORP, obcí a dalších kontrolních
orgánů (např. ŽÚ, MP) při kontrolách výkupen kovů a
bazarů. Úzká spolupráce s ČIŽP, ČOI, PČR a dalšími
složkami státní správy.

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Obecné zásady
a) Síť zařízení vytvářet na základě koncepčně stanovených
priorit a potřeb odpadového hospodářství MSK ve vazbě na
aktuální stav plnění cílů POH ČR a POH MSK, tj. na reálnou
potřebnost,
ekonomickou
konkurenceschopnost
a
udržitelnost zařízení pro nakládání s odpady.
b) Výstavba zařízení musí být v souladu s prioritami a
strategickými cíli kraje v oblasti odpadového hospodářství a
zároveň v souladu s principy „soběstačnosti a blízkosti“ a s

0

0
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Obecné administrativní zásady pro zajištění stanovených cílů POH
MSK, bez identifikace vlivů. Jednotlivé projekty vybrané na základě
kritérií uvedených v POH směrná část, bude nutné posuzovat podle
jejich konkrétních charakteristik.

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Komentář

úmyslem vycházet z hierarchie nakládání s odpady a
podporovat moderní technologie s environmentálně
přidanou hodnotou.
c) Zohlednit mezikrajovou spolupráci u zařízení
nadregionálního významu.
d) Stavbu plánovat v souladu s územně plánovací
dokumentací daného území.
e) Provoz zařízení nesmí ohrozit lidské zdraví, okolní
prostředí, splní všechny zákonné požadavky a technické
normy a nepřekročí stanovené emisní limity.
f) Provoz zařízení nesmí neúměrně zatížit infrastrukturu
území, ve kterém je stavba plánována.
g) Navrhovaná technologie zvažovaného zařízení musí být
na úrovni BAT (nejlepší dostupná technologie), případně se
musí jednat o technologii prověřenou dlouhodobým
provozem v ČR nebo v zahraničí.
h) Preferovat zejména výstavbu a provoz regionálních či
nad regionálních zařízení z důvodu lepší rentability a tím
nižší dosahované ceny za zpracování odpadů, vyšší míry
dodržování provozní a technologické kázně a efektivnější
možnosti kontroly.
Zásady pro vytváření sítě zařízení pro nakládání s odpady
a) Podporovat výstavbu zařízení v souladu s hierarchií pro
nakládání s odpady.
b) Navrhovaná technologie zvažovaného zařízení musí
být na úrovni BAT (nejlepší dostupné technologie), případně
se musí jednat o technologii prověřenou dlouhodobým
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Administrativní zásady směřují k uplatnění požadované koncepce
nakládání s odpady. Jednotlivé projekty vybrané na základě kritérií,
uvedených v POH směrná část, bude nutné posuzovat podle jejich
konkrétních charakteristik, což v této fázi není možné.
Uvedené zásady dávají předpoklady pro plnění cílů vytčených POH

provozem v ČR nebo zahraničí. Budou podporovány
technologie s celoevropskou certifikací environmentálních
technologií ETV (environmental technology verification).
Využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované
technické úrovni podle bodu b).
c) Využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované
technické úrovni podle bodu b).
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 MSK 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.
h) Preferovat a z veřejných zdrojů podporovat výstavbu
zařízení, u kterých je výstupem dále materiálově využitelný

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na horninové prostředí

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

MSK 2016 – 2026.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Komentář

produkt.
i) K podpoře z veřejných zdrojů doporučovat zařízení
odpovídající svou kapacitou regionálnímu významu, která
budou platnou součástí systému nakládání s odpady.
j) Doporučující stanovisko kraje opírat o soulad s platným
plánem odpadového hospodářství kraje a o podklady
prokazující deficit takovýchto zařízení identifikovaný v rámci
vyhodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství
kraje.
k) Zapracovat postupně požadavky na vytváření sítě
zařízení do souboru výstupů územního plánování jako
důležitý podklad pro rozhodování o dalším rozvoji (zejména
průmyslových zón).
l) 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.
Zásady pro systému sběru 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.
b) Podporovat tříděný sběr využitelných složek komunálních
odpadů, se zahrnutím obalové složky, prostřednictvím
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Administrativní opatření pro zajištění cílů POH MSK 2016 - 2026.
Samotná administrativní opatření charakteru „podpora tříděného
sběru“ apod. nemají přímé vlivy na ŽP.
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Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

?

0

0

0

0

0

0

?

0

Zásady směřující k zajištění cíle POH MSK, jejich realizace může
mít kladné i negativní vlivy na ŽP. S ohledem na vlivy na ŽP je
nutné stanovit optimální dopravní trasy a logistické řešení.
V případě vhodného logistického řešení je možné očekávat spíše
pozitivní vlivy na ovzduší spojené s minimalizací dopravy, naopak
při nevhodném řešení mohou být vlivy i negativní. Vzhledem
k tomu, že se jedná o koncepci, kde je konkrétní řešení neznámé,
není možné vlivy hodnotit.
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Administrativní organizační opatření zajišťující vytvoření sítě

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Komentář

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 to jest výrobci, dovozci, distributory.
c) Podporovat tříděný sběr bioodpadů.
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.
Zásady pro systémy svozu a přepravy odpadů
a) Je podporováno provozování souboru speciálně
vybavených automobilů ke svozu odpadu ze sběrných
nádob všech druhů (včetně pytlového sběru) a kontejnerové
nosiče s velkokapacitními kontejnery s vhodným objemem.
b) Je podporováno budování překládacích stanice v případě
potřeby zefektivnění přepravy odpadu na delší vzdálenosti.

Opatření v rámci vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady:
a) Průběžně vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání

0

152

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo
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Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na horninové prostředí

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

s odpady na regionální úrovni.

zařízení k nakládání s odpady. Tento úkol je podmínkou pro plnění
cílů POH MSK 2016 – 2026. Bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky ŽP.

b) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH MSK a
dostupných informací stanovovat potřebná zařízení pro
nakládání s odpady.
c) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH MSK
stanovovat preferovaná a k podpoře z veřejných zdrojů
doporučovaná zařízení pro nakládání s odpady.
d) Zajistit kvalitní datovou základnu o zařízeních k nakládání
s odpady.
e) Nepodporovat neopodstatněné provádění terénních
úprav a rekultivací. Důsledně posuzovat důvody provádění
konkrétní terénní úpravy či rekultivace a jejich opodstatnění
v konkrétní lokalitě. Zamezit účelovému opakovanému
navyšování kapacit a výškových kót terénních úprav a jejich
územního rozsahu.
Komunální odpady
a) Ve všech obcích s více než 2 000 obyvateli je
podporována výstavba sběrných dvorů U stávajících
sběrných dvorů je podporována jejich modernizace,
dovybavení nebo rozšíření. Sběrné dvory budou zejména
sloužit pro shromažďování objemných odpadů, odpadů ze
zeleně, výrobků s ukončenou životností a nebezpečných,
příp. materiálových (nápojový kartón, kov, textil, PET) složek
komunálních odpadů.
b) Je podporován provoz stávajících dotřiďovacích linek
využitelných složek komunálních odpadů, pokud jejich
technologie bude obsahovat třídění, lisování nebo drcení

Komentář
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0

0
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Administrativní organizační opatření zajišťující vytvoření sítě
zařízení k nakládání s odpady. Tento úkol je podmínkou pro plnění
cílů POH MSK 2016 – 2026. Bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky ŽP.
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Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Komentář

odpadů a jejich roční kapacita bude minimálně 1.000 t
odpadů v jedné směně. Výstavba nových dotřiďovacích
linek je podporována jen v těch oblastech, kde tato zařízení
dosud chybí.
c) Je podporována výstavba zařízení pro konečné využití a
zpracování komunálních odpadů regionálního významu
včetně zařízení pro energetické využití zbytkových
komunálních odpadů nebo paliv z nich vyrobených.
d) Je podporováno budování překládacích stanice v případě
potřeby zefektivnění přepravy odpadu na delší vzdálenosti.
Biologicky rozložitelné odpady
a) Je podporován rozvoj kompostování v obcích, zejména
ve vesnické a příměstské zástavbě.
b) Jsou podporovány aktivity vedoucí k uplatnění kompostů
vzniklých z biologicky rozložitelných odpadů například při
rekultivaci skládek, důlních děl, bývalých průmyslových zón
apod. i aktivity vedoucí k přímé i nepřímé aplikaci biologicky
rozložitelných odpadů na k tomu účelu vhodné zemědělsky
obdělávané půdy.
c) Jsou shromažďovány, vyhodnocovány a zveřejňovány
informace o bilanci produkce BRKO a zpracovatelských
kapacit na území kraje.
d) Je podporováno budování a provozování zařízení na
materiálové využití (kompostárny) a energeticko-materiálové
využití (bioplynové stanice) biologicky rozložitelných odpadů
včetně kalů z ČOV.
Nebezpečné odpady
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Administrativní organizační opatření směřující k zajištění podmínek
pro plnění cílů POH MSK 2016 – 2026. Bez identifikace vlivů na
jednotlivé složky ŽP.
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a) Je podporováno budování zařízení na regeneraci a
materiálové využití nebezpečných odpadů v případě,
že takové zařízení bude z hlediska potřeb kraje účelné.
b) Není podporováno budování nových zařízení pro
skládkování a spalování nebezpečných odpadů (s výjimkou
zdravotnických odpadů).
c) Není podporováno budování nových zařízení na
zpracování odpadů s PCB.
d) Jsou upřednostňovány termické procesy odstraňování
zdravotnických odpadů.
Ostatní odpady a použité výrobky
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Administrativní organizační opatření směřující k zajištění podmínek
pro plnění cílů POH MSK 2016 – 2026. Při aplikaci opatření se dají
předpokládat pozitivní vlivy především na veřejné zdraví.

a) Je podporována recyklace stavebních odpadů.
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Administrativní organizační opatření směřující k zajištění podmínek
pro plnění cílů POH MSK 2016 – 2026. Bez identifikace vlivů na
jednotlivé složky ŽP.
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Administrativní organizační opatření směřující k omezení
skládkování jež je součástí cílů POH MSK 2016 – 2026. Bez
identifikace vlivů na jednotlivé složky ŽP.

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

b) Je podporován rozvoj stávajících zařízení pro úpravu
nebo využití minerálních olejů, baterií, akumulátorů,
autovraků, použitých elektrozařízení, případně dalších
odpadů, které mají nadregionální či celostátní význam.
c) Jsou podporovány chráněné dílny zabývající se
zpracováním elektrozařízení a elektroodpadů
d) Je podporováno vybudování zařízení pro materiálové
nebo energetické využití opotřebovaných pneumatik.
Skládky, terénní úpravy a rekultivace
a) Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů z
veřejných prostředků.
b) Je podporována přeměna stávajících skládkových areálů
na centra komplexního nakládání s odpady.
c) Pro terénní úpravy a rekultivace jsou používány pouze
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Vlivy na horninové prostředí

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

neznečistěné výkopové zeminy a hlušiny, upravené
stavební a demoliční odpady, respektive další inertní
odpady obdobného charakteru a vlastností a rekultivační
výrobky a materiály s příslušnými certifikáty (odpady
z teplárenství). Jak tyto výrobky tak všechny využívané
odpady musí svými vlastnostmi splnit požadavky dané
předpisy upravujícími využití odpadu na povrchu terénu
(v současnosti je to vyhláška č. 294/2005 Sb.).

Zásady při rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Zásady ani opatření nejsou definována

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená (černé skládky, littering) a zajištění nakládání s odpady, jejichž majitel není
znám anebo zanikl
Opatření:
a) Zapojit veřejnost do programů a akcí vedoucích
k formování pozitivního postoje k udržení čistoty prostředí a
správného nakládání s odpady.
b) Informovat občany a podnikatelské subjekty o
možnostech pokutování za aktivity spojené s odkládáním
odpadů mimo místa k tomu určená.
c) Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování
veřejných prostranství.
d) Zaměřit kontrolu obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností na neoprávněné využívání obecních systémů
k nakládání s odpady ze strany právnických osob a
podnikajících fyzických osob.
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Provádění opatření povede k omezení množství směsného
odpadu.
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Administrativní opatření bez identifikace vlivů na jednotlivé složky
ŽP.
Administrativní opatření bez identifikace vlivů na jednotlivé složky
ŽP. Opatření povedou k omezení černých skládek a zvýšení
efektivity sběru odpadů.
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Odstranění existujících černých skládek, povede ke snížení starých
zátěží. S tím spojeno snížení nebezpečí znečištění vod a
horninového prostředí a půd.
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Opatření kladou důraz na osvětu a informovanost. V rámci
realizace tohoto opatření lze identifikovat nepřímý pozitivní vliv
vedoucí k snižování zatížení prostředí odpady v podobě snížení
zatížení životního prostředí podílem ukládaného odpadu na
skládkách, pálením komunálního odpadu a jeho pohazování

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

e) Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a
podnikající fyzické do obecních systémů nakládání s
odpady.
f) Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech
pokutování za aktivity spojené s odkládáním odpadů mimo
místa k tomu určená.
g) Optimálně nastavit systém 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).
h) Zavést na úrovni obcí komunikační kanály, přes které by
občané měli možnost hlásit nelegálně uložené odpady na
veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů
v okolí sběrných hnízd a kontejnerů.
i) 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.

Komentář

Program předcházení vzniku odpadů
Opatření:
a) 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.
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b) 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.
c) 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.
d) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí,
komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných
odpadů. Řešit problematiku prostřednictvím Programu
podpory domácího, komunitního a obecního kompostování.
e) 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.

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

Vlivy na horninové prostředí

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Komentář

v krajině.
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Obecně lze toto opatření hodnotit pozitivně zejména snahu o
návrat organické složky do půdy.
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Administrativní, metodická a organizační opatření. Lze očekávat
pozitivní dopady, které se budou projevovat v dlouhodobém
časovém horizontu.
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Vlivy na horninové prostředí

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Komentář

f) Podporovat programy výzkumu, experimentálního vývoje
0
0
0
+1
+1
0
0
0
0
Opatření v dlouhodobém horizontu vytvoří podmínky pro snížení
a inovací v oblasti využívání „druhotných surovin“ ve
produkce odpadů, což se pozitivně projeví ve všech složkách ŽP.
výrobních
procesech,
zavádění
nízkoodpadových
Lze očekávat významný kladný vliv v oblasti energetického využití
technologií a technologií šetřící vstupní primární suroviny a
odpadů a tím úspory paliv. Též prodloužení životnosti výrobků bude
v oblasti předcházení vzniku odpadů včetně zohlednění
mít pozitivní vliv na čerpání přírodních zdrojů i omezení vzniku
ekodesignu a hodnocení životního cyklu.
odpadů. Lze též očekávat v sekundárním působení posílení
druhotného využívání surovin a odpadů.
g) Podporovat programy výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů z potravin.
h) Podporovat programy 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.
i) Podporovat programy 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.
j) Podporovat realizace nebo modernizace technologií,
jejichž výstupem bude menší množství produkovaných
odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání
s odpady daného podniku.
k) Posilovat roli prevence vzniku odpadů přímo ve výrobním
procesu.
Opatření pro přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí

Vlivy na půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zásady a opatření POH MSK 2016 - 2026

a) Podporovat rozvoj moderních kvalitních technologií pro
zpracování odpadů (BAT).
b) V rámci úřední činnosti, zejména při povolování provozu
zařízení k nakládání s odpady důsledně kontrolovat
technické a organizační zabezpečení provozu příslušného
zařízení. Stanovovat podmínky provozu tak, aby vliv
provozu zařízení na životní prostředí byl minimální.
c) V rámci kontrolní činnosti důsledně sledovat možné vlivy
provozu zařízení na okolní prostředí.
d) Nepovolovat zařízení mající záměr vyrábět výrobky
k využití na povrchu terénu z nebezpečných odpadů.
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Administrativní organizační opatření. Opatření jako celek budou mít
nepřímý vliv na všechny složky ŽP.
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6.2.3

Směrná část POH MSK 2016 – 2026

Směrná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 – 2026 neobsahuje
návrhy konkrétních záměrů nakládání s odpady. Řeší pouze varianty budoucího nakládání s ohledem
na cíle POH ČR, POH kraje, legislativní rámec odpadového hospodářství, příležitosti a omezení. Celý
POH MSK zachovává obecnou úroveň koncepce.
POH MSK ve směrné části stanovuje kritéria pro další rozhodování při výběru konkrétních aktivit
pro splnění cílů koncepce. V každém rozhodovacím kroku při výběru konkrétních aktivit je nutné vždy
zvážit nejen varianty technické či varianty lokalizace, ale zásadně i varianty způsobů nakládání
s odpady. V dalších stupních projektových příprav jednotlivých projektů, respektive aktivit, které budou
realizovány při naplňování tohoto cíle je nutné důsledně postupovat v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Ve směrné části POH MSK jsou specifikovány varianty nakládání se zbytkovými komunálními
odpady (tj. SKO a objemný odpad). Důvody k navržení čtyř variant nakládání se zbytkovými
komunálními odpady jsou následující (cituji ze směrné části POH MSK 2016 – 2026):
S ohledem na zákaz skládkování směsných komunálních odpadů po roce 2024 zůstává stále
velkým problémem kraje budoucí nakládání s tímto odpadovým tokem.
Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu odpadů pod katalogové číslo odpadu
20 03 01 a pro účely stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově využitelných složek
vč. výrobků s ukončenou životností, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných komunálních
odpadů, které budou dále přednostně využity.
V kapitole 1.3 Cíle a obsah koncepce jsou popsány čtyři hlavní varianty rozvoje sítě pro nakládání
se zbytkovým komunálním odpadem. Jedná se o:


Realizace projektu ZEVO s kapacitou 192 000 tun/ rok.



ZEVO v kombinaci s několika MBÚ.



Menší ZEVO na úrovni velkých měst.



MBÚ na úrovni velkých měst.

Jelikož se tato problematika stává předmětem řady protichůdných názorů, jsou ve směrné části
POH jednotlivé varianty posouzeny s využitím komplexní SWOT analýzy s cílem přinést jejich
maximálně objektivní posouzení a připravit relevantní podklad pro získání informací nezbytných pro
vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných
zdrojů.
SWOT analýza a kritéria pro rozhodování o umístění a výběru způsobu nakládání se ZKO jsou
obsahem směrné části POH MSK 2016 – 2026 a sledují především ekonomické a organizační otázky
variant. V této kapitole bude provedeno posouzení jednotlivých variant z hlediska jejich dopadů na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Vzhledem charakteru koncepce nelze hodnotit vlivy vzhledem k limitům, koncepce neobsahuje
konkrétní záměry. Lze proto pouze predikovat potenciálně možné vlivy a rizika.
S ohledem na nejistoty při hodnocení vlivů bez znalostí konkrétního řešení, kapacit, vstupů,
technologií, logistického a organizačního řešení a především lokalizace projektů (což ani nemůže být
obsahem koncepce) Vychází hodnocení jednotlivých variant přibližně obdobně (viz níže tabulku č. 30).
Zpracovatel dokumentace se přiklání k variantě 2 ZEVO v kombinaci několika MBÚ, jejíž systém je
poněkud diverzifikovaný a tudíž se dají předpokládat i pružnější reakce při případných budoucích
změnách v množství a složení odpadů i preferencím možných způsobů využívání odpadů. Zároveň
tato varianta znamená dostatečné snížení množství skládkovaných odpadů.
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Přesto zpracovatel dokumentace doporučuje při rozhodování o variantě nakládání se ZKO, aby
byla nejdříve zpracována studie proveditelnosti s hodnocením vlivů na životní prostředí.
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kulturní
a
historické
Vlivy na
hodnoty

veřejné
na
Vlivy
obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

zdraví

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis variant a činností

Vlivy na horninové prostředí

a

Tabulka č. 30: Hodnocení možných významných vlivů na životní prostředí pro jednotlivé varianty nakládání se zbytkovým komunálním odpadem

Svoz odpadů z místa produkce do překládacích
stanic

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

Překládání a lisování odpadů
stanicích

v překládacích

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

Doprava slisovaných odpadů ve velkokapacitních
kontejnerech do ZEVO

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

Energetické využití odpadu v ZEVO

-1

0

0

-1

-1

0

-1/0

-1

-1/0

Výstup nespalitelné látky

0

0

0

+1

-1

0

0

0

0

+1/-1

+1

0

+1

+1

0

-1/0

+1/-1

0

Komentář

Varianta 1: Realizace projektu ZEVO s kapacitou 192 000 tun/ rok.

Celkové

hodnocení

uvažovaného

způsobu
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Doprava odpadů do vzdálenosti max. 25 km.
Jakákoliv doprava znamená negativní vlivy na kvalitu ovzduší a
na akustickou situaci.
Je nutno však konstatovat, že odvoz zbytkového komunálního
odpadu z místa produkce do nějakého zařízení je a bude zatím
stále prováděn, včetně všech negativních dopadů.
Nepředpokládá se významnější zhoršení současné situace.
Překládání a lisování odpadů, může mít v závislosti na použité
technologii a řešení provozu negativní vlivy na ŽP, především
na ovzduší a akustickou situaci. Dopady na veřejné zdraví a
další složky ŽP budou závislé též na lokalizaci.
Vlivy dopravy jsou popsány výše. Vzhledem k tomu, že se bude
jednat o dopravu ve velkokapacitních kontejnerech (20 t), dá se
předpokládat, že dopravní zatížení bude nižší.
Energetické využití odpadů spalováním pro výrobu tepla a el.
energie bude emitovat spaliny do ovzduší, což vyvolá negativní
vlivy na ŽP a veřejné zdraví.
Negativními vlivy na krajinu a kulturní hodnoty může být též
vybudování průmyslového areálu. Tyto vlivy ovšem budou
značně závislé na lokalizaci a řešení stavby.
Dalšími negativními vlivy bude ukládání nespalitelné složky ze
ZEVO (škváry) na skládku.
Určitým pozitivním vlivem bude vytřídění kovů a jejich další
možné materiálové využití.
Zde je nutné vyzdvihnout, že se jedná o způsob hospodaření

kulturní
a
historické

Komentář

Vlivy na
hodnoty

veřejné
na
Vlivy
obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

zdraví

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis variant a činností

Vlivy na horninové prostředí

a
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hospodaření se zbytkovými komunálními odpady

s odpadem, splňujícím zadané strategické cíle. Důsledkem
realizace této varianty bude energetické využití odpadů, úspora
primárních zdrojů, snížení objemu skládkovaných odpadů,
snížení produkce skleníkových plynů (vznik skládkových plynů).
Při využití nejlepších technologií, a správném řešení celého
systému a čištění spalin, můžou být všechny výše uvedené vlivy
minimalizovány.
Hodnocení zde je provedeno vzhledem k situaci bez řešení.
Poznámka: ač jednotlivé kroky varianty mohou mít negativní
vlivy na některé složky ŽP (např. ovzduší, zdraví), varianta jako
celek může za předpokladu ideálního řešení mít celkové vlivy i
pozitivní.

Varianta 2: ZEVO v kombinaci několika MBÚ
Svoz odpadů z místa produkce do překládacích
stanic

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

Překládání a lisování odpadů
stanicích

v překládacích

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

Doprava slisovaných odpadů ve velkokapacitních
kontejnerech do ZEVO a několika MBÚ

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0
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Doprava odpadů do vzdálenosti max. 25 km.
Jakákoliv doprava znamená negativní vlivy na kvalitu ovzduší a
na akustickou situaci.
Je nutno však konstatovat, že odvoz zbytkového komunálního
odpadu z místa produkce do nějakého zařízení je a bude zatím
stále prováděn, včetně všech negativních dopadů.
Nepředpokládá se významnější zhoršení současné situace.
Překládání a lisování odpadů, může mít v závislosti na použité
technologii a řešení provozu negativní vlivy na ŽP, především
na ovzduší a akustickou situaci. Dopady na veřejné zdraví a
další složky ŽP budou závislé též na lokalizaci.
Vlivy dopravy jsou popsány výše. Vzhledem k tomu, že se bude
jednat o dopravu ve velkokapacitních kontejnerech (20 t), dá se
předpokládat, že dopravní zatížení bude nižší.

kulturní
a
historické
Vlivy na
hodnoty

veřejné
na
Vlivy
obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

zdraví

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis variant a činností

Vlivy na horninové prostředí

a
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Energetické využití odpadu v ZEVO

-1

0

0

-1

-1

0

-1,0

-1

-1,0

Výstup nespalitelné látky

0

0

0

+1

-1

0

0

0

0

Mechanická a biologická úprava

-1

-1

0

+1

-1

0

f

0

0

Celkové
hodnocení uvažovaného
způsobu
hospodaření se zbytkovými komunálními odpady

+1

+1

0

+1

+1

0

-1,0

+1

0
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Energetické využití odpadů spalováním pro výrobu tepla a el.
energie bude emitovat spaliny do ovzduší, což vyvolá negativní
vlivy na ŽP a veřejné zdraví.
Negativními vlivy může být též vybudování průmyslového
areálu. Tyto vlivy ovšem budou značně závislé na lokalizaci a
řešení stavby.
Dalšími negativními vlivy bude ukládání nespalitelné složky ze
ZEVO (škváry) na skládku.
Určitým pozitivním vlivem bude vytřídění kovů a jejich další
možné materiálové využití.
Mechanické třídění odpadů může mít vliv na akustickou situaci
v nejbližším okolí. Tento vliv lze prakticky vyloučit technickými
opatřeními.
Biologická stabilizace odpadu bude zdrojem skleníkových plynů
(CO2).
Odstraněná lehká frakce bude využívána, jako tuhé alternativní
palivo (TAP), toto může být využíváno pro výrobu energie či
v cementárnách. To znamená úsporu primárních zdrojů. Také
vyseparované kovy pro další materiálové využití znamenají
úsporu primárních zdrojů.
Snížení objemu skládkovaných odpadů je cca o 1/3 menší než
u čistě energetického využití
Zde je nutné vyzdvihnout, že se jedná o způsob hospodaření
s odpadem, splňujícím zadané strategické cíle. Důsledkem
realizace této varianty bude z části energetické využití odpadů,
úspora primárních zdrojů, snížení objemu skládkovaných
odpadů, snížení produkce skleníkových plynů. Při využití
nejlepších technologií, a správném řešení celého systému a

kulturní
a
historické

Komentář

Vlivy na
hodnoty

veřejné
na
Vlivy
obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

zdraví

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis variant a činností

Vlivy na horninové prostředí

a

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

čištění spalin, můžou být všechny výše uvedené vlivy
minimalizovány.
Oproti variantě 1 je v této variantě poněkud menší snížení
objemu skládkovaných odpadů, na druhé straně jsou vyrobené
TAP výhřevnější než směsný odpad a mají širší využití.
Hodnocení zde je provedeno vzhledem k situaci bez řešení.
Poznámka: ač jednotlivé kroky varianty mohou mít negativní
vlivy na některé složky ŽP (např. ovzduší, zdraví), varianta jako
celek může za předpokladu ideálního řešení mít celkové vlivy i
pozitivní.
Varianta 3.: Menší ZEVO na úrovni velkých měst.
Svoz odpadů z místa produkce do překládacích
stanic

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

Překládání a lisování odpadů
stanicích

v překládacích

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

Doprava slisovaných odpadů ve velkokapacitních
kontejnerech do ZEVO

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

Energetické využití odpadu v ZEVO

-1

0

0

-1

-1

0

-1,0

-1

-1,0
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Doprava odpadů do vzdálenosti max. 25 km.
Jakákoliv doprava znamená negativní vlivy na kvalitu ovzduší a
na akustickou situaci.
Je nutno však konstatovat, že odvoz zbytkového komunálního
odpadu z místa produkce do nějakého zařízení je a bude zatím
stále prováděn, včetně všech negativních dopadů.
Nepředpokládá se významnější zhoršení současné situace.
Překládání a lisování odpadů, může mít v závislosti na použité
technologii a řešení provozu negativní vlivy na ŽP, především
na ovzduší a akustickou situaci. Dopady na veřejné zdraví a
další složky ŽP budou závislé též na lokalizaci.
Vlivy dopravy jsou popsány výše. Vzhledem k tomu, že se bude
jednat o dopravu ve velkokapacitních kontejnerech (20 t), dá se
předpokládat, že dopravní zatížení bude nižší.
Energetické využití odpadů spalováním pro výrobu tepla a el.
energie bude emitovat spaliny do ovzduší, což vyvolá negativní

kulturní
a
historické

Komentář

Vlivy na
hodnoty

veřejné
na
Vlivy
obyvatelstvo

Vlivy na krajinu

zdraví

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis variant a činností

Vlivy na horninové prostředí

a
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Výstup nespalitelné látky

0

0

0

+1

-1

0

0

0

0

Celkové
hodnocení uvažovaného
způsobu
hospodaření se zbytkovými komunálními odpady

+1

+1

0

+1

+1

0

-1,0

+1

0

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

vlivy na ŽP a veřejné zdraví.
Negativními vlivy může být též vybudování průmyslového
areálu. Tyto vlivy ovšem budou značně závislé na lokalizaci a
řešení stavby.
Dalšími negativními vlivy bude ukládání nespalitelné složky ze
ZEVO (škváry) na skládku.
Určitým pozitivním vlivem bude vytřídění kovů a jejich další
možné materiálové využití.
I v tomto případě se jedná o způsob hospodaření s odpadem,
splňujícím zadané strategické cíle. Důsledkem realizace této
varianty bude energetické využití odpadů, úspora primárních
zdrojů, snížení objemu skládkovaných odpadů, snížení
produkce skleníkových plynů (vznik skládkových plynů). Při
využití nejlepších technologií, a správném řešení celého
systému a čištění spalin, můžou být všechny výše uvedené vlivy
minimalizovány.
Určitým plusem oproti variantě 1 může být snížení dopravních
vzdáleností, a v důsledku toho i snížení negativních vlivů na
dopravu, Na straně druhé bude tato varianta ekonomicky
náročnější a pravděpodobně obtížněji realizovatelná.
Hodnocení zde je provedeno vzhledem k situaci bez řešení.
Poznámka: ač jednotlivé kroky varianty mohou mít negativní
vlivy na některé složky ŽP (např. ovzduší, zdraví), varianta jako
celek může za předpokladu ideálního řešení mít celkové vlivy i
pozitivní.

Varianta 4: MBÚ na úrovni velkých měst.
Svoz odpadů z místa produkce do překládacích
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Doprava odpadů do vzdálenosti max. 25 km.

kulturní
a
historické

stanic

Překládání a lisování odpadů
stanicích

v překládacích

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

Doprava slisovaných odpadů ve velkokapacitních
kontejnerech do MBÚ

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

Mechanická a biologická úprava

-1

-1

0

+1

-1

0

0

0

0

Celkové
hodnocení uvažovaného
způsobu
hospodaření se zbytkovými komunálními odpady

+1

+1

0

+1

+1,0

0

-1,0

+1

0
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Jakákoliv doprava znamená negativní vlivy na kvalitu ovzduší a
na akustickou situaci.
Je nutno však konstatovat, že odvoz zbytkového komunálního
odpadu z místa produkce do nějakého zařízení je a bude zatím
stále prováděn, včetně všech negativních dopadů.
Nepředpokládá se významnější zhoršení současné situace.
Překládání a lisování odpadů, může mít v závislosti na použité
technologii a řešení provozu negativní vlivy na ŽP, především
na ovzduší a akustickou situaci. Dopady na veřejné zdraví a
další složky ŽP budou závislé též na lokalizaci.
Vlivy dopravy jsou popsány výše. Vzhledem k tomu, že se bude
jednat o dopravu ve velkokapacitních kontejnerech (20 t), dá se
předpokládat, že dopravní zatížení bude nižší.
Mechanické třídění odpadů může mít vliv na akustickou situaci
v nejbližším okolí. Tento vliv lze prakticky vyloučit technickými
opatřeními.
Biologická stabilizace odpadu bude zdrojem skleníkových plynů
(CO2).
Odstraněná lehká frakce bude využívána, jako tuhé alternativní
palivo (TAP), toto může být využíváno pro výrobu energie či
v cementárnách. To znamená úsporu primárních zdrojů. Také
vyseparované kovy pro další materiálové využití znamenají
úsporu primárních zdrojů.
Snížení objemu skládkovaných odpadů je cca o 1/3 menší než
u čistě energetického využití
V této variantě se stejně jako v předešlých, jedná o způsob
hospodaření s odpadem, splňujícím zadané strategické cíle.
Důsledkem realizace této varianty bude využití části odpadů pro

kulturní
a
historické
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výrobu TAP, úspora primárních zdrojů, snížení objemu
skládkovaných odpadů, snížení produkce skleníkových plynů.
Oproti předešlým variantám je v této variantě poněkud menší
snížení objemu skládkovaných odpadů, na druhé straně jsou
vyrobené TAP výhřevnější než směsný odpad a mají širší
využití.
Hodnocení zde je provedeno vzhledem k situaci bez řešení.
Poznámka: ač jednotlivé kroky varianty mohou mít negativní
vlivy na některé složky ŽP (např. ovzduší, zdraví), varianta jako
celek může za předpokladu ideálního řešení mít celkové vlivy i
pozitivní.
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6.2.4

Shrnutí identifikovaných vlivů na sledované složky životního prostředí.

Vzhledem k charakteru hodnocené koncepce nelze vyhodnotit její vlivy ve vztahu k limitům využití
území. Koncepce POH MSK neobsahuje konkrétní záměry s územním průmětem. V rámci
zpracovaného hodnocení lze pouze predikovat potenciálně možné vlivy, které budou vyvolány
uplatňováním zásad, cílů a opatření stanovených koncepcí POH MSK 2016 – 2026.
Celkově lze konstatovat, že POH MSK 2016 – 2026 již vzhledem k obsaženým cílům, zásadám a
opatřením vytváří předpoklady pro takové řízení odpadového hospodaření a rozhodování
v Moravskoslezském kraji, které povede k deklarovaným strategickým cílům:
Cíl 1: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Cíl 2: Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
Cíl 3: Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Cíl 4: Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
Plnění těchto cílů znamená snížení negativních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Určitým problémem při hodnocení vlivů odpadového hospodářství, je skutečnost, že téměř
všechny činnosti související s nakládáním s odpady má určité negativní dopady na některou ze složek
životního prostředí a často mohou znamenat určitá rizika pro veřejné zdraví. Zároveň je nutné uvážit,
že jakékoliv zlepšení v oblasti dopadů na životní prostředí je pozitivním krokem.
Zpracovatel dokumentace proto pro hodnocení vlivů použil metodu hodnocení zlepšení
současných vlivů jako pozitivní dopad na složky životního prostředí a veřejného zdraví.
Kladné vlivy POH MSK tak, jak byly vyhodnoceny, vycházejí z charakteru zásad, opatření a cílů
POH MSK 2016 – 2026 je možné předpokládat prakticky pro všechny posuzované složky ŽP.
Nejvýznamnější zlepšení (minimalizace) dopadů se dá očekávat u vlivů na horninové prostředí a
ovzduší, také na půdy. Nejméně se další vývoj odpadového hospodářství řízený podle POH MSK
projeví ve vlivech na historické a kulturní hodnoty.
Jak již bylo výše uvedeno vzhledem k tomu, že u posuzovaného dokumentu, se jedná o koncepci,
které nepřísluší řešení konkrétních aktivit a záměrů, natož konkrétních technologií a jejich lokalizaci,
není možné v tomto posouzení hodnotit řešení nad rámec koncepce.
Není proto reálné hodnotit dopady realizace posuzované koncepce vzhledem k limitům či
hodnotám určitých omezených území, jako jsou ZCHÚ, CHOPAV a podobně.
Obecně se dá říci, že Snižování produkce odpadů, jejich lepší využívání, minimalizace
nepříznivých účinků a snižování objemu skládkovaných odpadů bude mít pozitivní vliv i na ZCHÚ,
CHKO, lokality NATURA, CHOPAV, ochranná pásma vodních zdrojů apod.
Pro hodnocení konkrétních projektů jsou nastaveny účinné mechanismy v příslušných závazných
právních předpisech.
Potenciálních prvků možného negativního působení bylo shledáno minimum. Tyto vlivy jsou
objektivního charakteru (vyplývající z konkrétního charakteru možného působení zejména v oblasti
ovzduší).
Zde je nutné zmínit určitá specifika odpadového hospodářství. Například zpracování biologicky
rozložitelných odpadů bude zdrojem skleníkových plynů, CO 2, nebo i metanu. Ovšem skutečností je, že
prakticky všechny biologicky rozložitelné odpady mají vznik v přírodním prostředí (zemědělství,
lesnictví apod.). Veškerá biomasa vznikající na zemi se po skončení své životnosti, či po využití, se
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v běžných podmínkách rozpadá a je zdrojem skleníkových plynů. Zde tudíž je vlastně problémem vyšší
produkce CO2 či metanu především vyšší produkce biomasy než její zpracování.
Vyhodnocení vlivů koncepce POH MSK 2016 – 2026 na životní prostředí spatřuje pozitivní vlivy
především v oblastech:


organizační, řídicí, metodické zajištění požadovaných trendů v nakládání s odpady na území
Moravskoslezského 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.

Závěrem lze konstatovat, že posuzovaná koncepce POH MSK 2016 – 2026 splní své poslání, být
závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a
koncepční činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství a
podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace kraje v souladu s ust. § 43, odst. 11
zákona o odpadech s pozitivními dopady na vývoj životního prostředí v Moravskoslezském kraji.
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7. PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
VYPLÝVAJÍCÍCH
Z PROVEDENÍ
KONCEPCE
Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež budou
naplňovat zásady, cíle a opatření POH MSK, je nutné respektovat a dodržovat uvedená zmírňující
opatření pro předcházení, snížení či kompenzaci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví, pokud nebudou upřesněna či změněna v rámci posuzování vlivů záměru na životní
prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Navrhovaná opatření jsou členěna na opatření společná a specifická.
Společná opatření jsou opatření k předcházení, snížení či kompenzaci potenciálních negativních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví POH MSK 2016 - 2026, jež zpracovatel SEA doporučuje
uplatňovat při uplatňování všech zásad, cílů a opatření.
Specifická opatření jsou opatření k předcházení, snížení či kompenzaci potenciálních
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví POH MSK 2016 - 2026, jež zpracovatel SEA
doporučuje uplatňovat u konkrétních zásad, cílů a opatření.
Společná opatření


Nakládání s odpady řešit jako komplexní systém celého Moravskoslezského kraje s možností
navázání spolupráce se sousedními regiony.



Zařízení pro nakládání s odpady přednostně umísťovat na plochy brownfield či plochy
přestavbové z důvodu ochrany ZPF.



Zařízení pro nakládání s odpady umísťovat tak, aby jejich lokalizací či provozem, nedošlo
k ovlivnění území chráněných ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v znění platných předpisů.



Zařízení pro nakládání s odpady umísťovat tak, aby jejich lokalizací či provozem, nedošlo
k ovlivnění režimu a kvality podzemních a povrchových vod a nedošlo ke snížení retenční
schopnosti území.



Zařízení pro nakládání s odpady umísťovat tak, aby jejich umístěním a provozem zhoršeny
hygienické podmínky v sídle a nedošlo k ohrožení zdraví obyvatel.



Při výběru lokalit vhodných pro umístění nových zařízení pro nakládání s odpady zajistit
ochranu zájmů ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Při výběru lokalit vhodných pro umístění nových zařízení pro nakládání s odpady zajistit
ochranu zájmů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění všech
předpisů a dochované kulturní dědictví (architektonické i archeologické).



Při výběru lokalit vhodných pro umístění nových zařízení pro nakládání s odpady zohlednit
jejich dopravní dostupnost s cílem minimalizovat rozsah vlivů z vyvolané nákladní dopravy.



V navazujících stupních projektové přípravy jednotlivých projektů je nezbytné důsledně
postupovat v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění platných předpisů.



Při zřizování nových zařízení k nakládání s odpady je nutné zajistit využití BAT technologií
v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, ve
znění platných předpisů.
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Pro umisťování sběrných dvorů v obcích dbát na ochranu veřejného zdraví, pohody obyvatel a
ochranu obytného prostředí včetně estetických hodnot.



Možné využití odpadů při kompostování a v bioplynových stanicích musí být v souladu
s nařízením Evropské rady a Parlamentu 1069/2009.



Využití kalů z čistíren odpadních vod je možné za předpokladu zajištění jejích nezávadnosti z
důvodu vyloučení rizika vstupu kontaminovaných kalů do prostředí a možného ohrožení
veřejného zdraví a složek životního prostředí. Zajistit zavedení technologií hygienizace kalů.

Specifická opatření
Tabulka č. 31: Přehled opatření pro jednotlivé cíle POH MSK
Pořadové
číslo
1

Definice cíle

Opatření

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“
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

Akcentovat význam vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství
U jednotlivých druhů odpadu i způsobu
jejich nakládání je nutné hodnocení
jednotlivých toků odpadů a jejich
potencionálních dopadů na lidské
zdraví a životní prostředí.
Viz cíl č. 1.

4

5

Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru,
plastů, skla a kovů.

6

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň
přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u materiálů jako
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 %)
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.

7

8

9

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky tak, aby podíl této
složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového
množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995.
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti celkovou úroveň
přípravy k opětovnému použití a recyklaci odpadů a jiných druhů
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály
nahrazeny odpadem, nikoliv u nebezpečných stavebních a
demoličních odpadů s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů
uvedených na seznamu odpadů pod 17 05 04. (zemina a kamení)
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Nepreferovat úspory primárních zdrojů
na úkor energetické náročností
zpracování odpadů, vzniku dalších
obtížně řešitelných odpadů a dalších
negativních faktorů majících vliv na ŽP
a veřejné zdraví.
Podporu realizovat za pomoci účinných
nástrojů, např. finančními pobídkami a
výchovou a osvětou obyvatel.
Viz opatření k cíli č. 4.

Energetickému využití předřadit
kompostování a anaerobní rozklad před
energetické využití těch odpadů, u
kterých to z hlediska především
environmentálních a zdravotních rizik je
možné.
Pro využití biologicky rozložitelných
komunálních odpadů musí být
stanoveny limity pro nebezpečné látky
včetně mikrobiologických parametrů.
Nepreferovat úspory primárních zdrojů
na úkor energetické náročnosti
zpracování odpadů, vzniku dalších
obtížně řešitelných odpadů a dalších
negativních faktorů majících vliv na ŽP
a veřejné zdraví.
Důsledně kontrolovat rizikovost
(případnou, kontaminaci)
recyklovaných stavebních odpadů a
kvalitu vzniklých substrátů v kontextu
jejich budoucího použití.
Recykláty musí splňovat kritéria, která
svými parametry zabrání kontaminaci
životního prostředí a nebudou příčinou
expozice člověka toxickým látkám
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Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

11

Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.

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.
V letech 2014 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových
odpadů v hodnotách uvedených v tabulce č. 2 v kapitole 3.3.1.6.1
POH MSK.
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a
elektronických zařízení (dále jen OEEZ).

15

16

17

18

Do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru OEEZ na
jednoho občana za kalendářní rok v hodnotě uvedené v tabulce č. 3 v
kapitole 3.3.6.2 POH MSK (do 31. prosince 2015 > 5,5 kg /obyv. /rok)
V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru OEEZ
uvedených v tabulce č.4 v kapitole 3.3.1.6.2 POH MSK

19

Zajistit vysokou míru využití, recyklace a opětovného použití
elektroodpadu.

20

V letech 2015 – 2018 dosáhnout požadovaných % využití, recyklace a
opětovného použití z celkové hmotnosti zpracovávaného
elektroodpadu na sebraných OEEZ viz tabulka č. 5 v kapitole 3.3.1.6.2
POH MSK .

21

Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití, recyklace a
opětovného použití na celkové hmotnosti zpracovávaného
elektroodpadu (sebraných OEEZ), viz tabulka č. 6. v kapitole 3.3.1.6.2
POH MSK

22

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a
akumulátorů.
V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného
sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz tabulka č. 7. v
kapitole 3.3.1.6.3 POH MSK
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních
baterií a akumulátorů.

23

24

25

Dlouhodobě dosahovat požadované recyklační účinnosti procesů
recyklace odpadních baterií a akumulátorů. Minimální recyklační
účinnost pro recyklaci výstupních frakcí recyklačního procesu na
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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

Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu
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 vlivů na ŽP a veřejné
zdraví.
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu. Nepreferovat
opětovné využití na úkor vzniku dalších
obtížně řešitelných odpadů a dalších
negativních vlivů na ŽP a veřejné
zdraví.
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.
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26

celkové hmotnosti odpadních baterií nebo akumulátorů vstupujících do
recyklačního procesu viz tabulka č. 8. v kapitole 3.3.1.6.3 POH MSK
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou
životností (autovraků).

27

V roce 2015 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci
a opětovné použití při zpracování vozidel s ukončenou životností
(autovraků) viz tabulka č. 9. v kapitole 3.3.1.6.4 POH MSK

28

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.

29

Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz tabulka č. 10
v kapitole 3.3.1.6.5 POH MSK.

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 tabulka č.
11. v kapitole 3.3.1.6.5 POH MSK

32

Podporovat technologie využívání kalů z čistíren odpadních vod
(ČOV).

33

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.

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 PCB do konce roku
2025 oprávněným osobám, nebo zařízení a odpady s obsahem PCB
do této doby dekontaminovat.
Odstranit odpady s obsahem PCB v držení oprávněných osob
k nakládání s odpady do konce roku 2028.

36

37

Zvýšit povědomí o POPs a jejich účincích na lidské zdraví a životní
prostředí.

38

Kontrolovat výskyt POPs 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.

39

40

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady
s obsahem přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.
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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 vlivů na ŽP a veřejné
zdraví.
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.
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 vlivů na ŽP a veřejné
zdraví.
Nepreferovat využití na úkor vzniku
dalších 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.
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 hospodářství
Bez opatření

Kontrolovat nakládání s odpady
s azbestem a tím snížit riziko expozice
obyvatel azbestem
Netýká se krajské úrovně. Samostatná
opatření na úrovni kraje nejsou
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41

42

43
44

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).
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.
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na
materiály za účelem náhrady primárních surovin.
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení
k nakládání s odpady na území MSK.

45

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

46

Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

47

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

48

49

50

51

52

53

54

55

Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů 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.
Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do
problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného
snižování množství odpadů při výkonu státní správy.
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 (zejména Surovinovou politikou ČR a
Politikou druhotných surovin ČR).
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.
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 (zejména Surovinovou politikou ČR a
Politikou druhotných surovin ČR).
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.
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
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stanovena.
Kontrolovat, zda jde o dosažení
stanovených parametrů nebo jen
administrativní úpravu.

Dílčí cíl 1

Dílčí cíl 1
Preferovaná zařízení musí splňovat
podmínky BAT 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.
Netýká se krajské úrovně. Samostatná
opatření na úrovni kraje nejsou
stanovena.
Využít prvků správy územních celků
(vyhlášky obcí apod.).
Využít prvků správy územních celků
(vyhlášky obcí apod.).
Při uplatňování cíle postupovat
komplexně se zohledněním požadavků
OŽP a ochrany veřejného zdraví.
Akcentovat význam realizace
vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství

Bez opatření.

Bez opatření.

Bez opatření.

Bez opatření.

Bez opatření.

Akcentovat význam realizace
vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství.
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56

57

58

59

60

61

a konzumace).
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek
komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních
veřejné správy a na úrovni občanů.
V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty 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.
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 předcházení vzniku odpadů.
Zvýšit účinnost 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 předcházení
vzniku odpadů a posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních
cílů a opatření.
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Akcentovat význam realizace
vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství.
Akcentovat význam realizace
vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství.
Akcentovat význam realizace
vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství.
Akcentovat význam realizace
vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství.
Akcentovat význam realizace
vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství.
Bez 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)
8.1

VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT

Předkládaná koncepce Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období
2016 – 2026 je předložena v jedné aktivní variantě.
Krajský plán odpadového hospodářství je koncepcí, která je ve smyslu § 43 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pravidelně aktualizována. Nulová varianta, tzn.
nezpracování koncepce je tedy vyloučeno legislativními předpisy.
Ve směrné části POH MSK jsou specifikovány varianty nakládání se zbytkovými komunálními
odpady. Důvody k navržení čtyř variant nakládání se zbytkovými komunálními odpady jsou následující
(cituji ze směrné části POH MSK 2016 – 2026):
S ohledem na zákaz skládkování směsných komunálních odpadů po roce 2024 zůstává stále
velkým problémem kraje budoucí nakládání s tímto odpadovým tokem.
V kapitole 1.3 Cíle a obsah koncepce jsou popsány čtyři hlavní varianty rozvoje sítě pro nakládání
se zbytkovým komunálním odpadem. Jedná se o:


Realizace projektu ZEVO s kapacitou 192 000 tun/ rok.



ZEVO v kombinaci s několika MBÚ.



Menší ZEVO na úrovni velkých měst.



MBÚ na úrovni velkých měst.

S ohledem na nejistoty při hodnocení vlivů bez znalostí konkrétního řešení, kapacit, vstupů,
technologií, logistického a organizačního řešení a především lokalizace projektů (což ani nemůže být
obsahem koncepce) Vychází hodnocení jednotlivých variant přibližně obdobně.
Zpracovatel dokumentace se přiklání k variantě 2 ZEVO v kombinaci několika MBÚ jejíž systém je
poněkud diverzifikovaný a tudíž se dá předpokládat i pružnější při případných budoucích změnách
v množství a složení odpadů i preferencím možných způsobů využívání odpadů. Zároveň tato varianta
znamená dostatečné snížení množství skládkovaných odpadů.
Přesto zpracovatel dokumentace doporučuje při rozhodování o variantě nakládání se ZKO, aby
byla nejdříve zpracována studie proveditelnosti s hodnocením vlivů na životní prostředí.
Konkrétní aktivity a záměry, které budou iniciovány plněním koncepcí navrhovaných cílů, zásad a
opatření budou posuzovány zejména ve fázi projektové, tj. v průběhu procesu EIA dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Základní koncepce POH MSK 2016 – 2026 vychází z POH ČR 2015 – 2024. Zpracování
koncepce POH MSK 2016 – 2026, která nebude mít potenciálně významné negativní vlivy na
sledované složky životního prostředí je zajištěno díky průběžné konzultaci zpracovatele POH MSK
2016 – 2026 se zpracovatelským týmem dokumentace SEA a zpětným vazbám k navrhovanému
řešením mezi oběma zpracovatelskými týmy.
Posuzování koncepce představovalo zhodnocení vlivu navržených cílů, zásad a opatření
ukotvených v Závazné části POH MSK 2016 – 2026 a dále aktivit a záměrů definovaných ve Směrné
části POH MSK 2016 - 2026 na životní prostředí a veřejné zdraví.
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Zpracovatel dokumentace SEA provedl:


popis složek životního prostředí a hodnocení trendů v jejich vývoji;



vyhodnocení míry zapracování cílů v oblasti odpadového hospodářství sledovaných na
evropské, národní a krajské úrovni do cílů koncepce;



vyhodnocení souladu navrhovaných řešení problémů s cíly ochrany životního prostředí;



vyhodnocení vlivu plnění navrhovaných cílů, zásad a opatření na složky životního prostředí.

Koncepce POH MSK neobsahuje žádné konkrétní lokalizované záměry. Z tohoto důvodu nebylo
provedeno vyhodnocení koncepce ve vztahu k limitům využití území.

8.2

POPIS PROVEDENÍ POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posouzení vlivu Plánu odpadového hospodářství MSK pro období 2016 – 2026 na životní
prostředí bylo provedeno ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí,
v platném zněni.
Předkládaná dokumentace SEA vychází z Metodiky posuzování vlivů koncepcí na životni prostředí
(MŽP, edice Planeta 7/2004). Výstupy posouzení reagují na Závěry zjišťovacího řízení ve smyslu
§ 10d zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovatel Vyhodnocení vlivů POH MSK období 2016 – 2026 na životní prostředí vycházel
především z informací uvedených v posuzované koncepci a v Plánu odpadového hospodářství ČR pro
období 2015 – 2024, koncepci a strategických dokumentů se vztahem k problematice odpadového
hospodářství zpracovaných na úrovní České republiky. POH MSK 2016 – 2026 vychází z POH ČR
2015 - 2024 resp. jsou některé části uvedených dokumentů totožné vycházel zpracovatel SEA POH
MSK 2016 – 2026 z výsledků dokumentace SEA POH ČR 2015 – 2026. V dílčích částech hodnocení
jsou závěry POH ČR 2015 – 2024 převzaty.
Informace o kvalitě složek životního prostředí byly čerpány z obecně dostupných informací
zveřejňovanými orgány státní správy a jimi zřizovanými institucemi a podklady poskytnutými Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje.

8.3

PROBLÉMY PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POTŘEBNÝCH ÚDAJŮ

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 – 2026 je koncepčním
dokumentem, který neobsahuje konkrétní projekty, či záměry s územním průmětem. Přesto lze na
základě stanovených zásad, cílů a opatření predikovat potenciálně možné ovlivnění složek životního
prostředí.
V rámci zpracovaného hodnocení lze pouze predikovat potenciálně možné vlivy, které budou
vyvolány uplatňováním zásad, cílů a opatření stanovených koncepcí POH MSK 2016 – 2026.
Vzhledem k charakteru koncepce nelze u všech zvažovaných aktivit použít územního průmětu
k identifikaci konkrétních dotčených lokalit. Veškeré navrhované cíle, zásady a opatření jsou
formulovány v obecné rovině, tak, že zde nelze rozlišit konkrétní územní působnost, a je tedy nutné
případné vlivy jejich provádění realizace považovat ve svém působení za plošné. Detailnější územní
působnost lze identifikovat ve Směrné části POH MSK 2016 – 2026 avšak nikoliv ke všem
navrhovaným aktivitám.
Z výše uvedených příkladů pak vyplývá nutnost stanovení míry závaznosti navržených zásad vůči
jednotlivým cílům a opatřením.
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9. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ)
VLIVU KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
9.1

POPIS

SYSTÉMU

HOSPODÁŘSTVÍ

SLEDOVÁNÍ

PROVÁDĚNÍ

MORAVSKOSLEZSKÉHO

KRAJE

PLÁNU
ODPADOVÉHO
2016 – 2026 NA ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

Dle §10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je
předkladatel koncepce – Moravskoslezský kraj povinen zajistit sledování a rozbor vlivů provádění
schváleného Plánu odpadového hospodářství MSK 2016 – 2026 na životní prostředí a veřejné zdraví.
V případě zjištění závažných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví během
implementace POH MSK 2016 - 2026 je předkladatel povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo
zmírnění takových vlivů a informovat o tom příslušný úřad (MŽP ČR) a dotčené správní úřady a
současně rozhodnout o změně koncepce. Pro sledování vlivů implementace Plánu odpadového
hospodářství MSK 2016 - 2026 na životní prostředí je navržena sada environmentálních indikátorů,
které jsou provázané s jednotlivými tématy životního prostředí, jež byla v rámci hodnocení řešena a
současně zohledňují analýzu veškerých současných problémů životního prostředí, které jsou
významné pro koncepci. Uvedené indikátory je nutné sledovat a současně vyhodnocovat
v pravidelných ročních resp. dvouletých intervalech v průběhu celého implementačního období POH
MSK 2016 - 2026. Při vyhodnocování provádění vlivu Plánu odpadového hospodářství MSK 2016 2026 na změny životního prostředí je nezbytné porovnat celkové změny životního prostředí
v Moravskoslezském kraji s výstupy monitoringu a odhadnout tak příspěvek implementace POH MSK
2016 - 2026 k těmto změnám.

9.2

NÁVRH ENVIRONMENTÁLNÍCH INDIKÁTORŮ

Pro sledování vlivů implementace Plánu odpadového hospodářství MSK 2016 - 2026 na životní
prostředí je navržena sada environmentálních indikátorů, které budou postihovat všechna relevantní
témata z oblasti odpadového hospodářství v kontextu klíčových témat životního prostředí řešených ve
vyhodnocení.
Navržený soubor environmentálních indikátorů by měl sloužit jako rámcový pro celkový systém
monitorování při užití popisných indikátorů a indikátorů cílů.
Indikátory cílů
Slouží k průběžnému (dvouletému) vyhodnocování plnění strategických, hlavních a dílčích cílů
stanovených v Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024.
Popisné indikátory
Slouží k průběžné (roční) informaci o stavu a vývoji základních ukazatelů odpadového
hospodářství a jeho vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Tabulka č. 32: Indikátory cílů POH MSK
Název indikátoru
Vyjádření indikátoru

Zdroj dat

Podíl obcí, které zajišťují
oddělený čtyřsložkový
sběr (sklo, papír, plast,
kovy) komunálních
odpadů.
Míra recyklace papíru,
plastu, skla, kovů
obsažených
v komunálních odpadech.

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). Hlášení původců obcí podle nových právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství. Analýzy skladby komunálních odpadů z obcí dle

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

Indikátor vyjádřen
v (%).
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přijaté metodiky pro stanovení výskytu recyklovatelných složek KO
z obcí (bude stanovena 1x za tři roky).
Množství BRKO
ukládaných na skládky
odpadů.
Podíl BRKO ukládaných
na skládky vzhledem ke
srovnávací základně roku
1995
Míra využití a
materiálového využití
stavebních a demoličních
odpadů.

Vztaženo k množství
BRKO z obcí. (přepočet
přes koeficienty podílu
BRO v KO)
Indikátor vyjádřen
v (t/rok) a (kg/obyv./rok).
Vztaženo k množství
BRKO z obcí.
Indikátor vyjádřen
v (%).
Indikátor vyjádřen
v (%).

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 rok
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.
Evidence podle zákona o obalech (výkaz EKO-KOM a.s.), hlášení
o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údaj z
této evidence – prováděcí předpis
k zákonu o obalech
Evidence podle zákona o obalech (výkaz EKO-KOM a.s.), hlášení
o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z
této evidence – prováděcí předpis
k zákonu o obalech.

Míra využití a recyklace
obalových odpadů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Míra využití a recyklace
spotřebitelských
obalových odpadů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Plochy zrekultivovaných
starých skládek

Indikátor vyjádřen
v ha.

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. SFŽP –
monitoring OPŽP

Indikátor vyjádřen v ha a
m3.

Evidence starých zátěží, SFŽP – monitoring OPŽP

Indikátor vyjádřen
v %.

Evidence starých zátěží, SFŽP – monitoring OPŽP

Indikátor vyjádřen v t a
m3.

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady

Indikátor vyjádřen v t.

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady

Indikátor vyjádřen dle
druhu zařízení v (t),
v (m3) v kusech (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 oblasti odpadového hospodářství

Indikátor vyjádřen dle
druhu zařízení MJ či
MW.

Hlášení oprávněných osob - provozovatelů zařízení podle nových
právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství

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

Roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného
sběru OEEZ.
ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného
sběru OEEZ.

Plochy a objem
kontaminovaného
odstraněných
nepovolených skládek v
chráněných územích.
Změna počtu
evidovaných
kontaminovaných míst.
Objem nebo hmotnost
vytěženého,
odčerpaného
kontaminovaného
materiálu a demolované
stavby.
Množství upraveného,
odstraněného či využitého
nebezpečného odpadu
dle jednotlivých kategorií
Změna počtu a kapacit
zařízení.
Množství energie
(elektrické, tepelné)
vyprodukované
v zařízeních na
energetické využití
odpadů a pro anaerobní
rozklad
Elektrozařízení
Míra úrovně tříděného
sběru odpadních
elektrických a
elektronických zařízení
(OEEZ).
Elektrozařízení
Míra využití, recyklace a
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opětovného použití
elektroodpadu.
Baterie a akumulátory
Úroveň tříděného sběru
odpadních přenosných
baterií a akumulátorů.
Baterie a akumulátory
Recyklační účinnost
procesů recyklace
odpadních baterií a
akumulátorů.
Vozidla s ukončenou
životností (Autovraky)
Míra využití, recyklace a
opětovného použití při
zpracování vozidel s
ukončenou životností
(autovraků).

ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů
Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného
sběru odpadních baterií a akumulátorů.
ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného
sběru baterií a akumulátorů.
ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy výrobců a akreditovaných zástupců vybraných
vozidel o dosažení cílů stanovených v zákoně.
ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů

Pneumatiky
Úroveň tříděného sběru
odpadních pneumatik.
Pneumatiky
Míra využití, recyklace a
opětovného použití při
zpracování odpadních
pneumatik.
Počet realizovaných
technologií dle principů
BAT

Indikátor vyjádřen
v (%).

ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů.

Počet zařízení.

Hlášení krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou
působností o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutích.
Evidence IPPC.

Počet osvětových a
vzdělávacích akcí

Počet akcí v kusech a
počet zapojených osob.

Hlášení organizující vybrané akce.

Tabulka č. 33: Popisné indikátory
Název indikátoru
Vyjádření indikátoru
Produkce odpadů
(celková,
ostatní odpady,
nebezpečné odpady,
komunální odpady,
komunální odpady z obcí)
Produkce SKO

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

Produkce objemného
odpadu
Úprava odpadů

Zdroj dat

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).
Indikátor vyjádřen
v (t/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 původců-obcí podle nových právních norem v oblasti
odpadového hospodářství.
Pro upřesnění množství může být proveden statistický dopočet
produkce u obcí, které nesplní ohlašovací limit.
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.
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství.
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.

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

Využití odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Materiálové využití odpadů

Indikátor vyjádřen
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v ( t/rok, %).
Recyklace odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Energetické využití
odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Odstraňování odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Spalování odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Skládkování odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Kapacity zařízení

Indikátor vyjádřen dle
druhu zařízení v (t),
v (m3).

Počty zařízení

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

Zábor zemědělské půdy

Indikátor vyjádřen
v (ha)

Znečištění ovzduší

Indikátor vyjádřen
v (t/rok)

9.3

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

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

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.
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
Územní řízení, souhlas se záborem zemědělské půdy
ISPOP

AKTIVITY K ZAJIŠTĚNÍ MONITORING NA PROJEKTOVÉ ÚROVNI

Vzhledem k návaznosti hodnocení provádění předkládané strategie a výběru projektů na
environmentální indikátory je klíčovým prvkem pro dosažení účinného systému výběr relevantních
environmentálních návodných otázek pro konkrétní podporované projekty či aktivity. Pouze tak bude
problematika životního prostředí chápána ze strany předkladatelů projektů jako možnost, jak zvýšit
celkovou kvalitu projektů, a nikoliv jako administrativní překážka.
Pro zajištění dostatečného zohlednění životního prostředí při hodnocení a výběru projektů je nutné
zejména:


zapracovat navržená environmentální kritéria do celkového systému hodnocení a výběru
projektů;



zajistit dostatečnou informovanost žadatelů o environmentální problematice a o možných
vazbách předkládaných projektů na životní prostředí;



poskytovat poradenské služby pro oblast životního prostředí předkladatelům projektů.

Detailnější popis navrženého systému environmentálního hodnocení a výběru projektů včetně
návrhu konkrétních návodných kritérií je předmětem kapitoly 11 tohoto vyhodnocení.
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10. POPIS
PLÁNOVANÝCH
OPATŘENÍ
K ELIMINACI,
MINIMALIZACI
A
KOMPENZACI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ KONCEPCE
Opatření navrhovaná pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů Plánu
odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 – 2026 jsou uvedena v kapitole č. 7
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11.

STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTŮ

V rámci realizace koncepce stanovené Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského
kraje pro období 2016 - 2026 budou realizovány projekty s rozdílnou mírou rozsahů a kategorií vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví. Z hlediska jejich podpory, respektive nepodpory je vhodné užití
stanovených kritérií pro výběr projektů, díky kterým lze získat ucelený přehled jejich rizikovosti ve
vztahu k posuzovaným složkám životního prostředí a tudíž odpověď na to, zdali daný projekt
podporovat či nikoli.
V rámci výběru dalších projektů v jednotlivých prioritách koncepce je možné kromě standardních
výběrových a hodnotících procesů včetně EIA procedury uplatnit následující návodná výběrová
environmentální kritéria, která mohou dle věcného zaměření předcházet či minimalizovat možné
nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

11.1

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Cílem navrženého systému je zohlednit v rámci celkového hodnocení a výběru projektů pro
udělení podpory v oblasti životního prostředí a podpořit tak ty projekty, které (kromě svého primárního
zaměření a účelu) budou mít pozitivní dopady na stav životního prostředí v Moravskoslezském kraji
resp. jejich realizace nebude spojena s významně negativními vlivy na složky životního prostředí a
nedojde ke vzniku negativních vlivů na veřejné zdraví. Hodnocení by mělo probíhat na úrovni projektů
jako součást rozhodování o schválení přidělení podpory konkrétnímu projektu, tj. hodnocení dle
environmentálních indikátorů by mělo být součástí souhrnného hodnocení předkládaného projektu
v rámci rozhodovacích procesů.

Navržený systém je zaměřen zejména na pozitivní dopady projektů na životní prostředí.
Zpracovatel SEA vychází z předpokladu, že případné negativní dopady jsou detailně sledovány
v rámci postupů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění (v procesu EIA) a příslušné limity jsou stanoveny právními předpisy.

11.2

SET

NÁVODNÝCH ENVIRONMENTÁLNÍCH KRITÉRIÍ (OTÁZEK) SLOUŽÍCÍCH PRO

VÝBĚR PROJEKTŮ



Přispěje realizace projektu ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek, spojených s danou
činností?
Ano / Ne



Přispěje projekt ke snížení emisí skleníkových plynů?
Ano / Ne



Přispěje realizace projektu ke snížení emisí prioritních nebezpečných látek, spojených
s danou činností?
Ano / Ne



Zahrnuje projekt využívání nejlepších dostupných technik Best Available Technique (BAT)
definované v BREF dokumentech?
Ano / Ne



Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie?
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Ano / Ne


Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám spotřeby surovin?
Ano / Ne



Zahrnuje projekt využívání obnovitelných či druhotných zdrojů surovin?

Ano / Ne


Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zastavěných ploch?
Ano / Ne



Dojde v rámci realizace projektu k záboru zemědělského půdního fondu?
Ano / Ne



Jsou pro realizaci projektu využívány plochy brownfields?
Ano / Ne



Dojde v rámci realizace projektu k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa či půdy
zemědělského půdního fondu první, popřípadě druhé třídy ochrany?
Ano/Ne



Přispěje realizace projektu ke snížení zdravotních rizik?
Ano / Ne



Přispěje realizace projektu k odstraňování starých ekologických zátěží a rizik?
Ano / Ne



Dojde v rámci realizace projektu k ovlivnění území chráněných ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění?
Ano / Ne



Respektuje daný projekt ochranu území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
soustavy lokalit Natura 2000?
Ano / Ne
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12.

VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (POH MSK) je závazným dokumentem
pro rozhodování v oblasti odpadového hospodářství. Závažná část bere v úvahu strategii a vytyčené
priority rozvoje odpadového hospodářství. Obsahuje cíle, zásady a opatření, které jsou odvozeny
z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a zároveň zohledňují politiku životního prostředí
ČR, evropské závazky ČR a potřeby současného odpadového hospodářství.
Zhodnocení potenciálních vlivů strategických dokumentů, jako jsou politiky, strategie, koncepce,
plány a programy na veřejné zdraví je podle zákona č. 100/2001 Sb. nedílnou součástí procesu
posouzení vlivů na životní prostředí.
V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky kraje přijímá Moravskoslezský kraj tyto
zásady pro nakládání s odpady:
a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů“ a
dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů.
b) 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.
c) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými
jsou nahrazovány primární přírodní suroviny.
d) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.
e) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
f) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
g) 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.
h) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a
předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
i) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické
proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
j) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí,
lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.
k) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České republiky musí vytvářet komplexní celek
zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.
Zásady zdůrazňující požadavky ochrany veřejného zdraví se promítají např. v bodech h), j) a k).
Moravskoslezský kraj vykazuje ve srovnání s ostatními kraji České republiky stále jednu
z nejvýznamnějších celkových produkcí odpadů. To se netýká pouze produkce všech odpadů, ale
také odpadů komunálních. Z tohoto důvodu je problematice odpadového hospodářství věnována
spolu s kvalitou ovzduší největší pozornost.
S ohledem na reálné možnosti a dopady nástrojů regionální politiky odpadového hospodářství se
Moravskoslezský kraj zaměřuje především na zlepšení nakládání s odpady komunálními a to směrem
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k naplnění vyšších stupňů hierarchie nakládání s odpady. Prioritními tématy v rámci komunálních
odpadů pak jsou:


Maximalizace využití odpadů (materiálového a energetického).



Minimalizace skládkování (zejména směsných komunálních odpadů).



Zákaz skládkování (neupraveného směsného komunálního dopadu).



Energetické využívání směsného komunálního odpadu (po vytřídění materiálově využitelných
složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných složek).

Opatření Moravskoslezského kraje vyplývající z minulého plánu odpadového hospodářství na roky
2005-2015 preferovala především třídění a materiálové využívání s následným energetickým
využíváním zbylých, hlavně směsných komunálních odpadů na úkor odstraňování skládkováním
s cílem zlepšení ochrany životního prostředí (omezení záborů půdy a ochrana podzemních vod),
úspory primárních surovinových zdrojů.
Mezi klíčové projekty kraje patřilo vybudování zařízení pro energetické využití odpadu v Karviné,
lokalitě bývalého dolu Barbora, případně v jiné lokalitě Moravskoslezského kraje. Původní kapacita
tohoto zařízení (192 tis. tun/ rok) měla odpovídat využití většiny produkce směsných komunálních
odpadů v kraji.

12.1 STRATEGIE A PRIORITY OH KRAJE PRO OBDOBÍ 2015 - 2026
Moravskoslezský kraj podporuje v rámci své strategie nakládání s odpady v souladu
s naplňováním principů stanovené hierarchie, přičemž je třeba využívat ty postupy, které mají jak
pozitivní environmentální dopad, tak ekonomickou smysluplnost a dlouhodobou udržitelnost.
Hlavními prioritami Moravskoslezského kraje tak pro nadcházející období jsou:


předcházení vzniku odpadů;



zvýšení celkové úrovně přípravy komunálních odpadů k opětovnému použití a recyklaci;



zvýšení úrovně energetického využívání zbytkových komunálních odpadů na území kraje a
minimalizace množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky.

V souladu s platnou hierarchií je jednoznačnou prioritou Moravskoslezského kraje zajistit
prostřednictvím primární separace domácností, systému sběru a dostupné síti zařízení pro nakládání
s odpady maximální míru materiálového využití komunálních odpadů a to přípravou k opětovnému
použití a recyklací.
Prevence a minimalizace rizik v odpadovém hospodářství by měla směřovat ke snižování
množství vznikajících odpadů, ke snižování jejich nebezpečných vlastností a používání technologií na
využívání a odstraňování odpadů pouze takových, které nemají nepříznivý dopad na životní prostředí
a zdraví obyvatel.
Environmentální zdraví je součást veřejného zdraví související s podmínkami a riziky životního
prostředí, které mohou mít nebo skutečně mají efekt na lidské zdraví a to jak přímo, tak nepřímo.
Zahrnuje ochranu dobrého zdraví, rozvoj estetických, sociálních a hodnot a pohody a prevenci nemocí
a poranění rozvojem pozitivních faktorů a redukcí potenciálního nebezpečí a to fyzikálního,
biologického i chemického a radiologického.
Zdravotní stav obyvatelstva je významně spojený v ČR s faktory životního prostředí:


expozice obyvatel aktuálním vysokým koncentracím prachových částic PM10 a PM2,5, dále pak
NO2 a ozónu, zejména v průmyslových oblastech a dopravně zatížených městech;



dlouhodobá expozice obyvatel prioritnímu znečištění benzo(a)pyrenem, který je prokázaný
humánní karcinogen;
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expozice obyvatel vysoké a nízké teplotě v souvislosti se změnou klimatu;



ohrožení života a bezpečnosti povodněmi;



ukazatele zdravotního stavu, které jsou horší v porovnání se starými zeměmi EU a významné
regionální rozdíly v ČR související se strukturou výroby, vzděláním, tlakem znečištění a životním
stylem.

Nezanedbatelným a významným determinantem, podílejícím se na pohodě člověka a na zdraví
populace, je hluk. Provází zejména dopravu a každá nová dopravní stavba je s ním spojena už od
fáze provádění. Hluk se podílí i na tzv. civilizačních chorobách: ztrátě sluchu resp. sluchové ztrátě,
vzniku hypertenze, poškození srdce, infarktu myokardu, snížení imunitních schopností organismu,
pocitech únavy a nepříznivého ovlivnění spánku, nespavost.
Nakládání s odpady produkuje mnoho škodlivých látek včetně hluku v rámci celé ČR. Může se tak
podílet na ovlivnění pohody i zdraví člověka.

12.2 HODNOCENÍ VLIVU ZÁKLADNÍCH ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NA ZDRAVÍ
Poznatky o hodnocení vlivu jednotlivých způsobů nakládání s odpady na veřejné zdraví většinou
vycházejí z obecně známých poznatků z prokázaných možných vlivů při nakládání s odpady.
V krátkém přehledu (materiál České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty životního prostředí) je
možné si udělat celkový pohled na pravděpodobné účinky na zdraví u určitého způsobu
nakládání s odpady:


Předcházení vzniku odpadu - Dopady na zdraví u obyvatelstva při snižování objemu
produkovaného odpadu jsou pravděpodobně relativně nejmenší.



Využití a recyklace odpadů - Jako důsledek recyklace může být zaměstnání zvýšeného počtu
zaměstnanců při třídění odpadu pro recyklaci. Při ručním třídění odpadu jsou však pracovníci
vystaveni přímému kontaktu s odpadem. Možná rizika jsou vždy závislá na komoditě odpadu,
která se třídí. Mohou vznikat rizika způsobená fyzikálním působením samotného odpadu např.
různá poranění, dále rizika biologická a chemická.



Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - Zdravotní rizika přímo souvisí s původem a
složením odpadu. V případě, že jsou mezi biodegradabilní odpady brány i kaly z ČOV, lze za
největší zdravotní riziko pro lidi a zvířata počítat obsah patogenních mikroorganismů a toxických
chemických látek v kalech.



Kompostování - Zdravotní dopady pro pracovníky kompostáren v důsledku bioaerosolů
(Aspergillus fumigatus) a z prachu v pracovním prostředí se projevují bronchitidou, kašláním a
očním drážděním. Rozptýlením bioaerosolů ze zařízení pro kompostování mohou mít aerosoly vliv
i na obyvatele, v okolí zařízení, u kterých by docházelo k podobným zdravotním potížím.



Mechanicko-biologická úprava - Zdravotní dopady vycházející z mechanicko-biologické úpravy
jsou méně průkazné. Negativní vlivy mohou vznikat při manipulaci a třídění odpadů. Širší dopady
mohou záviset na konečném použití zbytku; dlouhodobé důsledky mohou souviset ze skládky
odpadů, např. při vyluhování toxických látek a jejich úniku do spodních nebo povrchových vod.



Anaerobní vyhnívání - Důkazů o vlivu na zdraví z anaerobního vyhnívání je málo. Budou se lišit
podle dalšího nakládání s bioplynem. Podle studie Defra z roku 2004 je tato metoda v porovnání s
jinými metodami odstranění odpadu značně příznivá.



Využívání odpadů na povrchu terénu - Využíváním velkoobjemových odpadů jako jsou popílky,
kontaminované zeminy nebo sedimenty může docházet ke kontaminaci životního prostředí
nebezpečnými látkami a následně k zvýšené expozici lidí. V případě neřízeného ukládání těchto
komodit odpadu se do životního prostředí dostávají látky toxické, karcinogenní i ekotoxické
v koncentracích, které mohou být prokazatelným rizikem pro lidské zdraví, ale i pro rostliny.

189

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje



Zplyňování odpadů - Proces by mohl mít vliv na čistotu ovzduší. Za nestandardních provozních
podmínek při ohřívacích procesech, mohou vznikat emise. Nicméně není potvrzeno, že mohou mít
významný negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka.



Odstraňování odpadů - Ukládání na skládku a energetické využívání odpadu představuje dva
hlavní způsoby hospodaření s tuhým komunálním odpadem. Rozhodujícím determinantem
(činitelem) přijatelnosti těchto možností jsou různá s nimi související zdravotní rizika.
Potenciální zdravotní dopady vyvolané emisemi z moderních technologií spaloven nejsou
v současné době vědecky podloženy. Přesto je tato problematika diskutována veřejností. Obecně
se veřejnost obává zdravotních dopadů ze spaloven ve vztahu k výskytu onemocnění, jako je
např. vznik rakoviny, onemocnění dýchacích cest, postižení plodu apod. Existující zprávy však
nepotvrdily, že by mělo spalování odpadu v řádně provozovaných spalovnách větší negativní vliv
na zdraví oproti jiným způsobům nakládání s odpady. Ve skutečnosti může vysoká teplota při
spalování předejít budoucí expozici nebezpečnými chemickými látkami. Zařízení pro nakládání
s odpady musí však být navržena a provozována v souladu s platnými právními a technickými
předpisy. U nesprávně provozovaného zařízení se projeví nepříznivé účinky, zvláště u
obsluhujících pracovníků. Zdokumentované důkazy o aktuálním dopadu na zdraví jsou ojedinělé.
Obavy ze spalování odpadů, které se u veřejnosti objevují, pravděpodobně pocházejí ze starších
publikovaných pramenů.
Provedené studie však neprokázaly přímý vztah mezi onemocněním a provozování současných
typů spaloven (Defra, 2004). Přesto je nutné vždy vycházet při rozhodování z hierarchie nakládání
s odpady a to především vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadu a jeho minimalizaci.
Spalování má však také svoji úlohu v nakládání s odpady, a to za předpokladu, že se spalováním
odpadu neovlivní minimalizace odpadu nebo jiné další způsoby nakládání, vždy je nutný
integrovaný přístup.



Nebezpečný odpad - Definovaný jako odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností
(výbušný, žíravý, hořlavý, dráždivý, škodlivý, toxický, kancerogenní, infekční, toxický pro
reprodukci, mutagenní, ekotoxický, produkující toxické plyny když je v kontaktu s vodou,
vzduchem nebo kyselinou, nebo je schopen uvolňovat další toxické látky při nakládání s ním).



Navzdory světově rozšířenému převládajícímu názoru na spalování odpadů a milionům tun takto
zneškodněného odpadu, je ve vědecké literatuře překvapivě relativně málo zpráv o nepříznivých
zdravotních účincích ve srovnání s ostatními způsoby nakládání s odpady. Existující zprávy
nepotvrdily, že by mělo spalování nebezpečného odpadu větší negativní vliv na zdraví oproti jiným
způsobům odstranění nebezpečného odpadu. Ve skutečnosti může vysoká teplota při spalování
předejít budoucí expozici nebezpečnými chemickými látkami.



Doprava odpadu - Souvislost mezi dopravou a zdravotní účinky vlivem silniční dopravy patřící
k odpadovému hospodářství, zvláště vlivem zhoršené čistoty ovzduší, lze zahrnout: zvýšený
výskyt dýchacích a kardiovaskulárních onemocnění a přidružených nemocí (astma, bronchitida,
infarkty, s přidruženou hospitalizací a úmrtím). Spouštěcím mechanismem je znečištěné ovzduší;
hluk a vibrace, hlavně snížení sluchové pohody, vibrace a možné havárie. Mezi méně výrazné
účinky na zdraví lze začlenit potenciální snížení tělesné činnosti a ztráta sociálního kontaktu, vyšší
nebezpečí v dopravě pro řidiče nákladních vozů; Při dopravě nebezpečného odpadu za účelem
jeho úpravy nebo odstranění může dojít k dalšímu nežádoucímu vlivu na zdraví např. při
náhodném úniku nebezpečného tekutého odpadu.

Při rozhodování o jednotlivých způsobech nakládání s odpady by měly být především
vytvořeny podmínky pro předcházení vzniku odpadu a jeho minimalizaci, protože snižování
objemu produkovaného odpadu je provázeno také snížením dopadů na zdraví obyvatelstva.
Řádně provozované spalování určitých komodit odpadu je také nejbezpečnějším způsobem
odstranění odpadu a přináší nejnižší dopady na zdraví obyvatel a životní rizika. Vždy je nutné
zachovat integrovaný přístup. Na spalování je nutné pohlížet i z hlediska možného zdroje
obnovitelné energie, což v době energetických krizí nabývá na významu.
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Politika odpadového hospodářství MSK 2016 – 2026 je převážně formulována v obecné rovině a
nemůže ke všem aktivitám, jež bude vyvolávat, poskytnout konkrétní podklady místně a věcně
specifikované tak, aby bylo možno odhadovat konkrétní dopady a přínosy pro veřejné zdraví.
Východiskem pro hodnocení je v takových případech odborný odhad pravděpodobného vývoje
různých determinant prostředí, institucionálních i individuálních, a jejich možných změn a vazeb
v několika navazujících krocích, jakož i obecné znalosti o možných vlivech různých determinant na
zdraví. Na jejich základě jsou pak identifikovány předpokládané vlivy posuzované koncepce na
veřejné zdraví.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vychází z cílů ochrany veřejného zdraví. Tyto cíle jsou
reprezentovány cíli a prioritami existujících mezinárodních a národních koncepčních dokumentů
ochrany a podpory zdraví.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (Health Impact Assessment) je kombinací procedur, metod a
nástrojů k systematickému hledání pravděpodobných vlivů strategie na zdraví populace a rozložení
těchto vlivů uvnitř populace. HIA je praktický přístup použitý k ověření pravděpodobného zdravotního
efektu u politiky, programu nebo projektu na zdraví populace, zejména zranitelných nebo
znevýhodněných skupin. Výsledné doporučení je předkládáno těm, kteří rozhodují a investorům
s cílem maximalizace pozitivních efektů na zdraví a minimalizace negativního efektu .
Veřejné zdraví je definováno v českém zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění, takto: „Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento
zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života“.
Hodnotit specifické vlivy na zdraví obyvatelstva pomocí hodnocení zdravotních rizik nebo jiných
metod pro hodnocení vlivu na veřejné zdraví je problematické, protože cíle v plánech jsou
formulované koncepčně.
Pro hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je v posledních letech stále více
využívána metoda hodnocení zdravotních rizik. Tato metoda získává hlubší informace o možném vlivu
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, než je pouhé srovnání intenzit jejich výskytu
s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi
snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a tím
spíše pohodu lidí, zejména pak skupin populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. Příkladem
mohou být imisní limity pro hluk a klasické škodliviny v ovzduší.
U látek, pro které nejsou stanoveny úřední imisní limity, jako je tomu u většiny specifických látek
vznikajících například při spalování odpadů, je metoda hodnocení zdravotních rizik jediným
způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany
zdraví.
Stále častěji se také sekáváme se situacemi, kdy v podstatě jediným důvodem zpracování i
obsáhlých analýz rizika jsou obavy veřejnosti, zejména při projednávání umístění nových provozů a
zavádění nových technologií. I tyto situace je třeba považovat za legitimní důvod k hodnocení
zdravotních rizik, jejímž cílem je získání přesvědčivých objektivních podkladů k vyvrácení obav lidí o
své zdraví.
Základní metodické postupy odhadu rizika byly zpracovány zejména Světovou zdravotnickou
organizací (dále WHO) a Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA).

12.3 VLASTNÍ ODHAD ZDRAVOTNÍHO RIZIKA OBECNĚ ZAHRNUJE ČTYŘI ZÁKLADNÍ KROKY:
Prvním krokem je identifikace nebezpečnosti, při které se zjišťuje, zda a za jakých podmínek
daná látka může nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. Zdrojem informací jsou toxikologické databáze a
odborná literatura, obsahující výsledky pozorování u lidí, experimentů na pokusných zvířatech nebo
laboratorních testů.
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Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, která má objasnit kvantitativní vztah mezi
dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným předpokladem pro možnost odhadu
míry rizika.
Pro hodnocení zdravotních rizik se rozlišují dva typy účinků chemických látek:


U látek s nekarcinogenními toxickými účinky se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento účinek se
projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních obranných
mechanismů v organismu. Díky známému prahovému účinku lze identifikovat dávku škodlivé
látky, která je pro organismus člověka ještě bezpečná a za normálních okolností nevyvolá
nepříznivý efekt. Při hodnocení rizika toxických účinků látek v ovzduší je možné vycházet
z návrhů limitních koncentrací (Guideline Value) Směrnic WHO pro kvalitu ovzduší, referenčních
koncentrací vybraných znečišťujících látek v ovzduší stanovených MZ ČR pro účely hodnocení a
řízení zdravotních rizik, tolerovatelných koncentrací látek v ovzduší (TCA) holandského národního
ústavu veřejného zdraví a prostředí (RIVM), referenčních koncentrací nebo inhalačních dávek US
EPA, popř. dalších institucí.
Jejich hodnoty se odvozují buď z výsledků epidemiologických studií známých účinků u člověka
anebo pomocí pokusů na laboratorních zvířatech s použitím faktorů nejistoty. Druhým způsobem
hodnocení nekarcinogenních toxických látek je použití vztahů odvozených z epidemiologických
studií, které vyhledají vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je
používán např. u suspendovaných částic PM10, kde současné znalosti neumožňují odvodit
prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních
účinků u exponovaných osob.



U látek podezřelých z karcinogenních účinků u člověka se předpokládá tzv. bezprahový účinek.
Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím
momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nulové riziko je tedy při nulové
expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost dávky a účinku se vyjadřuje
ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. Tento ukazatel se nazývá
faktor směrnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – CSF, nebo Cancer Potency Sloup –
CPS). Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice vztahu mezi dávkou a účinkem, tedy
vznikem nádorového onemocnění, získaný matematickou extrapolací z vysokých dávek
experimentálních na nízké dávky reálné v životním prostředí. Pro zjednodušení se někdy u rizika
z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika (Unit Cancer Risk – UCR), která je vztažená
přímo ke koncentraci karcinogenní látky v ovzduší. V případě možného karcinogenního účinku je
míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup pravděpodobnosti vzniku nádorového
onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u jedince z exponované populace, tedy
teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet
exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení
-6
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10 , tedy jeden případ onemocnění
na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni
-6
10 .

Třetím, často nejsložitějším krokem v odhadu rizika je hodnocení expozice. Na základě znalosti
dané situace se při něm sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě
a množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka. Cílem je přitom
postihnout nejen průměrného jedince z exponované populace, nýbrž i reálně možné případy osob
s nejvyšší expozicí a obdrženou dávkou. Za tímto účelem se identifikují nejvíce citlivé podskupiny
populace, ať již z důvodu zvýšené zranitelnosti, snížené kapacity fyziologických obranných
mechanismů, nebo z důvodu zvýšené expozice.
Čtvrtým konečným krokem v odhadu rizika, který shrnuje všechny informace získané
v předchozích etapách, je charakterizace rizika, kdy se snažíme dospět ke kvantitativnímu vyjádření
míry reálného konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit jako podklad pro
rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.
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Jak je z uvedeného stručného přehledu patrné, nelze na rozdíl například od jiných koncepcí,
v rámci SEA POH naplnit jednotlivé kroky pro odhad zdravotního rizika zejména z důvodů absence
lokalizačních, kapacitních a projektových údajů o konkrétních záměrech.
Pokud lze nastavit základní otázky související s možnými vlivy naplňování koncepce ve vztahu
k veřejnému zdraví, potom lze dle metodik posuzování vlivů nastavit například následující sumu
otázek:
-

může současné nakládání s odpady přímo či nepřímo ovlivnit zdraví

-

může současné nakládání s nebezpečnými odpady přímo či nepřímo ovlivnit zdraví

-

vede současné nakládání s odpady ke kontaminaci životního prostředí člověka

-

může nakládání s odpady v POH přímo či nepřímo ovlivnit zdraví

-

může nakládání s nebezpečnými odpady v POH přímo či nepřímo ovlivnit zdraví

-

změní se realizací POH kontaminace životního prostředí člověka

-

změní se realizací POH sociální podmínky člověka

-

změní se realizací POH pracovní podmínky člověka

Jak je patrné, pro konkrétní příklad posuzovaného POH Moravskoslezského kraje, lze v zásadě na
všechny zde položené otázky odpovědět kladně, avšak bez možnosti vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na veřejné zdraví. Současně je však nezbytné formulovat následující skutečnosti:
 naplňováním cílů POH lze jednoznačně očekávat snížení řady impaktů do složek životního
prostředí, zejména v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany horninového prostředí, které
se následně budou projevovat i ve snížení velikosti vlivů na veřejné zdraví


ani při naplňování cílů POH však nelze vyloučit skutečnost, že nakládání s odpady může ovlivnit
přímo či nepřímo lidské zdraví



formulace cílů POH, jakož i požadované výstupy, umožňují formulovat předpoklad, že navrhované
priority z hlediska nakládání s odpady jsou v celkovém kontextu výrazněji příznivější jednotlivým
složkám životního prostředí, tedy i ve vztahu k ochraně veřejného zdraví



zákon č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2005Sb. vytváří dobrý
předpoklad v rámci projektové EIA povinně vyhodnotit vlivy záměru na veřejné zdraví u všech
aktivit vyjmenovaných v příloze č. 1 zákona a u všech aktivit v rámci přílohy č. 2 zákona, kde bude
tento požadavek vznesen v rámci zjišťovacího řízení ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví.
Vybrané koncepční materiály, které byly brány v úvahu v rámci hodnocení:

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR je jedním ze základních národních koncepčních
materiálů, je platný od roku 2010, schválený usnesením vlády č. 37 z roku 2010. V prioritě 1.1
Zlepšování podmínek pro zdravý život uvádí cíl 4. Snižovat zdravotní rizika související s negativními
faktory životního prostředí a s bezpečností potravin, který ukládá snižovat expozice chemickým látkám
a fyzikálním faktorům ze životního prostředí a snižovat tak zdravotní rizika související se znečištěním
ovzduší, vody, půdy a potravin, spolu s redukcí dalších negativních faktorů, jako je např. hluková
zátěž.
Akční plán životního prostředí a zdraví (NEHAP) stanovuje následující cíle:


snižovat celkovou produkci odpadů, snižovat podíl skládkovaných odpadů a zvyšovat jejich
recyklace

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro
všechny v 21. století stanovuje následující cíle:
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systematicky hodnotit zdravotní rizika v celém cyklu nakládání s odpady, a to zejména při
nakládání s nebezpečnými odpady a vytvářet podklady pro opatření na minimalizaci zdravotního
rizika



v rámci plánů odpadového hospodářství stanovit cíle minimalizace zdravotního rizika a podmínky
z hlediska ochrany veřejného zdraví

Jak je patrné z cílů POH Moravskoslezského kraje, lze na základě SEA posouzení vyslovit závěr,
že cíle POH, pokud budou splněny požadavky na projektové posouzení rozhodujících záměrů
souvisejících s naplňováním POH, budou v souladu i s cíli těchto materiálů.
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13.

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ

Obecná charakteristika POH Moravskoslezského kraje 2016 - 2026
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 stanovuje
v souladu s principy udržitelného rozvoje zásady, cíle a opatření pro nakládání s odpady na území
Moravskoslezského kraje při respektování cílů, zásad a opatření pro nakládaní s odpady stanovené
POH ČR 2015 - 2024.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 – 2026 řeší 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“).
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje se skládá ze čtyř částí:


Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, Úvodní část



Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, Analytická část



Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, Závazná část



Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, Směrná část

Úvodní část obsahuje:
Působnost a doba platnosti POH MSK
Celková charakteristika MSK
Územní charakteristika kraje
Demografická vývoj, počty obyvatel a sídelní struktura
Životní prostředí
Charakteristika hospodářství kraje
Návaznost na strategické dokumenty kraje
Krajské integrované centrum využívání odpadů
Intenzifikace odděleného sběru komunálních odpadů včetně obalové složky

Analytická část obsahuje:
Výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce a
nakládání,
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 o odpadech, včetně tříděného sběru materiálově využitelných složek odpadů,
Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady 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,

195

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity
zařízení pro nakládání s odpady podporovaná

Závazná část obsahuje:
Zásady, cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanovuje cíle, zásady a opatření k jejich
dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů
plánu odpadového hospodářství kraje pro:
a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem
a biologicky rozložitelnými odpady,
b) nakládání se stavebními odpady,
c) nakládání s obalovými odpady,
d) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části
čtvrté zákona o odpadech,
e) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,
f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů
minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí,
g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky
rozložitelných odpadů,
h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním
odpadu

Směrná část obsahuje:
a) výčet nástrojů pro splnění cílů POH kraje,
b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH 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.

Všechny výše uvedené části POH MSK jsou zpracovány v souladu se zákonem o odpadech a
nařízením vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015
– 2024.
POH MSK je nástrojem pro řízení a realizaci dlouhodobé strategie rozvoje odpadového
hospodářství na území Moravskoslezského kraje.

Průběh posuzování POH Moravskoslezského kraje z hlediska vlivů na životní prostředí
Proces posouzení vlivů koncepce POH Moravskoslezského kraje 2016 - 2026 na životní prostředí
probíhal v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění. Příslušným úřadem pro vyhodnocení vlivů koncepce Plán odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje 2016 - 2026 na životní je Ministerstvo životního prostředí ČR. Zapojení
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dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti, nevládních
organizací a zájmových skupin probíhá v souladu s obligatorními kroky, definovanými zákonem č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Tabulka č. 34: Základní kroky Vyhodnocení vlivů POH MSK 2016 - 2026 na životní prostředí

1

Oznámení koncepce POH Moravskoslezského kraje ve smyslu § 10c zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, bylo Ministerstvem životního
prostředí zveřejněno 7. července 2015. Oznámení bylo v souladu s požadavkem § 10c
odstavce 2 citovaného zákona příslušným úřadem zasláno dotčeným správním úřadům a
dotčeným územním samosprávným celkům k jejich vyjádření. Možnost zaslání písemného
vyjádření měla samozřejmě i veřejnost, nevládní organizace a zájmové skupiny.

2

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 13. července zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední
desce Moravskoslezského kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému
SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce MZP220K, a
zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách.
Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.
Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření od 19 v řádné lhůtě a od 1 subjektu po lhůtě
k vyjádření, ke kterému nebylo přihlíženo. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení
byly využity jako podklad pro vydání závěru zjišťovacího řízení.

3

Závěr zjišťovacího řízení byl Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA vydán dne 11. srpna a zveřejněn
v rámci Informačního systému SEA pod č. j.: 54450/ENV/15.

4

Návrh koncepce Plánu odpadového hospodářství MSK 2016 – 2026 společně
s Vyhodnocením Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje na životní
prostředí ve smyslu § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění bude Ministerstvu životního prostředí předložen.

.

.

.

.

Základním metodickým východiskem pro zpracování dokumentace Vyhodnocení POH MSK 2016
– 2026 na životní prostředí je Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice
Planeta 7/2004). V rámci posouzení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016
– 2026 hodnocení soulad navrhovaných zásad a cílů s referenčními cíli ochrany životního prostředí na
evropské, národní a krajské úrovni. Hodnoceny byly vlivy, které mohou být uplatňováním koncepce
POH MSK 2016 – 2026 vyvolány na tyto složky životního prostředí:


Ovzduší



Klima



Vodu



Horninové prostředí



Půda (lesy a zemědělské kultury)



Flóru, faunu a ekosystémy



Krajina



Veřejné zdraví a obyvatelstvo



Historické a kulturní hodnoty

Základními podklady pro zpracování hodnocení SEA Plánu odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje 2016 - 2026 byly podkladové materiály obsažené v:
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- Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 - 2026,
- Plánu odpadového hospodářství České republiky 2015 – 2024,
- Vyhodnocení vlivů Plánu odpadového hospodářství České republiky 2015 – 2024 na životní
prostředí a veřejné zdraví,
- Územně analytických podkladech Moravskoslezského kraje a dalších veřejné přístupných
podkladech vydávaných dotčenými orgány a odbornými institucemi.

Shrnutí výsledků vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 je koncepčním
dokumentem, který ve své návrhové části neobsahuje konkrétní návrhy projektů. Na základě
provedeného vyhodnocení vlivů POH MSK 2016 – 2026 na životní prostředí a veřejné zdraví lze
konstatovat, že naplňování uvedené koncepce bude spojeno spíše s pozitivními vlivy na sledované
složky životního prostředí.

V mnohých případech se jedná spíše o nepřímé pozitivní dopady, které jsou základem k následné
iniciaci přímých pozitivních dopadů. V důsledku provádění koncepce lze očekávat i kumulace
pozitivních přímých i nepřímých dopadů napříč navrhovanými cíli, zásadami a opatřeními. Rozsah a
charakter potenciálních vlivů bude v době plnění koncepce závislý na způsobu, rozsahu a intenzitě
naplňování stanovených zásad, cílů a opatření a uplatňování opatření stanovených v rámci
předkládaného vyhodnocení SEA. V navrženém souhlasném znění stanoviska Ministerstva životního
prostředí jsou navrženy následující podmínky pro realizaci POH Moravskoslezského kraje 2016 2026:



Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež budou
naplňovat navrhované cíle, zásady a opatření předkládané koncepce, respektovat a dodržovat
doporučení pro předcházení, snížení či kompenzaci potenciálních negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.



Při rozhodování o konkrétním záměru nakládání se ZKO v rámci zvolené varianty v POH
MSK, bude nejdříve realizátorem záměru zpracována studie proveditelnosti s hodnocením
vlivů na životní prostředí.



Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež budou
naplňovat navrhované cíle, zásady a opatření předkládané koncepce, respektovat a dodržovat
výběrová kritéria pro výběr projektů.



Důsledně uplatňovat formulované zásady při realizaci jednotlivých opatření, ať už na úrovni
plánovací, tak i realizační prostřednictvím jednotlivých záměrů při dodržení odpovídající
časové a hierarchické návaznosti.



Před realizací konkrétních záměrů v oblasti nakládání s čistírenskými kaly, směsnými
komunálními odpady (SKO) a vedlejšími živočišnými produkty i biologicky rozložitelnými
odpady z kuchyní a stravoven je nutné, aby realizátor zpracoval studii či studie nakládání s
těmito komoditami odpadů vycházející z analýzy současného stavu včetně analýzy
zdravotních rizik, předpokládaných standardů technologií při modernizací či výstavbě nových
záměrů a dopadů na životní prostředí a zdraví lidí. Nezbytnou součástí studií musí být i
analýza zdravotních rizik pracovního prostředí.
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V rámci zásady hierarchie nakládání s odpady, kategorie jiné využití odpadů přednostně
zařadit kompostování a anaerobní rozklad před energetické využití odpadů, u kterých to
z hlediska především environmentálních a zdravotních rizik je možné.



U záměrů, které budou navrhovány na základě provádění koncepce, musí být důsledně
postupováno v souladu s ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.



Každý záměr, který bude na základě Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského
kraje 2016 - 2026 realizován bude respektovat ochranu území evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí soustavy lokalit Natura 2000. Při možných variantách vždy preferovat variantu
mimo lokality soustavy Natura 2000. Konečný návrh řešit v dohodě s příslušným orgánem
ochrany přírody a krajiny.
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14. SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE
KONCEPCI Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
14.1

VYPOŘÁDÁNÍ

DOPORUČENÍ DEFINOVANÝCH V

ZÁVĚRU

ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

PLÁN
ODPADOVÉHO
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016 – 2026
K

Body dle
ZZR
1.

2.

3.

4.

5.

OZNÁMENÍ

KONCEPCE

HOSPODÁŘSTVÍ

Připomínky

Vypořádání

Vyhodnotit, do jaké míry je POH MSK v souladu
s relevantními evropskými
strategiemi (jako jsou např. Sdělení Evropské
komise “Evropa 2020“, Plán pro Evropu účinněji
využívající zdroje, Environmentální akční plán
apod.).
Vyhodnotit, zda je POH MSK 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.
Vyhodnotit, jak POH MSK zohledňuje krajské
koncepce, např. Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje 2009 – 2020, Aktualizace
koncepce strategie ochrany přírody a krajiny
Moravskoslezského kraje, Aktualizace koncepce
rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského
kraje, Politika životního prostředí
Moravskoslezského kraje, Aktualizace Programu
snižování emisí a Programu
zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje
2012.
Vyhodnotit, do jaké míry POH MSK přispěje
k prevenci a omezování vzniku odpadů a jejich
negativního vlivu na životní prostředí a zda je
problematika odpadového hospodářství řešena
v rámci POH MSK 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).
Posoudit, jak koncepce POH MSK přispívá ke
snižování skládkování odpadů v MSK a do jaké míry
koncepce podporuje pokles celkového množství

Vyhodnocení souladu POH MSK 2016 - 2026
s relevantními evropskými strategiemi je povedeno v
rámci zpracování kapitoly 5 a tabulky č. 27
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Vyhodnocení je provedeno v kapitole 6
dokumentace.

Vyhodnocení je provedeno v kapitole 6
dokumentace.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

biologicky rozložitelného komunálního odpadu
ukládaného na skládkách.
Vyhodnotit na úrovni odpovídající POH MSK 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 a dále porovnat a
vyhodnotit případné varianty řešení ve vztahu
k zájmům ochrany přírody a krajiny.
S ohledem na výše uvedené body a případné zjištění
negativního vlivu na ZCHÚ ve vyhodnocení
navrhnout opatření k předcházení, vyloučení, snížení
či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ, VKP,
přírodní parky, ÚSES, krajinný ráz, retenční
schopnost (včetně ploch zastavěných), spojitost
krajiny (přírodních a přírodě blízkých ploch),
případně další ekosystémové služby.
Vyhodnotit vliv koncepce POH MSK včetně zvolené
varianty budoucího nakládání s komunálními odpady
na povrchové a podzemní vody, na chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (Jeseníky, Jablunkovsko,
Beskydy) a na ochranná pásma vodních zdrojů.
Vyhodnotit, zda opatření navrhovaná v rámci POH
MSK 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.
Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci POH MSK
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.
Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně
zohlednit podporu ochrany přírody a krajiny, ochranu
lidského zdraví a přednostní využívání brownfields.
V případě, že jsou v koncepci POH MSK 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.
Provést zhodnocení koncepce POH MSK z hlediska
vlivů na veřejné zdraví
obyvatel ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu o
posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením
zejména na problematiku hluku a ovzduší.
Vyhodnotit, zda koncepce POH MSK ovlivní stávající
imisní zatížení ovzduší, doplnit údaje týkající se
pachových látek, rizika imisí suspendovaných částic
PM10,
PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, oxidu
uhelnatého, tuhých znečišťujících látek, benzo-apyrenu, přízemního ozónu atd.
Posoudit možné kumulativní vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví s jinými koncepcemi a synergické
vlivy navrhovaných cílů, variant, opatření atd.
Veškeré navrhované cíle, varianty, opatření, aktivity
atd., které budou součástí návrhu koncepce, je nutné
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Vyhodnocení je provedeno v kapitole 6
dokumentace. Koncepce neřeší žádné konkrétní
projekty a záměry, ani jejich lokalizaci. Vyhodnocení
je provedeno obecně pro vlivy na flóru, faunu a
ekosystémy a na krajinu.

Vyhodnocení je provedeno v kapitole 6
dokumentace. Koncepce neřeší žádné konkrétní
projekty a záměry, ani jejich lokalizaci není proto
možné predikovat vlivy na konkrétní lokality.
Vyhodnocení je provedeno obecně pro vlivy na flóru,
faunu a ekosystémy a na krajinu.

Vyhodnocení je provedeno v kapitole 6
dokumentace. Koncepce neřeší žádné konkrétní
projekty a záměry, ani jejich lokalizaci není proto
možné predikovat vlivy na konkrétní lokality.
Vyhodnocení je provedeno obecně pro vlivy na vody.
Vyhodnocení je provedeno v kapitole 6
dokumentace.

Vyhodnocení je provedeno v kapitole 6
dokumentace.

Je obsahem kapitoly 11 dokumentace

Koncepce POH MSK 2016 – 2026 neřeší žádné
konkrétní investiční záměry.

Je obsahem kapitoly 12 dokumentace

Koncepce neřeší žádné konkrétní projekty a záměry,
ani jejich lokalizaci není proto možné predikovat
emise do ovzduší. Současný stav, emisní a imisní
situace v MSK je uvedena v kapitole 2 dokumentace.

Je uvedeno v kapitole 6 dokumentace

Koncepce POH MSK 2016 – 2026 neřeší žádné
konkrétní investiční záměry. Varianty nakládání se

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
vyhodnotit z hlediska jejich vlivů na životní prostředí
a zvolené hodnocení je třeba řádně odůvodnit.
V případě návrhu konkrétních investičních záměrů
vybrat takovou lokalitu na území MSK, která bude
vhodná pro jejich možné budoucí umístění
s ohledem na limity využití území.
Do návrhu stanoviska uplatňovat jen ty podmínky,
které nevyplývají ze
zákonných požadavků právních předpisů.
Vypořádat požadavky stanovené v závěru
zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP
obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení.

17.

18.

14.2

VYPOŘÁDÁNÍ

zbytkovými komunálními odpady jsou vyhodnoceny
v kapitole 6 dokumentace.

V dokumentaci SEA je akceptováno.

Vypořádání připomínek je obsahem kapitoly 14
dokumentace

PÍSEMNÝCH VYJÁDŘENÍ ZE STRANY

PLÁN
2016 – 2026

VEŘEJNOSTI K OZNÁMENÍ KONCEPCE

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Subjekt
1. Městský úřad
Bruntál
2. Statutární město
Karviná

DSÚ, DÚSC, NGO

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Připomínky
Bez připomínek

Vypořádání
Bez komentáře

Souhlasí s návrhem koncepce a nepožaduje
pokračování v procesu posuzování vlivů na
životní prostředí. Požaduje dodržování
následujících opatření a připomínek:
1) Snižování hmotnosti biologicky rozložitelných
odpadů ukládaných na skládky

Bez komentáře

2) Snížení nepříznivých účinků vzniku odpadu
3) Pokračování v rekultivacích a
odstraňování starých ekologických zátěží
4) Snížení tlaku ba využívání primárních surovin

Všechna požadavky jsou obsahem strategických
i dalších cílů POH MSK 2016 - 2026. POH MSK
bude po přijetí závazným dokumentem i pro
město Karviná a bude klást určité nároky na
vedení města i jeho obyvatele. Zpracovatelé
Vyhodnocení chápou požadavky města jako
souhlas s uvedenými tezemi.

5) Využívání možnosti zvýšení alternativních
zdrojů energie (např. paliv z odpadů a biomasy)

3. Krajská
hygienická stanice
Moravskoslezského
kraje se sídlem
v Ostravě

4. Krajský úřad
Moravskoslezský
kraj
Odbor životního
prostředí a
zemědělství
5. Magistrát města
Frýdku-Místku

6. Magistrát města
Ostravy
7. Městský úřad
Kopřivnice
8. Městský úřad
Nový Jičín

6) Postupné snižování množství sládkovaného
odpadu
Oznámení koncepce akceptuje.
V další fázi procesu požaduje podrobné
vyhodnocení dopadů koncepce na složky
životního prostředí (ovzduší, hluk) a veřejné
zdraví. Doporučuje akceptovat Program zdraví
2020.

Doporučení bylo přijato, Národní strategie
ochrany zdraví a prevence nemocí byla zahrnuta
mezi národní strategie, u kterých byl posouzen
vztah k POH MSK.

Bez připomínek.

Bez komentáře

Bez připomínek. Doporučuje „pro dosažení
prioritních cílů POH MSK zohlednit variantu
energetického využití BRKO ve skládkách jako
formu výroby energie za využití odpadu, a to
zejména proto, že bioodpad dočasně uložený na
skládce se přeměňuje v plyn sloužící k výrobě el.
energie, není již tedy součástí skládky a neměl
by být započítáván jako odstraněný odpad.“
Bez připomínek. Upozorňuje na nejasnost pojmu
„souměstí Ostrava“
Bez připomínek

Doporučení nelze uplatnit pouze na území
Moravskoslezského kraje. Požadavek odporuje
hlavnímu cíli 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 BRKO vyprodukovaných
v roce 1995.
Ve Vyhodnocení je již používán správný výraz
„aglomerace Ostrava“
Bez komentáře

Bez připomínek

Bez komentáře
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9. Městský úřad
Český Těšín

V případě návrhu likvidace odpadů pomocí
spalovny odpadů žádáme, aby daná spalovna
byla umístěna mimo aglomerace s nejhorším
stavem ovzduší (vysokých koncentrací
znečišťujících látek např. polétavý prach,
benzo[a]pyrenu atd.). Místo výstavby větší
spalovny odpadů doporučujeme návrh výstavby
několika spaloven menších, které by byly
umístěny na různých místech
v Moravskoslezském kraji a tím nezvyšovaly
znečištěné ovzduší jen na jednom místě velkou
spalovnou. Při návrhu spalovny žádáme využít
nejlepší technologii spalování chránící životní
prostředí.

Koncepce POH MSK 2016 - 2026 neřeší žádné
konkrétní projekty a záměry, ani jejich lokalizaci.

10. Ministerstvo
životního prostředí
ředitel odboru
odpadů

požaduje doplnit mezi dokumenty na národní
úrovni, ke kterým má koncepce vazbu, Národní
program snižování emisí ČR a mezi dokumenty
na krajské úrovni doplnit Aktualizaci Programu
snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality
ovzduší Moravskoslezského kraje 2012 a
vyhodnotit v další fázi procesu SEA soulad
koncepce i s těmito strategickými dokumenty.

Uvedené strategie byly doplněny.

11. Ministerstvo
životního prostředí
ředitel odboru
ochrany vod

Požaduje zohlednit při umísťování zařízení pro
nakládání s odpady jejich vliv na CHOPAV,
ochranná pásma vodních zdrojů a kvalitu
povrchových a podzemní vod

Vzhledem k tomu, že u posuzovaného
dokumentu, se jedná o koncepci, která neřeší
konkrétní záměry, natož konkrétní technologie,
není možné v tomto posouzení hodnotit řešení
nad rámec koncepce. Pro hodnocení konkrétních
projektů jsou nastaveny účinné mechanismy v
příslušných závazných právních předpisech.

Formální připomínky:
1) chybí číslování stránek
Zásadní připomínky:
2) Kap. 1 - Do názvu koncepce uvést období –
tj. - 2016-2024.

Vzato na vědomí

3) Kap. 2 - za POH ČR uvést období platnosti.

V dokumentaci Vyhodnocení koncepce
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví je splněno.
Je splněno v kapitole 1

4) Kap. 3. 5 odst. 3 - Požadujeme neuvádět
hodnotu dat celkové produkce komunálního
odpadu z dat ČSÚ.

V dokumentaci Vyhodnocení koncepce
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví je požadavek vzat na vědomí a splněn.

5) Tab. 7 - Požadujeme odebrat údaje o produkci
KO v MSK uváděné z dat ČSÚ. Rovněž není
jasné, proč se souhrnná data ze zdrojů MSK liší
od dat uváděných v zaslaném vyhodnocení POH
za rok 2013.
6) Text: Jako datový zdroj byla použita souhrnná
data poskytnutá MSK, data z Českého
statistického úřadu (ČSÚ) a data z různých
statistických ročenek (která obvykle vychází z dat
ČSÚ) a databáze ISOH.
Nevhodné použití datových zdrojů. V rámci
vytváření Plánu odpadového hospodářství je
nutné čerpat z dat získaných dle zákona o
odpadech, nikoliv z dat uváděných ČSÚ.
7) Tab. 8 - v tabulce jsou uvedeny odlišné
hodnoty oproti zaslanému Vyhodnocení POH
MSK za rok 2013.
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Údaje v tabulkách (v této dokumentaci č. 19 a
č. 21) jsou převzaty z POH MSK 2016 – 2026.
Jedná se o aktualizované údaje. Údaje ve
Vyhodnocení POH MSK za rok 2013 byly později
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11. Ministerstvo
životního prostředí
ředitelka odboru
zvláštní ochrany
přírody a krajiny

12. Hnutí DUHA

8) Tab. 9, tab. 10 - v tabulce jsou uvedeny
odlišné hodnoty oproti zaslanému Vyhodnocení
POH MSK za rok 2013.

ORP upraveny.

V případě, že POH MSK bude stanovovat cíle a
navrhovat opatření, která by mohla mít negativní
vliv na zvláště chráněná území (dále jen
"ZCHÚ"), požadujeme v rámci zpracování
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví navrhnout opatření
k předcházení, vyloučení či snížení takových
vlivů na předměty a cíle ochrany těchto ZCHÚ
Dokument by měl být v souladu s českým
Plánem odpadového hospodářství 2014-2024
(dále jen POH ČR) a především s cíli jeho
prognózy, která je nedílnou součástí POH ČR.

Vzhledem k tomu, že u posuzovaného
dokumentu, se jedná o koncepci, která neřeší
konkrétní záměry, natož konkrétní technologie,
není možné v tomto posouzení hodnotit řešení
nad rámec koncepce. Pro hodnocení konkrétních
projektů jsou nastaveny účinné mechanismy v
příslušných závazných právních předpisech.

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.

POH MSK 2016 - 2026 vychází z POH ČR.
Koncepce neřeší žádné konkrétní projekty a
záměry není proto možné kvantifikovat výstupy
z odpadového hospodářství. Koncepce řeší
odpadové hospodářství MSK v souladu se
závaznou hierarchií nakládání s odpady.
Součástí POH MSK 2016 – 2026 je Program
předcházení vzniku odpadů.

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".

13. Statutární
město Ostrava
14. Česká inspekce
životního prostředí

15. Statutární
město Havířov

POH MSK 2016 - 2026 vychází z POH ČR a
jeho součástí jsou cíle, zásady a opatření
k plnění jeho strategických cílů.

Posoudit do jaké míry dokument přispívá ke
zvýšení materiálového využití komunálních
odpadů a k omezení energetického využívání
odpadů pouze na nerecyklovatelné suroviny.

Součástí POH MSK 2016 – 2026 jsou cíle,
zásady a opatření řešící zvýšení materiálového
využití odpadů.

Kladné vyjádření

Bez komentáře

Nemá zásadní připomínky, dle ČIŽP by bylo
vhodné mezi cíle zahrnout i zmapování starých
skládek a jejich monitoring či případnou
rekultivaci, a to v rámci hlavního cíle „Komplexně
optimalizovat odpadové hospodářství a činnosti
v něm tak, aby bylo maximálně chráněno lidské
zdraví, životní prostředí a dlouhodobá
ekonomická a sociální stabilita v MSK.“

Součástí POH MSK 2016 – 2026 jsou cíle,
zásady a opatření řešící omezení odkládání
odpadů mimo místa k tomu určená (černé
skládky, littering) a zajištění nakládání s odpady,
jejichž majitel není znám anebo zanikl. V kapitole
2 dokumentace je informace o stávajících starých
zátěží s přehlednou mapou kontaminovaných
míst v MSK.

ČIŽP souhlasí s navrženými cíli a rovněž
podporuje navržené směry budoucího vývoje
č. 1 Energetické využívání odpadů (ZEVO) a č. 2
Mechanicko-biologická úpravu odpadů (MBÚ)
s variantou č. 2 Re- definice projektu KIC.

Bez komentáře

žádá:
posouzení koncepce podle zákona č. 100/2001
Sb.
podrobně vyhodnotit varianty opatření k prevenci
vzniku odpadů a zvýšení úrovně separace
využitelných složek z komunálního odpadu,
včetně BRKO.

podrobně vyhodnotit, zda koncepce POH MSK
ovlivní stávající imisní zatížení ovzduší, doplnit
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Bez komentáře
POH MSK 2016 – 2026 řeší opatření k prevenci
vzniku odpadů a zvýšení úrovně separace
využitelných složek z KO včetně BRKO.
Úroveň separace materiálově využitelných a
biologicky rozložitelných složek komunálních
odpadů je navíc řešena i v Předpokládaném
vývoji produkce komunálních odpadů do roku
2025 v analytické části.
Vzhledem k tomu, že u posuzovaného
dokumentu, se jedná o koncepci, která neřeší

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
údaje týkající se pachových látek, rizika imisí
suspendovaných částic PM10, PM2,5, oxidu
dusičitého, oxidu uhelnatého, benzo-a-pyrenu
apod.

konkrétní záměry, natož konkrétní technologie,
není možné v tomto posouzení kvantifikovat
emise znečišťujících látek do ovzduší.

provést zhodnocení koncepce POH MSK
z hlediska vlivů na veřejné zdraví se zaměřením
zejména na problematiku ovzduší.

Zhodnocení koncepce POH MSK z hlediska vlivů
na veřejné zdraví je provedeno v kapitole 12

Posoudit možné kumulativní vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví s jinými koncepcemi a
synergické vlivy navrhovaných cílů.

Je obsahem kapitoly 6 této dokumentace

Stanovit kritéria pro výběr podporovaných
projektů s vyšším pozitivním vlivem na stav
životního prostředí
Další připomínky:
Dokument se nedostatečně zabývá všemi
variantami s nakládáním s odpadem a věnuje se
ve velké míře pouze třem variantám stejného
typu nakládání s odpadem - tedy spalováním
s energetickým využitím.

Kritéria (indikátory) pro výběr projektů jsou
stanovena v kapitole 11.

1) Termín pro schvalování takto významného
dokumentu v době letních prázdnin, mimo běžná
zasedání výborů, komisí, zastupitelstev a dalších
orgánů, v době vysoké neúčasti obyvatel
považujeme za nevhodné, protože tak nedojde
k dostatečnému vyjádření široké veřejnosti a
všech dotčených stran.

Časový průběh procesu posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí je pevně dán
zákonem č. 100/2001 Sb. Každý se bude moci
vyjádřit ještě v dalším průběhu posuzování a
schvalování koncepce.

2) V mnoha bodech je tento dokument v rozporu
s usnesením Evropského parlamentu ze dne 24.
května 2012 o Evropě účinněji využívající zdroje
(2011/2068(INI)).

POH MSK důsledně vychází ze závazné části
POH ČR. Uvedené usnesení Evropského
parlamentu není výslovně uvedeno mezi
koncepcemi, jejichž vztah k POH ČR je
hodnocen, ale již preambule základního právního
předpisu – zákona č. 185/2001 Sb. zní: tento
zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské
unie a upravuje…

4) Z environmentálního hlediska bude tento plán
do budoucna značnou měrou ovlivňovat hned
několik faktorů, jako je vývoj emisí
v Moravskoslezském kraji, vznik nebezpečných
odpadů a ve výsledku se může podílet na
transportu nebezpečných látek do životního
prostředí, například formou přenosů v odpadech.

Bylo zohledněno v závěrech zjišťovacího řízení
rozhodnuto, že koncepce bude předmětem
posuzování vlivů na životní prostředí

5) Příklad ze zmiňovaného projektu KIC.

Připomínka nejasná

6) Samotné odpady ze spalovny odpadů budou
tvořit v podstatě 30 % z objemu spalovaného
materiálu

7) Skutečná charakteristika, a to jak fyzikálních
vlastností, tak i chemických, je zcela závislá na
vstupních materiálech obsažených v SKO.
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Posouzení variant nakládání se zbytkovými KO
je součástí kapitoly 6.

Předpoklad POH MSK je 24 %, i snížení objemu
zbytkových komunálních odpadů o 70 % je větší
snížení, než ostatními metodami. Je nutné si
uvědomit, že zbytkový komunální odpad je odpad
již nerecyklovatelný, či jinak nevyužitelný, po
vytřídění materiálově využitelných složek
vč. výrobků s ukončenou životností,
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných
komunálních odpadů, které budou dále
přednostně využity.
Souhlas, Bez komentáře

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
8) Dokument se nijak detailně nezabývá
faktem, že zvýšením podílu spolu spalovaného
odpadu v zařízeních k tomu vhodných, byť
v souladu s platnou legislativou, za účelem
náhrady primárních zdrojů, stejně tak jako
zvýšení podílu energeticky využívaného
odpadu, nesmí vést k likvidaci cenných
druhotných surovin včetně odpadů BRKO.
9) Účelové převrácení významu zbytkový odpad
na SKO je neakceptovatelný v případě, kdy podíl
dále materiálově využitelných či recyklovatelných
složek stále vysoce překračuje 50%.

Arnika

10) V dokumentu je uvedena cena za tunu
spalovaného odpadu 3.500,- Kč, což je o cca
1000,- Kč více než bylo v dříve navrhovaném
KIC a což značně navýší náklady města
Havířova na odpadové hospodářství, které už tak
je v současnosti velmi ztrátové.
[Část B, kapitola 7. přehled uvažovaných variant
řešení] Požadujeme, aby byla koncepce
vypracovaná variantně tak, aby byla k dispozici
rozpracovaná varianta vyhodnocení vlivu POH
bez zahrnutí ZEVO (zařízení pro energetické
využití odpadů včetně KIC). Požadujeme, aby byl
separátně vyhodnocen vliv varianty POH bez
výstavby ZEVO s ohledem na minimalizaci
skládkování odpadu a s dodržením termínu
zákazu skládkování neupraveného odpadu
k zákonem stanovenému termínu.

POH MSK 2016 – 2026 obsahuje v zásadách a
opatřeních ustanovení, že energeticky budou
využívány pouze zbytkové komunální odpady a
paliva z nich vyrobená

Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle
Katalogu odpadů pod katalogové číslo odpadu
20 03 01 a pro účely stanovení cíle jde o
zbytkový odpad po vytřídění materiálově
využitelných složek vč. výrobků s ukončenou
životností, nebezpečných složek a biologicky
rozložitelných komunálních odpadů, které budou
dále přednostně využity.
Hodnocení koncepce neřeší ekonomické údaje a
rozbory v POH MSK 2016 – 2026.

Jedna z uvažovaných a posuzovaných variant
nakládání se zbytkovými odpady je varianta 4
pouze s MBÚ, tedy bez ZEVO.

[Část 3 - Základní charakteristiky, kapitola 3.5
odpady] Upozorňujeme zde na nutnost
správného odhadu vývoje budoucí produkce
směsného komunálního dopadu i dalších odpadů
v Moravskoslezském kraji. Doporučujeme, aby
predikce zohlednila skutečný trend krajské
produkce v minulém období a aby nebyla
zatížena nepodloženým nadhodnocením o
několik procent, tedy nekritickým a slepě
přejímaným předpokladem meziročního růstu
produkce odpadů. Prosíme o zhodnocení
správnosti odhadů budoucí produkce odpadů
v kraji se zvláštním zřetelem na diskusi metodiky
tohoto stanovení. Tento bod může mít zcela
zásadní vliv na dopad koncepce na životní
prostředí. Současná dokumentace zmiňuje spíše
stagnující trend. Nechť je tedy dokumentace
zpracována dostatečně ambiciózně a počítá
spíše s poklesem množství odpadu na základě
dosahování stanovených indikátorů, nebo
minimálně se stagnací produkce odpadů.

Vývoj a trendy budoucí produkce odpadů jsou
zpracovány na základě dosavadního vývoje
produkce odpadů.

[4. část D, úvodní odstavec] Upozorňujeme, že
možnost zvýšení využívání paliv z odpadů není
opatřením, které povede ke zvýšení celkové
kvality životního prostředí ani výrazným
příspěvkem ke zlepšení zdravotního stavu a
životní úrovně obyvatel, jak uvádí zpracovatel
dokumentace. Stejně tak je přinejmenším velmi
zavádějící tabulka č. 11, která bez dalšího

Obsahem dokumentace hodnocení vlivů je i
kapitola 6 zabývající se posouzením vlivů na
jednotlivé složky ŽP.
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vysvětlení či rozvedení metodiky a indikátorů
uvádí, že předkládaná koncepce bude mít
pozitivní vliv na veškeré složky ŽP. Posouzení
tohoto aspektu by mělo být výsledkem procesu
SEA nikoli jedním z bodů oznámení koncepce.
Požadujeme
v tomto bodě kritické posouzení koncepce a
zveřejnění metodiky, podle které zpracovatel
dospěl k závěrům prezentovaným v tabulce 11.

z.s. OPS

V závazné části dokumentace požadujeme
zahrnout vyhodnocení vlivu jednotlivých opatření
v takovém rozsahu, který alespoň rámcově
odpovídá doporučené hierarchii nakládání
s odpady. Tedy věnovat největší pozornost
předcházení vzniku odpadu, dále jeho
opětovnému využití a tak dále. Požadujeme, aby
proces SEA zhodnotil, zda je navržený rozsah
opatření dle odpadové hierarchie naplněn a jaký
je jeho vliv na životní prostředí. Domnívám se, že
pokud je věnovaná větší pozornost opatřením,
které stojí v doporučené hierarchii výše, může
být dopad celého odpadového hospodářství na
životní prostředí zásadně nižší, než pokud je
věnována vyšší pozornost energetickému využití
a likvidaci odpadů.
Nelze souhlasit s předloženou koncepcí tak, jak
je představena, a to z několika níže uvedených
důvodů. Zároveň z hlediska věcných
nedostatků, žádáme o její doplnění, nebo o její
přepracování
1) Vzhledem k významnosti dokumentu a jeho
možným vlivům na životní prostředí a zdraví
požadujeme projednání tohoto záměru v plném
rozsahu zákona o posuzovaní vlivu na životní
prostředí.

POH MSK 2016 – 2026 a jeho cíle, zásady a
opatření vychází z POH ČR 2015 – 2024 a
reflektuje doporučenou hierarchii nakládání
s odpady.

Bez komentáře

Koncepce POH MSK 2016 – 2026 bude
zveřejněna a projednána v souladu
s ustanovením zákona o odpadech.

2) Dokument se nedostatečné zabývá všemi
variantami s nakládáním s odpadem a věnuje
se ve velké míře pouze třem variantám
stejného typu nakládání s odpadem - tedy
spalováním s energetickým využitím.

Jedna z uvažovaných a posuzovaných variant
nakládání se zbytkovými odpady je varianta 4
pouze s MBÚ, tedy bez ZEVO.

3) Termín pro schvalování takto významného
dokumentu v době letních prázdnin, mimo
běžná zasedání výboru, komisí, zastupitelstev
a dalších orgánu, v době vysoké neúčasti
obyvatel považujeme za nevhodné, protože
nedojde k dostatečnému vyjádření široké
veřejnosti a všech dotčených stran.

Časový průběh procesu posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí je pevně dán
zákonem č. 100/2001 Sb. Každý se bude moci
vyjádřit ještě v dalším průběhu posuzování a
schvalování koncepce.
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15. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE
KONCEPCI
Zpracovatel Vyhodnocení vlivů koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského
kraje na životní prostředí předkládá následující návrh stanoviska dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 10 Praha 10 – Vršovice

V Praze, dne: ……..
č. j.: ……….

STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE
Ministerstvo životního prostředí

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

k návrhu koncepce

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Předkladatel koncepce:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Zpracovatel dokumentace:

Ing. Jan Dřevíkovský

Charakter a rozsah koncepce:

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 je strategický
dokument, který v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky na období 2015-2024
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a ve shodě s udržitelným rozvojem stanoví zásahy, opatření a cíle pro nakládání s odpady na území
Moravskoslezského kraje.

POH MSK je určujícím dokumentem pro tvorbu plánů odpadového hospodářství jednotlivých obcí
(nebo jejich sdružení). Plán obsahuje závaznou část, která je závazným podkladem pro rozhodovací
procesy a koncepční činnosti příslušných správních úřadů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.
POH MSK slouží jako nástroj pro kvalitní dlouhodobou strategii MSK v oblasti rozvoje odpadového
hospodářství.

POH MSK je nástrojem pro řízení a realizaci dlouhodobé strategie rozvoje odpadového
hospodářství na území Moravskoslezského kraje. POH MSK je zpracován na dobu nejméně 10 let tj.
prováděcí období 2016 až 2026 a bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek,
na jejichž základě byl zpracován (např. nová právní úprava v oblasti nakládání s odpady, která bude
zásadně ovlivňovat strategii odpadového hospodářství ČR včetně stanovení nových cílů nebo
redefinice stávajících cílů a opatření POH ČR). Závaznou část Plánu odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje a její změnu vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou.

Průběh posuzování
Procedura strategického posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí probíhá v dikci
Ministerstva životního prostředí České republiky, jež je příslušným úřadem pro vyhodnocení vlivů
koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje na životní prostředí. Zapojení
dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti, nevládních
organizací a zájmových skupin probíhá v souladu s obligatorními kroky, definovanými zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Oznámení koncepce POH
Moravskoslezského kraje ve smyslu § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, bylo Ministerstvem životního prostředí zveřejněno 7. července 2015.
Oznámení bylo v souladu s požadavkem § 10c odstavce 2 citovaného zákona příslušným úřadem
zasláno dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k jejich vyjádření.
Možnost zaslání písemného vyjádření měla samozřejmě i veřejnost, nevládní organizace a zájmové
skupiny. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 13. července 2015 zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední desce
Moravskoslezského. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce MZP220K a zaslána dotčeným
územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení
koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům. Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření
od 19 v řádné lhůtě a od 1 subjektu po lhůtě k vyjádření, ke kterému nebylo přihlíženo. Připomínky
týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání závěru zjišťovacího
řízení. Závěr zjišťovacího řízení byl Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA vydán dne 11. srpna a zveřejněn v rámci
Informačního systému SEA pod č. j.: 54450/ENV/15. Návrh koncepce Plánu odpadového
hospodářství MSK 2016 – 2026 společně s Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje na životní prostředí ve smyslu § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne ……..

Závěry posuzování
Ministerstvo životního prostředí ČR jako příslušný úřad podle § 21 písmena d) zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, na základě návrhu koncepce včetně
209

Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného
projednání vydává

SOUHLASNÉ STANOVISKO
ke koncepci

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
verze po veřejném projednání

za dodržení níže uvedených podmínek, kterými bude zároveň zajištěna minimalizace vlivů
provádění Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje na životní prostředí a veřejné
zdraví.


Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež budou
naplňovat navrhované cíle, zásady a opatření předkládané koncepce, respektovat a dodržovat
doporučení pro předcházení, snížení či kompenzaci potenciálních negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.



Při rozhodování o konkrétním záměru nakládání se ZKO v rámci zvolené varianty v POH
MSK, bude nejdříve realizátorem záměru zpracována studie proveditelnosti s hodnocením
vlivů na životní prostředí.



Důsledně uplatňovat formulované zásady při realizaci jednotlivých opatření, ať už na úrovni
plánovací, tak i realizační prostřednictvím jednotlivých záměrů při dodržení odpovídající
časové a hierarchické návaznosti.



Před realizací konkrétních záměrů v oblasti nakládání s čistírenskými kaly, směsnými
komunálními odpady (SKO) a vedlejšími živočišnými produkty i biologicky rozložitelnými
odpady z kuchyní a stravoven je nutné, aby realizátor zpracoval studii či studie nakládání s
těmito komoditami odpadů vycházející z analýzy současného stavu včetně analýzy
zdravotních rizik, předpokládaných standardů technologií při modernizací či výstavbě nových
záměrů a dopadů na životní prostředí a zdraví lidí. Nezbytnou součástí studií musí být i
analýza zdravotních rizik pracovního prostředí.



V rámci zásady hierarchie nakládání s odpady, kategorie jiné využití odpadů předřadit
kompostování a anaerobní rozklad před energetické využití těch odpadů, u kterých to
z hlediska především environmentálních a zdravotních rizik je možné.



U záměrů, které budou navrhovány na základě provádění koncepce, musí být důsledně
postupováno v souladu s ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.



Každý záměr, který bude na základě Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského
kraje 2016 - 2026 realizován bude respektovat ochranu území evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí soustavy lokalit Natura 2000. Při možných variantách vždy preferovat variantu
mimo lokality soustavy Natura 2000. Konečný návrh řešit v dohodě s příslušným orgánem
ochrany přírody a krajiny.

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor
vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10 h
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
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Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.

ředitel odboru posuzování
vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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Datum zpracování vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví

V Kutné Hoře dne 9. 10. 2015

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na zpracování vyhodnocení
koncepce:

Ing. Jan Dřevíkovský
Městské sady 666/10
284 01 Kutná Hora
605 271 142
drevikovsky@seznam.cz

Ing. Miloš Andrš
Padovská 585/5
109 00 Praha 111
602 891 149
killyandrs@volny.cz

Ing. Jitka Růžičková
Krokova 671/31
360 20 Karlovy Vary
604 858 859
Ruzickova.cz@volny.cz
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V Kutné Hoře dne 9. 10. 2015

Podpis oprávněného zástupce SEA posuzovatele

………………………………….
Ing. Jan Dřevíkovský
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