+LVDCY11M2QFW+!
KUCBX00L1PEV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
č.j.: KUJCK 117318/2016/OZZL/2
sp.zn.: OZZL 101965/2016/jasif

datum: 1. 9. 2016

vyřizuje: Ing. Jana Šiftová

telefon: 386 720 734

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:
Název koncepce: „Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020“ (dále jen
POH Prachatice)
Charakter koncepce: Hlavním podkladem pro zpracování koncepce POH Prachatice je POH Jihočeského kraje.
Koncepce POH Prachatice se skládá z následujících částí:
I. Úvodní část: poskytuje základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH. Rovněž uvádí základní
charakteristiku města Prachatice z hlediska geografického, demografického a ekonomického. Tato charakteristika
vymezuje základní rámec pro hospodaření s odpady na území města.
II. Analytická část (vyhodnocení stavu odpadového hospodářství): popisuje stávající stav a vývoj odpadového
hospodářství města Prachatice z hlediska produkce a způsobů nakládání s odpady. Uvádí přehled o technickoorganizačním řešení odpadového hospodářství včetně popisu sítě zařízení pro nakládání s odpady.
SWOT analýza pro jednotlivé oblasti vymezuje:
a ) vnitřní faktory rozvoje města, ovlivnitelné aktivitou subjektů ve městě
b ) vnější faktory, převážně přímo neovlivnitelné subjekty ve městě, tedy působící především z vnějšího prostředí,
které mohou ovlivnit rozvoj OH města.
III. Závazná část: stanovuje základní principy pro nakládání s odpady na území města s důrazem na dodržování
hierarchie způsobů nakládání s odpady. Stanoví cíle, zásady, opatření zejména pro vybrané skupiny odpadů, které
mají zásadní význam pro odpadové hospodářství z hlediska své produkce nebo vlastností. Cíle v Závazné části
POH Prachatice vychází ze Závazné části POH Jihočeského kraje.
Hlavním cílem POH města Prachatice je navrhnout takový integrovaný systém nakládání s odpady, který zefektivní
současný systém a upřednostní materiálové využívání odpadů před jejich odstraněním a zároveň bude podkladem
pro koncepční činnosti uskutečňované na území města. Zároveň musí být zachována environmentální, sociální a
ekonomická rovnováha včetně zachování standardů ochrany lidského zdraví.
POH města Prachatice na období let 2016-2020 se bude dotýkat pouze území města Prachatice, tedy místních
částí: Kahov, Libínské Sedlo, Městská Lhotka, Oseky, Ostrov, Perlovice, Podolí, Prachatice I, Prachatice II, Stádla,
Staré Prachatice, Volovice.
Umístění: Jihočeský kraj, město Prachatice
Předkladatel: Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 15 Prachatice

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 15. 6. 2016 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je
možno do něj nahlížet, na úřední desce Jihočeského kraje. Informace byla rovněž zveřejněna na internetových
stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz a v informačním systému CENIA na internetových stránkách
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(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce) kód koncepce JHC019K. Oznámení koncepce bylo
zasláno dotčeným územním samosprávným celkům (Město Prachatice a Jihočeský kraj) a dotčeným správním
úřadům k vyjádření.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Ke zveřejněnému oznámení koncepce se během zjišťovacího řízení vyjádřili:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice, vyjádření ze dne 4. 8. 2016, č.j.:KHSJC 20662/2016/HOK.PT-ST
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21
České Budějovice, vyjádření ze dne 19. 8. 2016, č.j.: ČIŽP/42/IPP/1610448.001/16/CDV
Městský úřad Prachatice, Odbor ochrany životního prostředí, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice, vyjádření ze dne 8.
8. 2016, č.j.:ŽP:24733/2016
Ze strany veřejnosti nebyla ke zveřejněnému oznámení koncepce obdržena žádná vyjádření.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích nepovažuje za nutné záměr dále
posuzovat dle zákona.
ČIŽP Oblastní inspektorát České Budějovice nemá k předloženému oznámení koncepce žádné zásadní
připomínky.
Městský úřad Prachatice, Odbor ochrany životního prostředí s koncepcí souhlasí bez připomínek a nepožaduje její
další posuzování vlivů na životní prostředí.
Vypořádání připomínek – ve výše uvedených vyjádřeních uplatněných ke zveřejněnému oznámení koncepce
nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky takového charakteru, pro které by bylo nutné koncepci dále posuzovat
podle zákona.
Závěr:
Koncepce „Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020“ naplňuje dikci ustanovení
§ 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto bylo podle ustanovení § 10d
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce bude posuzována podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 10d, kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu, s přihlédnutím
k charakteru, kapacitě a umístění koncepce, vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků dospěl Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále
též krajský úřad) k závěru, že koncepce:
„Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020“
nebude posuzována podle zákona.

Odůvodnění:
Ze závěrů oznámení koncepce vyplývá, že jednotlivá opatření POH Prachatice nebudou mít ve svém výsledku
negativní dopad na životní prostředí ani veřejné zdraví, neboť by to bylo proti jeho smyslu.
Na základě výše uvedeného krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o koncepci, u které není předpoklad
takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona.
Krajský úřad dále ve smyslu ust. § 10d odst. 5 uvádí důvody, pro které není posuzování podle tohoto zákona
požadováno:
Dotčené správní úřady a samosprávné celky nevznesly k oznámení koncepce žádné požadavky a nepožadovaly
posouzení vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona.
Z hlediska obsahového zaměření se jedná o koncepci, jejíž posuzování by bylo čistě formální procedurou, která by
nepřinesla žádné konkrétní výsledky. Uplatňování koncepce bude spojeno s případnou následnou konkretizací
jednotlivých opatření. Ty budou z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dále hodnoceny v měřítku SEA
územních plánů (bude-li na základě zadání návrhu územního plánu toto vyhodnocení požadováno) a v podrobnosti
záměrů EIA (bude-li záměr předmětem posouzení).
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Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil svým stanoviskem dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny možný významný vliv předložené koncepce na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí.
Koncepce POH Prachatice vychází z koncepce POH Jihočeského kraje, která byla posuzována podle zákona.
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních
předpisů při realizaci konkrétních záměrů.
Tímto závěrem zjišťovacího řízení není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhajících
posouzení podle zákona.

Krajský úřad žádá město Prachatice a Jihočeský kraj, jako dotčený samosprávní celek ve smyslu § 16
odst. 2 zákona, o neprodlené zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a na internetu.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádá o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí této
informace z úřední desky.
Závěr
zjišťovacího
řízení
je
zveřejněn
též
v Informačním
systému
CENIA
SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce) kód koncepce JHC019K nebo www.kraj-jihocesky.cz
(Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).
Na krajském úřadu lze také do závěru zjišťovacího řízení nahlédnout na adrese: Krajský úřad – Jihočeský kraj,
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště ul. B. Němcové 49/3, č. dveří 231 v pondělí a ve
středu v době od 8.00 do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

Poučení: závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení s přílohami došlých vyjádření

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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Rozdělovník k písemnosti čj: KUJCK 117318/2016/OZZL/3

Dotčené samosprávné celky:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (radní pí. Tůmová),
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu nejméně 15 dní)
Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice, DS
(se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu nejméně 15 dní)
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Prachatice, odbor ochrany životního prostředí, Velké náměstí 3, 383 15 Prachatice, DS
Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32,
370 21 České Budějovice, DS
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, NaSadech 25, 370 71 České Budějovice, DS
Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL, vedoucí oddělení odpadů Ing. Hana Pacáková
Na vědomí:
MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, DS
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